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haastatteluiden ja toimittajatapaamisten pohjalta saatiin kerättyä joukko tulevaisuudessa 

palveluiden luonnissa huomioon otettavia vaatimuksia ja rajoitteita. Työn tuloksena 

suositellaan pilvikapasiteetin tarjoamista asiakkaille sovelluskehitykseen, nykyisten 

prosessien kehittämistä vastaamaan paremmin sovelluskehityksen tarpeita ja 

kohdistetumpia lisäselvitystä sovelluskehityksen työkalujen tarpeesta.  



 

 

iii 

ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

School of Business and Management 

Degree Program in Computer Science 

 

Juri Pesonen 

 

Developing governmental ICT-services from software development perspective 

 

Master’s Thesis 

 

73 pages, 12 figures, 2 tables 

 

Examiners: D. Sc. (Tech.) Uolevi Nikula 

  MSc. (Tech). Tomi Näränen 

 

Keywords: software engineering, government ITC services, cloud services 

  

This thesis studied the current state of software development and requirements in regards 

of software development of customers of a Finnish governmental ICT-services provider. 

Current state of solutions and technologies on the market was reviewed as was how future 

services supporting software development in governmental organizations should be 

developed. By performing customer survey, interviews and service provider meetings this 

study found multiple requirements and limitations that should be considered. As a result it 

is recommended to provide cloud based infrastructure for software development needs and 

to improve current processes and services to better support modern software development 

needs and to perform future research on the need for certain development tools. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa pilvipalvelut ovat nousseet tärkeäksi ja testatuksi 

palvelumalliksi. Virtualisointiteknologioiden, datayhteyksien ja mobiililaitteiden 

kehittyessä ovat internetin välityksellä tarjottavat pilvipalvelut yleistyneet nopeasti. 

Samalla globaalisti pilvipalveluna tarjottavat kapasiteettipalvelut ja virtuaaliset konesalit 

ovat tulleet haastamaan perinteisiä konesalipalveluita tarjoavia yrityksiä, näiden etuna 

ollessa skaalaedulla saavutetut kustannusedut ja helppo verkon ylitse tapahtuva 

hallinnointi. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 kasvoi Suomessa pilvipalveluita käyttävien 

yrityksien määrä 13 prosenttiyksikköä 53 %:iin. Yli sata henkilöä työllistävistä yrityksistä 

73 % käytti pilvipalveluita vuonna 2015. Yleisimpiä käyttötarkoituksia olivat sähköposti, 

tiedostojen tallennus, sekä erilaiset kirjanpitosovellukset ja muut toimisto-ohjelmat. 

Pilvipalveluita käyttävistä yrityksistä 13 % käytti niitä eritavoin laskentatehoa varten. [1, 

2]  

 

Näiden palveluiden myötä on perinteisemmille toimijoille tullut painetta tarjota uudenlaista 

kapasiteettia asiakkaiden toiminnan kehittyessä pilvipalveluita hyödyntäviä prosesseja 

kohti. Kun yrityksien ei enää tarvitse heti palvelun aloittamisen yhteydessä investoida 

palvelininfrastruktuuriin, mahdollistaa se uudenlaisen kokeilukulttuurin, jossa niin 

epäonnistutaan kuin onnistutaankin nopeasti, mutta ilman aiemman kokoisia suuria 

investointiriskejä. Palveluita käyttävät ja niiden käyttöä suunnittelevat yritykset taas 

joutuvat miettimään omaa strategiaansa erilaisten pilvipalveluiden käytön suhteen, sekä 

seulomaan kaiken tiedon joukosta itselleen merkittävimmät palaset. 

 

Ketterän ohjelmistokehityksen ja DevOps-liikkeen suosimat nopeat ja automatisoidut 

prosessit ja kustannussäästöjä tavoittelevien yrityksien kiinnostus nopeasti mukautuvaan 

infrastruktuuriin ovat viime vuosina kehittyneet juurikin pilvipalveluiden tarjoamien 

mahdollisuuksien mukaan. Monet näistä toimintatavoista ovatkin lähes riippuvaisia 

käytettävän kapasiteetin joustavuudesta. Ohjelmistokehityksen muuttuessa pois 

monoliittisista järjestelmistä kohti mikropalveluita ja skaalautuvia järjestelmiä on 



 

 

infrastruktuurintarjoajilla tarve vastata muuttuvaan kysyntään. Samalla kun 

kapasiteettipalveluilta vaaditaan uudistumista, myös tietohallinnon prosessit kohtaavat 

painetta muuttua paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia prosesseja. Monella 

palveluntarjoajalla onkin viime vuosina ollut tarve selvittää miten heidän tulisi muuttaa 

omia prosessejaan pysyäkseen asiakastarpeen perässä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää alustavasti millaisia sovelluskehitykseen liittyviä ja 

sitä edistäviä palveluita voitaisiin tuottaa valtionhallinnolle Valtorin toimesta. Tämän 

tarkennuttua selvitettiin vielä kuinka paljon näille palveluille on kysyntää, miten asiakkaat 

näihin suhtautuvat ja mitkä palvelut he kokevat tärkeimmiksi. Lisäksi kartoitettiin 

valtionhallinnon ICT-palveluille asetettuja rajoitteita ja mahdollisia tapoja toteuttaa 

palvelut. Vaihtoehtoisina malleina käsiteltiin markkinoilla jo olevia palveluita sekä 

mahdollisesti itse toteutettavia ratkaisuja. Viimeisenä vaiheena pohdittiin miten näiden 

palveluiden kehityksessä tulisi jatkaa. Työ toimii pohjana myöhemmin tehtäville 

päätöksille siitä, miten kyseisenlaisia palveluita tullaan tulevaisuudessa tarjoamaan. Tässä 

työssä tarkoitetaan ohjelmistokehityksen työkaluilla erilaisia tiimien käytössä olevia 

yhteisiä työkaluja, kuten versionhallintaa, jatkuvan integraation työkaluja, 

konfiguraatiotyökaluja, ja muita vastaavia jaetussa käytössä olevia työkaluja. 

Henkilökohtaisella työasemalla käytettävät ohjelmistot kuten erilaiset editorit eivät ole osa 

työtä. 

 

Tämän työn ollessa esiselvitys, ei kaikkiin esiin nousseisiin kysymyksiin saatu vastauksia. 

Työstä rajattiin pian sen alkamisen jälkeen pois eri palveluiden ja ohjelmistojen tarkempi 

teknologinen vertailu, sillä se koettiin tulosten kannalta vähäarvoiseksi muiden osien 

rinnalla. Tarkemmat tekniset vertailut päätettiin jättää myöhempiin vaiheisiin. Laajemmat 

valtionhallinnon yksityiset pilvipalvelut rajattiin myös pois, niiden ollessa oma laaja 

kokonaisuutensa. 

 

 



 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Luvussa 1 käydään läpi työn taustat, tavoitteet ja sen rajaukset sekä rakenne. Luvussa 2 

käsitellään pilvipalveluita ja niiden taustoja ja ominaisuuksia. Lisäksi samassa luvussa 

käsitellään nykyaikaista ohjelmistokehitystä ja siihen liittyviä seikkoja. Luku 3 kuvaa 

käytetyt tutkimusmenetelmät sekä asetetut tutkimuskysymykset. Luvussa 4 kuvataan työn 

aikana tehty selvitys. Luvussa käsiteltävinä asioina ovat työn taustat ja sen kulku. Lopuksi 

kerrotaan vielä tulokset joihin selvityksessä päädyttiin. Luku 5 sisältää työhön liittyvää 

pohdintaa ja mietteitä sen tulevaisuudesta Luku 6 on lyhyt yhteenveto työn sisällöstä 



 

 

2 PILVIPALVELUT 

 

Pilvipalvelut ja -laskenta ovat kasvattaneet suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana 

suuresti. Syitä kasvuun ovat olleet virtualisointitekniikoiden ja tietoverkkojen kehitys. 

Suosion kasvun myötä aiheeseen liittyviä termejä on sovellettu hyvinkin vapaasti, ja niiden 

merkitys on hämärtynyt. Tieteellisessä tekstissä yleisesti hyväksytty määritelmä on 

Yhdysvaltojen kansallisen teknologian ja standardien instituutin U.S NIST:n (U.S National 

institute of Standards and Technology) kehittämä määritelmä. Se määrittelee 

pilvilaskennan malliksi, joka sallii kaikkialla läsnäolevan, kätevän, on-demand 

verkkoyhteyden jaettuihin konfiguroitaviin laskentaresursseihin (esim. verkot, palvelimet, 

tallennustila, sovellukset, ja palvelut). Näiden resurssien olisi oltava nopeasti 

käyttöönotettavissa ja luovutettavissa, ilman vaivaa hallinnolle tai tarvetta ottaa yhteyttä 

palveluntarjoajaan. Tämän lisäksi NIST määrittelee viisi keskeistä piirrettä, kolme 

palvelumallia, ja neljä käyttöönottomallia. [3] 

 

Keskeiset piirteet ovat “On-demand” itsepalvelu, päätelaiteriippumattomuus, resurssien 

yhteiskäyttö, resurssien nopea joustavuus, ja palveluiden käytön mitattavuus. On-demand 

itsepalvelulla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja tai asiakas pystyy ottamaan käyttöön palvelun 

komponentteja, kuten laskentaresursseja tai tallennustilaa, ilman tarvetta ottaa erikseen 

yhteyttä ja sopia näiden resurssien käyttöönotosta palveluntarjoajan kanssa. Yleinen 

toteutustapa tälle on selaimessa toimiva hallintapaneeli, josta asiakas voi itsenäisesti ottaa 

käyttöön resursseja. Resurssien hinnat on ilmoitettu palvelussa, ja niitä laskutetaan käytön 

mukaan luottokortilta tai laskulla. Hinnoittelu tapahtuu yleensä alkavan minuutin tai tunnin 

perusteella, tai muulla resurssien käyttöön perustuvalla metriikalla. Tallennustilassa tämä 

voi tarkoittaa gigatavua per minuutti, tai verkkoyhteyksissä hinta voi määräytyä jokaista 

siirrettyä gigatavua kohden. Tästä seuraa toinen keskeiseksi määritelty piirre, palvelun 

käytön mitattavuus. Asiakkaalle ja palveluntarjoajalle on tärkeää pystyä seuraamaan 

resurssien käyttöä, niin laskutuksen vuoksi, kuin kulujen seurannan takia. Resurssien 

käytön raportointi ja tarkka erittely auttaa hallitsemaan pilvipalveluiden käytön kuluja, 

mikä on tärkeää, sillä säästöjen tavoittelu on yksi yleisimmistä syistä siirtyä käyttämään 

pilvipalveluita. 



 

 

 

Verkon yli käytettävyydellä tarkoitetaan että resurssit ovat käytettävissä ja saatavilla 

yleisten mekanismien avulla, kuten verkkosivujen kautta. Asiakas voi siten hallita 

resursseja niin älypuhelimella, kuin kannettavalla tietokoneella. Resurssien yhdistämisellä 

tarkoitetaan palveluntarjoajan laajojen resurssien yhdistämistä asiakkaiden kesken jaetuksi 

resurssiksi. Yhdistettyjä fyysisiä resursseja jaetaan asiakkaille virtuaalisten resurssien 

muodossa. Tällöin asiakkaalla ei ole yleensä tarkkaa tietoa vuokraamiensa resurssien 

tarkasta sijainnista konesalissa. Yleisesti palveluntarjoaja antaa valita vain käytetyn 

konesalin sijainnin, ja kaikki muu tieto on piilotettu käyttäjältä. Asiakas ei näe fyysisten 

resurssien käyttöä, eikä hänen tarvitse huolehtia siitä. Tärkeä osa pilvilaskentaa on illuusio 

loppumattomasta laskentatehosta. Abstraktoidut resurssit ja loppumaton laskentateho 

sallivat resurssien nopean jouston. Resursseja on voitava nopeasti lisätä ja vapauttaa 

tarpeen mukaan, jotta asiakkaan näkökulmasta voidaan saavuttaa pilvipalveluiden 

suurimmat hyödyt, loppumaton laskentateho ja kulujen säästöt. Nopealla skaalautuvuudella 

poistetaan tarve varata varmuuden vuoksi suuret määrät laskentatehoa, josta suurinta osaa 

ei käytetä kuin hyvin harvoin [4]. Pilvipalveluiden laajasta kirjosta johtuen, kaikki viisi 

ominaisuutta eivät aina toteudu, mutta siitä huolimatta palvelu voi olla pilvipalvelu. 

 

2.1 Pilvipalvelumallit 

 

2.1.1 Infrastruktuuri palveluna 

 

Infrastruktuuri palveluna (Infrastructure as a Service, IaaS) on pilvipalveluiden kulmakivi. 

Muut pilvipalvelut voidaan toteuttaa näiden päälle. Termillä tarkoitetaan tietotekniikan 

infrastruktuuripalveluiden, kuten palvelinten, tallennustilan, tietoverkkojen ja niin edelleen 

ostamista palveluna. Tämä perustuu jaettujen fyysisten resurssien virtualisointiin. Yleisin 

käyttötapa on luoda virtuaalikoneita, joita suoritetaan samalla fyysisellä palvelimella, 

mutta jotka ovat eristetty toisistaan ohjelmistotasolla. Virtuaalikoneita käytettäessä asiakas 

jättää huomioimatta fyysisten palvelimien komponentit ja muut virtuaalikoneet, mutta voi 

silti hallita omia virtuaalisia resurssejaan niin kuin ne olisivat omassa konesalissa olevia 

fyysisiä resursseja. Käyttäjä voi yhdistää tilaamiaan virtuaalikoneita itse hallinnoimiensa 



 

 

virtuaaliverkkojen sisällä, rajoittaa virtuaalikoneiden näkyvyyttä julkisissa verkoissa, 

hallita palomuureja ja jakaa eritasoista tallennustilaa virtuaalikoneiden välillä. Käyttäjällä 

on täydet oikeudet virtuaalikoneiden käyttöjärjestelmiin. IaaS palveluntarjoajien välillä on 

joitain eroja. Mitä yhden palveluntarjoajan verkkotyökaluilla voi tehdä, ei välttämättä ole 

mahdollista toisessa palvelussa. 

 

2.1.2 Sovellusalusta palveluna 

 

Sovellusalusta palveluna (Platform as a service, PaaS) tarkoittaa palvelua, jossa 

palveluntarjoaja myy sovellusalustaa ohjelmistokehitystä ja tuotantokäyttöä varten. Usein 

sovellusalusta sisältää ennalta määritellyn joukon tuettuja ohjelmointikieliä- ja 

teknologioita, sekä muita sovelluksien vaatimia ominaisuuksia kuten tietokantoja. 

Suosittuja PaaS tarjoajia ovat Heroku ja SalesForcen Force.com. Tällaisessa palvelussa 

asiakas ei yleensä suoraan hallitse virtuaalisiakaan käyttöjärjestelmiä, tietoverkkoja tai 

palvelimia, vaan palveluntarjoaja tarjoaa rajapinnat, jotka abstraktoivat näiden resurssien 

käyttöä. Esimerkiksi sen sijaan että kehittäjä tilaisi palvelimen, kirjautuisi kyseiselle 

palvelimelle ja asentaisi itse tietokantaohjelmiston, hän joko käyttää valmiiksi asennettua 

tietokantaa tai kutsuu palveluntarjoajan rajapintaa, joka luo tietokannan.  

 

Palveluna tarjottavat sovellusalustat vaihtelevat hyvin paljon. Esimerkiksi Herokun 

palvelussa käyttäjä voi valita laajasta valikoimasta yleisesti käytettyjä ohjelmointikieliä 

kuten Java tai PHP, joilla kehittäjät voivat luoda pitkälti yleisesti käytettäviä sovelluksia, 

kun taas Salesforcen Force.com tukee vain omaan käyttöönsä kehitettyä kieltä, mutta 

tarjoaa visuaalisen ympäristön jolla ei-ohjelmoijatkin voivat luoda sovelluksia. Yleensä 

PaaS sisältää muutakin kuin vain kehityspalvelimet, kuten integraatiotyökaluja, 

versionhallinnan, työkaluja suorituskyvyn testaukseen, erilaisia monitorointityökaluja, 

projektinhallintatyökaluja, konfiguraationhallintatyökaluja ja niin edelleen. Työkalujen 

integraatio toisiinsa ja palveluun on hyvä, mutta kuten PaaS-palveluissa muutenkin, niiden 

hallinnointi ja muokkaaminen on rajoitettua. Lisäksi PaaS-mallilla voidaan tarjota hyvin 

integroitua tukea pilvilaskennan kapasiteetin hyödyntämiseen, kuten automatisoitua 

kapasiteetin skaalausta.  

 



 

 

Näiden palveluiden heikkouksina voidaan pitää helposti syntyvää riippuvuutta 

palveluntarjoajasta. Jos koko ohjelmistokehitysprosessi sekä palveluiden tarjoaminen on 

riippuvaista sovellusalustan tarjoajan omista uniikeista metodeista, ei siirtyminen pois 

palveluntarjoajasta ole helppoa tai ehkä edes mahdollista. Käytettävän alustan ollessa 

“musta laatikko”, voidaan ongelmatilanteissa olla täysin riippuvaisia palveluntarjoajan 

tuesta. Sovellus voi vaatia myöhemmin ominaisuuksia joita palveluntarjoaja ei tue, jolloin 

asiakas voi joutua kehittämään kiertoteitä. Samoin eri toimintojen tuki voi loppua, tai 

niihin tulevat muutokset voivat muuten vaikuttaa asiakkaisiin. Tästä johtuen PaaS -

tarjoajan valintaan tulee kiinnittää huomiota, eivätkä ne sovellu kaikkiin tarkoituksiin.  

 

2.1.3 Ohjelmisto palveluna 

 

Ohjelmisto palveluna (Software as a Service, SaaS) ei sinänsä ole uusi asia, mutta 

pilvipalveluiden yleistyessä vanhalle asialle on annettu uusi nimi. Termillä tarkoitetaan 

sovelluksia, jotka sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimilla, ja joita yleensä käytetään 

verkkokäyttöliittymän avulla. Selainpohjaiset käyttöliittymät mahdollistavat palveluiden 

käytön eri päätelaitteilla. Asiakas ei hallitse palvelimia, verkkoyhteyksiä, 

käyttöjärjestelmää tai muuta. Asiakkaalle paljastetaan käyttöliittymän kautta vain joitain 

asetuksia, jos niitäkään. Palveluntarjoaja vastaa sovelluksesta ja kaikista muista palvelun 

tekniseen ylläpitoon ja kehitykseen liittyvistä asioista, kuten palvelun saatavuuden 

varmistamisesta. Yleensä usean asiakkaan ostamat palvelut ovat samoilla palvelimilla, 

millä pyritään resurssien tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaan kannalta tällä ei teoriassa ole 

väliä, sillä asiakas ei voi vaikuttaa oman palvelunsa sijaintiin tai hallintaan. Tunnettuja 

SaaS-mallilla tarjottuja palveluita ovat esimerkiksi Googlen Gmail sähköpostipalvelu, sekä 

Google Docs. 

 



 

 

 

Kuva 1. Pilvipalveluiden hierarkia 

 

2.2 Pilvityypit 

 

2.2.1 Julkinen pilvi 

 

Julkisessa pilvessä kuka tahansa voi ostaa palveluntarjoajan palveluita. Yritykset, 

yksityishenkilöt, akateemiset organisaatiot ja hallitukset voivat ostaa samasta palvelusta 

palveluntarjoajan tarjoamia ja hallinnoimia resursseja ja muita palveluita. Palveluntarjoaja 

määrittelee palvelun käyttöehdot ja hinnoittelun ja vastaa palvelun fyysisistä resursseista, 

kuten konesaleista ja näiden välisistä tietoliikenneyhteyksistä. Esimerkkejä julkisista 

pilvipalveluista ovat Amazon EC2 ja Microsoft Azure. 

 

2.2.2 Yksityinen pilvi 

 

Yksityisellä pilvellä tarkoitetaan yhden yrityksen itse hallinnoimaa sisäiseen käyttöön 

luotua pilveä. Loppukäyttäjän kannalta kokemus on teoriassa sama kuin julkista 

pilvipalvelua käytettäessä. Todellisuudessa yksityisen pilven ongelmana on se, että 

harvalla organisaatiolla on resursseja luoda käyttäjien kannalta oikeasti loppumattomalta 

vaikuttavat resurssit. Tällaisen ratkaisun luominen ei ole halpaa, mutta siinä on joitain 

hyviä puolia. Yhtenä hyvänä puolena on organisaation täysi hallinta palvelusta, jolloin 

vältetään monet pilvipalveluita vaivaavat tietoturvaongelmat. Mikäli toteutuksessa 

onnistutaan, saadaan loppukäyttäjille samat hyvät puolet kuin monissa julkisissa 



 

 

pilvipalveluissa, kuten itsepalvelu, nopea joustavuus, ja palveluiden mitattavuus. 

Palveluiden mitattavuus voi auttaa etenkin sisäisessä laskutuksessa. 

 

2.2.3 Yhteisöllinen pilvi 

 

Yhteisöllinen pilvi (community cloud) tarkoittaa pilvipalvelua, jota käyttää rajoitettu 

joukko organisaatioita. Nämä organisaatiot voivat jakaa syitä miksi he eivät halua käyttää 

julkisia pilvipalveluita. Kommuunipilvi ei edellytä että nämä organisaatiot kuitenkaan itse 

hallinnoisivat pilvipalveluaan. Termin kannalta tärkein merkitys on käyttäjäjoukon rajattu 

koko.[3] 

 

2.2.4 Hybridipilvi 

 

Hybridipilvellä tarkoitetaan kokonaisuutta joka yhdistelee muita pilvipalvelumalleja. 

Yksityisen pilvipalvelun lisäksi yritys voi käyttää myös julkisia pilvipalveluita. 

Esimerkiksi vain tietoturvan kannalta kriittisimmät palvelut ovat yksityisessä pilvessä, 

mutta vähemmän tärkeät palvelut ovat julkisessa pilvipalvelussa. Vaihtoehtoisesti 

yksityisen pilven vapaan laskentatehon käydessä vähiin voidaan käyttää julkista pilveä 

tilapäisesti lisäämään laskentatehoa. Hybridipilven määritelmään kuitenkin kuuluu se, että 

eri palvelutyypit kommunikoivat toistensa kanssa. Kaksi yrityksen käyttämää, toisistaan 

täysin eristettyä pilvipalvelua ei muodosta hybridipilveä. 

 

2.3 Eri toimijoiden roolit pilvipalveluissa 

 

Marston et al. määrittelee neljä eri viiteryhmää ja näiden roolit pilvipalveluiden 

toiminnassa. Ensimmäisenä ryhmänä ovat kuluttajat, jotka ostavat pilvipalveluita. Toisena 

ryhmänä ovat tuottajat, jotka omistavat ja myyvät pilvipalvelukapasiteettia, alustoja tai 

ohjelmistoja. Mahdollistajat helpottavat käyttöönottoa ja käyttöä. He auttavat pilven 

hyödyntämisessä, toteuttavat palveluiden siirtoa pilveen, suunnittelevat pilvi-

infrastruktuuria ja tuottavat monitorointiohjelmistoja. Viimeisenä ryhmänä ovat säätelijät 

tai valvojat, jotka ovat usein viranomaisia. He valvovat ja rajoittavat pilven käyttöä, kuten 



 

 

datan omistajuuteen ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä, joko yksin tai yhdessä muiden 

maiden viranomaisten kanssa.[5] 

 

2.4 Pilvipalveluiden hyödyt ja haitat 

 

Pilvipalveluiden käytössä yksi suurimmista, ellei jopa suurin yksittäinen syy niiden 

valintaan on resurssien lähes loppumaton määrä ja se, ettei näiden resurssien käyttämistä 

varten tarvitse tehdä suuria investointeja omiin konesaleihin. Nopeasti kasvatettavissa ja 

vapautettavissa olevat resurssit tekevät kapasiteetin hallinnoinnin ja käytön suunnittelun 

triviaaliksi. Toisaalta näiden resurssien hyödyntäminen voi vaatia aiempien sovelluksien 

muokkaamista paremmin pilvipalveluita hyödyntäväksi, ja uusien sovellusten suunnittelua 

pilviarkkitehtuuri mielessä pitäen. Yrityksien ei tarvitse investoida kysyntäpiikkien 

vaatimuksien mukaisesti fyysisiin palvelimiin jolloin palvelun kehittämisen kustannukset 

eivät siten kasaannu täysin projektin alkuvaiheeseen kehitystyön ja palvelinresurssien 

muodossa. Mikäli palvelun suosiosta ei voida olla varmoja, voidaan palvelua lähteä 

kehittämään hyvinkin pienillä aloituskustannuksilla, ja skaalata sitä nopeasti. Tämä on 

mahdollista juurikin siksi, että palvelinkapasiteettia voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja 

lähes rajattomasti, ilman että tarvitsee tehdä erillisiä investointeja konesaleihin tai 

neuvotella käyttöpalvelutoimittajien kanssa kapasiteetin lisäämisestä. Lisäksi kun vältetään 

itse hallinnoidun ja joustamattoman kapasiteetin hankinnat, saadaan samalla muita hyötyjä. 

 

Mikäli kysyntäpiikkejä ei voida arvioida, ovat monet palvelimet suurimman osan ajasta 

vähäisellä käytöllä. Armbrust et al. mainitsevat, että joidenkin lähteiden mukaan 

palvelinkapasiteetin hyödyntäminen konesaleissa on yleensä 5-20 % välillä [6]. 

Samankaltaisia lukuja esitetään myös muissa tutkimuksissa. Useiden valtioiden 

konesaleissa raportoidaan olevan jopa vain 7 % käyttöaste [7]. Tämän mainitaan johtuvan 

siitä, että eri viranomaiset vastaavat kaikki omasta kapasiteetistaan [8]. Lisäksi selityksenä 

tälle matalalle käyttöasteella mainitaan se, että usein käyttöpiikkien aikana työmäärät ovat 

normaaliin verrattuna 2-10-kertaisia [6].   Ylimääräiselle kapasiteetille on tarvetta, mutta 

usein vain lyhyeksi aikaa. 

 



 

 

Pilvikapasiteetin hinnoittelun halpuus johtuu palveluntarjoajien saamasta määräedusta. 

Heidän ostaessaan fyysisiä palvelimia miljoonien virtuaalipalvelimien ajamiseen, ovat 

fyysisten palvelinten laitetoimittajilta saadut alennukset huomattavat. Asiakkaan ei 

myöskään tarvitse lähtökohtaisesti välittää käytetyistä komponenteista, mutta voi silti 

saada kehittyvän teknologian hyötyjä käyttöönsä. Toisaalta taas rajoitteena puhtaasti 

pilvipalvelimia käytettäessä onkin se, että kaikkia matalan tason ominaisuuksia ei voida 

hyödyntää. 

 

Joustava kapasiteetti mahdollistaa myös uudenlaista liiketoimintaa. Esimerkiksi erilaista 

paljon laskentatehoa vaativaa analysointia on helpompi aloittaa myymään palveluna, kun 

yrityksen ei tarvitse investoida ja ylläpitää itse käyttämäänsä laskentatehoa. Näiden 

palveluiden aloittamisen taloudelliset riskitkin laskevat, kun alkuinvestoinnit pienenevät. 

Pienille ja keskisuurille yrityksille tämä mahdollistaa jopa täysin uudenlaista liiketoimintaa 

joka on aiemmin ollut mahdollista vain suurille yrityksille. ”Time-to-market” voi laskea, 

kun ei tarvitse tehdä suuria päätöksiä hankinnoista tai ennakoida käyttäjämääriä. 

Kapasiteettia varataan vain palvelun käytön mukaan, jolloin vähällä käytöllä olevat 

palvelut voidaan pitää pienitehoisilla palvelimilla kulujen minimoimiseksi ja suosiota 

nopeasti saavuttavat palvelut voidaan pitää tavoitettavissa. Muita uusia käyttötapauksia on 

esimerkiksi web-palveluiden kuormitustestaus, jota suuret infrastruktuuripalveluiden 

tarjoajat voivat tarjota, sekä infrastruktuurin ohella palveluista löytyvät erilaiset helposti 

käyttöönotettavat palvelunestohyökkäyksienestopalvelut[5]. Ympäri maailmaa jakautuneet, 

samalla lailla hallittavat konesalit mahdollistavat palveluiden tarjoamisen ympäri maailmaa 

ilman suurten etäisyyksien aiheuttamaa viivettä verkkoliikenteessä, ilman tarvetta useisiin 

konesalipalveluiden tarjoajiin tai erilaisiin hallintatapoihin. Yhteisen hallinta-alustan kautta 

voidaan tehdä muutoksia maailmanlaajuisesti.[6]   

 

Haasteina pilvipalveluissa on mm. useiden palveluiden yhtäaikaisen hallinnoinnin 

hankaluus vaihtelevista rajapinnoista ja hallintapaneeleista johtuen. Palvelutasosopimukset 

pilvipalveluissa ovat myös yksi haaste. Korkeaa käyttöastetta lupaavat palvelut voivat 

edellyttää käyttäjältään toimenpiteitä jotta palvelutasosopimusta sovelletaan. Usein 

vaaditaan, että asiakkaalla on palvelunsa usealla eri palvelualueella jolloin yhden 

palvelualueen ollessa saavuttamattomissa ei sopimuksen mukaan vielä synny 



 

 

käyttökatkosta. Tämä vaatii usein automaatiota ja laajempaa osaamista korkean 

käyttöasteen ympäristöistä. Lisäksi näiden sopimuksien valvonta on usein asiakkaan 

vastuulla. Osittain näistä syistä monet pilvipalveluita hyödyntävät yritykset ulkoistavatkin 

niiden hallinnoinnin muille yrityksille [9]. Riskinä on myös se, että pilvipalvelu lopettaa 

toimintansa, kuten Hewlett-Packard lopetti julkisen pilvipalvelunsa toiminnan 2015 

kannattamattomana [10]. Pienten pilvipalveluidentarjoajien kanssa riskinä taas on se, että 

muut yritykset ostavat ne, jolloin palvelu voi muuttua, jopa loppua. 

 

Tietoturvan suhteen on useita huolta herättäviä asioita, mutta voidaan myös miettiä siten, 

että pilvipalveluiden tietoturva on niiden liiketoiminnan kannalta äärimmäisen tärkeää. 

Maailman suurimmilla palveluntarjoajilla voidaan olettaa olevan huomattavasti enemmän 

osaamista tietoturvan suhteen kuin keskiverto yrityksellä joka hallinnoi omia palvelimiaan, 

tai verrattain pienellä palvelimia tarjoavalla yrityksellä.[11] 

 

2.5 Moderni ohjelmistokehitys 

 

Ketterät menetelmät ovat saavuttaneet merkittävän aseman sovelluskehityksessä. Niiden 

rinnalle on syntynyt DevOps-liike, jonka tavoitteena on parantaa yhteistyötä 

sovelluskehittäjien ja ylläpitäjien kanssa. Jatkuva julkaisu (continuous delivery) ja jatkuva 

integraatio (continuous integration), sekä muut pitkälle vietyyn automaatioon nojautuvat 

prosessit ovat syntyneet näiden mukana. Keskeinen tavoite näillä kaikilla on ollut parantaa 

sovelluskehityksen prosessia ja nopeuttaa ohjelmistojen muutoksien saamista asiakkaiden 

käyttöön. DevOpsin tavoitteena taas on automatisoida mahdollisimman monia 

laadunvalvonnan, testauksen ja julkaisun prosesseja. Tähän pyritään tuomalla kehittäjät ja 

ylläpitäjät yhteen ja käyttämällä erinäisiä ohjelmistoja apuna. Jatkuva julkaisu on 

merkittävä osa DevOpsia. Sen tavoitteena on saavuttaa kyky julkaista ohjelmistosta uusi 

versio milloin tahansa. Tähän pyritään selkeällä ja toistettavalla automatisointia 

hyödyntävällä hyväksyntä- ja julkaisuprosessilla. 

 

Internetiin yhteydessä olevat järjestelmät ovat entistä monimutkaisempia. Aiemmin 

suositut monoliittiset järjestelmät voitiin asentaa verrattain yksinkertaisiin ympäristöihin. 



 

 

Internetiä hyödyntävät sovellukset taas koostuvat entistä useammin monesta 

komponentista. Syynä tähän on usein tarve korkealle saatavuudelle ja suorituskyvylle. 

Tästä johtuen käytössä on usein useita sovelluspalvelimia, kuormanjakajia, usealle 

palvelimelle jaettuja tietokantoja, ja muita komponentteja. Näiden käyttöä helpottaa 

aiempaa helpommin saatavilla olevat virtuaaliset komponentit, jotka ovat yleistyneet 

pilvipalveluiden myötä. Fyysisten palvelinten ja verkkolaitteiden hinnat eivät ole enää 

samanlainen este monimutkaisten verkkojen luomiselle. Komponenttien välisten 

riippuvuuksien kasvaessa on sovelluskehitys ja tietojärjestelmien ylläpito joutunut myös 

mukautumaan tähän. Myös tässä on DevOps ollut keskiössä. Kehittäjät ja ylläpitäjät 

toimivat tiiviissä yhteistyössä komponenttien hallinnan helpottamiseksi. Tuotantoon 

vientien helpottamiseksi osana DevOpsia on käytössä yleensä automatisoidut testit, 

jatkuvat integraatio sekä jatkuva julkaisu. Kokonaisuuden hallinnassa keskeisiä työkaluja 

ovat konfiguraationhallintatyökalut kuten Ansible tai Puppet. Näiden avulla voidaan hallita 

ja automatisoida palvelimia, asentaa ohjelmistoja, muokata konfiguraatiotiedostoja, hallita 

verkkoja, tallennustilaa, ja muuta. Lisäksi voidaan luoda eritasoisia testiympäristöjä 

tarpeen mukaan aiempaa helpommin siitä huolimatta, että ympäristöihin liittyviä 

komponentteja voi olla aiempaa enemmän. Muuttamalla itsenäiset skriptit ja manuaaliset 

prosessit erityisten konfiguraationhallintaohjelmistojen käyttämiksi määrittelytiedostoiksi, 

voidaan näitä hallita samoin kuin normaalia koodia, hyödyntäen versionhallintaa ja 

koodikatselmuksia. Konfiguraatiotiedostot voivat sisältää niin määrittelyt palvelin- ja 

verkkoinfrastruktuurista kuin tiedot riippuvaisuuksista ja asennettavista ohjelmistoista tai 

suoritettavista skripteistä. Tätä kutsutaan ”infrastruktuuriksi koodina” (Infrastructure as a 

code). Monilla konfiguraationhallintatyökaluilla voidaan myös valvoa, että 

kohdejärjestelmä pysyy halutussa tilassa, jolloin palvelimiin käsintehdyt muutokset 

poistetaan heti. Tällöin vältetään dokumentoimattomien muutoksien kertyminen 

palvelimille, mikä voi aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa.[12]  

 

Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä jatkuvan julkaisun hyödyistä ja haasteista. Jatkuvan 

julkaisun suurena hyötynä on tiheämmät tuotantoonviennit. Chen kuvaa yli 4000 hengen 

yrityksen muutosta pitkälti manuaalisista tuotantoonvienneistä jatkuvaan julkaisuun. 

Aiemmin pitkien, jopa kuukausien mittaisten kehityssyklien alkuvaiheessa valmiiksi 

saadut ominaisuudet ja korjaukset eivät päässeet hyödyttämään asiakkaita 



 

 

tuotantoympäristössä ennen kuin vasta syklin lopussa. Siten näistä saatiin palautetta vasta 

kuukausia niiden valmistumisen jälkeen, jolloin oli voitu jo tehdä paljon ylimääräistä työtä 

huonoksi koettuun ominaisuuteen. Automatisoidut ja helposti toistettavat tuotantoonviennit 

oikeilla työkaluilla tekevät tuotantoonvienneistä turvallisempia. Manuaalisten muutosten 

teko yhdessä suuriin kerralla tehtäviin muutoksiin koetaan huonoksi ja vikaherkäksi 

yhdistelmäksi. Kerralla vain pienten kokonaisuuksien käyttöönotto vähentää useiden 

vakavien vikojen yhtäaikaista syntymistä, kuten useiden eri riippuvuuksien yhtäaikaista 

rikkoutumisessa. Näiden työkalujen ja eri osastojen kiinteämmällä DevOps-henkisellä 

yhteistyöllä voidaan vähentää aikaa joka kuluu eri ympäristöjen käyttöönotossa, 

päivityksissä ja käytöstä poistossa.[13] 

 

Chenin mukaan suurimmiksi haasteiksi kohdeyrityksessä koettiinkin organisaation 

vastustus muutokselle. Vaadittiin paljon neuvotteluita ja työtä, jotta eri tiimit saatiin 

työskentelemään yhdessä. Erilaisten vastuuasioiden, kuten palvelinten 

pääkäyttäjäoikeuksien jakamisen vaati tiimien välisten muurien purkamista ja tiimien 

välisen yhteistyön kannustamista. Jatkuvan julkaisu ei myöskään koeta toimivan kaikkien 

ohjelmistojen kanssa.[13] 

 

Myös muut lähteet tukevat automaation käyttöä muutoksen- ja konfiguraationhallinnassa 

osana yrityksen ICT:n ketteröittämistä. Puppetin ja muiden 

konfiguraationhallintatyökalujen käyttämisellä niin infrastruktuurin kuin yksittäisten 

komponenttien määrittelyssä voidaan vähentää riippuvuutta fyysisistä komponenteista ja 

tarvetta eri palvelinteknologioihin erikoistuneelle henkilöstölle, sekä manuaalista 

alustariippuvaista työtä uusien ympäristöjen käyttöönotossa ja siirroissa. Automatisoimalla 

palveluiden asennus voidaan lyhentää uusien palveluiden tarjoamiseen menevää aikaa ja 

päivityksien asennusta. Samoja työkaluja voidaan käyttää yhdessä ohjelmistoarkkitehtuurin 

uudistuksien kanssa helpommin skaalautuvien palveluiden toteuttamiseksi. Automatisoidut 

asennukset tekevät palvelinkuormituksen kasvaessa uusien palvelimien käyttöönoton ja 

vapauttamisen aiempaa helpommaksi.[14] 

 



 

 

2.6 Konttiteknologiat 

 

Viime vuosina ovat virtualisoinnissa kasvaneet suosiossa konttiteknologiat. Näistä tällä 

hetkellä suosituin lienee Docker joka on RedHatin kanssa vuonna 2013 aloittamansa 

yhteistyön jälkeen kasvattanut suosiotaan nopeasti. Konttiteknologioissa ohjelmisto 

pakataan yhdessä sen riippuvuuksien kanssa yhdeksi tiedostoksi mikä voidaan sitten lisätä 

konttivarastoon. Tämä pakattu tiedosto voidaan suorittaa myöhemmin millä tahansa 

formaattia tukevalla alustalla virtuaalikonemaisesti. Tällöin käytössä on 

käyttöjärjestelmäriippumaton ohjelmistokontti mikä sisältää kaikki sille määritellyt 

riippuvuudet. Tällöin sen käyttöönottaminen ei sisällä erillistä ohjelmistojen ja 

riippuvuuksien asentamista. Docker kontteja voidaan versioida, ja aiempia versioita 

voidaan käyttää uusien tekemiseen. Yleinen tapa tehdä päivityksiä kontteja käytettäessä on 

korvata vanha kontti uudella versiolla vanhan muokkaamisen sijaan. [15] 

 

Konttiteknologioissa käytetään hyväksi Linuxista löytyviä ominaisuuksia kuten cgroups ja 

Linux Containers (LXC), jolloin konttien prosessit, muisti ja muut operaatiot pysyvät 

eristettynä toisistaan. Tällöin ei luoda kokonaista virtuaalikonetta jossa virtualisoidaan eri 

komponentit, vaan käytetään isäntänä toimivan käyttöjärjestelmän toimintoja. Prosessien 

resurssien kulutusta voidaan seurata ja rajoittaa samoja Linuxin ominaisuuksia käyttäen. 

Näitä ominaisuuksia hyödyntämällä päästään eroon virtuaalikoneiden käynnistykseen 

kuluvasta ajasta ja virtualisoinnin aiheuttamista kustannuksista. Konttien heikkouksina 

pidetään yleensä jaettua kerneliä joka voi virhetilanteen sattuessa johtaa useiden 

palvelimina toimivien konttien sammumiseen, sekä virtuaalikoneita heikompaa prosessien 

eristystä toisistaan [15]. Alustavien tutkimuksien perusteella Docker-kontit ovat kuitenkin 

vakioasetuksillakin melko turvallisia. Samoin kuin virtuaalikoneillakin, tulee kiinnittää 

huomiota tautalla olevan käyttöjärjestelmän tietoturvaan [16]. Suorituskyvyn suhteen 

kontit ovat joissain tapauksissa parempia kuin perinteisemmät hypervisor-pohjaiset 

virtuaalikoneet. Laskentatehon suhteen ne ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta levylle 

kirjoitus ja muistioperaatiot voivat konteilla olla jonkin verran nopeampia. Yleisesti 

konteilla päästään lähemmäksi normaalin käyttöjärjestelmän suorituskykyä kuin 

hypervisor-pohjaisella virtualisoinnilla.[17] 

  



 

 

Docker-konttien ollessa käytännössä vasta pari vuotta vanha teknologia, tehdään projektin 

eteen jatkuvasti työtä. Sen haasteista huolimatta myös Microsoft on tuonut Docker tuen 

Windows Serverille [18]. Lisäksi RedHat [19], Amazon [20], Google [21] ja monet muut 

kansainväliset yrityksen tarjoavat erilaisia Dockeriin perustuvia konttipalveluita kuten 

pilvikapasiteettia konttien suorittamiseen ja konttiteknologioden ympärille rakennettuja 

DevOps mielessä kehitettyjä palveluita. Tämän lisäksi Docker on myös suosittu avoimen 

lähdekoodin yhteisöissä. Esimerkiksi Jenkins [22, 23] ja Ansible [24] sekä monet muut 

konfiguraationhallintatyökalut ovat nopeasti saaneet tuen konttiteknologioiden 

hallinnointiin ja hyödyntämiseen.  



 

 

3  TUTKIMUSMENETELMÄT 

3.1 Kysely 

 

Ensimmäisenä käytettynä menetelmänä oli asiakaskysely. Kysely on valmiilla lomakkeella 

suoritettava tiedonkeräystapa. Kysely voidaan toteuttaa postitse tai kirjeitse. Kysely 

soveltuu käytettäväksi hyvin jos vastaajia on paljon. Etenkin verkossa toteutettavan 

kyselyn toteutus on yksinkertaista ja nopeaa, sekä niihin vastaaminen ei vaadi vastaajalta 

postitusta tai muuta ylimääräistä vaivaa. Monet kyselyjen toteutukseen käytetyt ohjelmistot 

mahdollistavat myös helpon muistutusviestin lähettämisen. Verkkokyselyiden aikataulutus 

on myös helpompaa. [25] Vastaukset saadaan verkkokyselyssä valmiiksi helposti 

käsiteltävässä muodossa ilman tarvetta siirtää niitä paperilta tietokoneelle. Kyselyssä 

vastaaja voi myös valita milloin vastaa kyselyyn.[26] 

 

Kysely muodostuu valmiita vastausvaihtoehtoja sisältävistä ja avoimista kysymyksistä. 

Näiden käyttö määräytyy kysyttävän asian mukaan. Kysymyksiä suunniteltaessa tulee 

kiinnittää huomiota niiden muotoiluun ja etenkin siihen etteivät kysymykset ole 

johdattelevia. Kysymysten tulee myös olla yksiselitteisiä väärinymmärrysten välttämiseksi. 

Lisäksi on hyvä jättää valmiisiin vastausvaihtoehtoihin ”ei tietoa”-tyylinen vaihtoehto. 

Tämä korostuu etenkin silloin jos kyselyn aihe on hyvin uutta, tai ei voida muuten olla 

varmoja siitä, että vastaajaryhmällä on laajalti kokemusta ja mielipiteitä asiasta. Yleisesti 

valmiit vastausvaihtoehdot soveltuvat ennalta luokiteltavissa olevien vastausten 

keräämiseen, kun taas avoimet kysymykset ovat enemmänkin aihepiiriin liittyen uusien 

näkemyksien keräämiseen. Valmiit vastausvaihtoehdot voivat pakottaa vastaajaa 

valitsemaan epätäydellisen vastauksen, joka ei täysin vastaa heidän näkemystään. 

Avoimeen vastaukseen vastaaja voi taas kirjoittaa vapaasti omasta näkökulmastaan, joka 

voi olla erilainen kuin mitä tutkija on ajatellutkaan. Kyselyn koko voi rajoittaa avointen 

vastauksien käyttöä, sillä niiden käsittely ja luokittelu on työläämpää kuin valmiiden 

vastauksien antama valmis numeerinen data. [26] Molempia kysymystapoja voidaan myös 

yhdistellä, jolloin luokiteltujen vastauksien lisäksi voidaan vastaajalle antaa tilaa 

vapaamuotoisimmillekin vastauksille. Tällöin vastaaja voi tuoda esiin myös omasta 

mielestään tärkeitä asioita, joita tutkija ei ole välttämättä ottanut huomioon kyselyä 



 

 

suunnitellessaan. Vapaamuotoiset vastaukset voidaan myöhemmin luokitella sekä käsitellä 

tarkemminkin vastauskohtaisesti.  

 

Asiakaskyselyn yksi huonoista puolista on se, että ei voida helposti varmistua siitä miten 

vakavasti ja huolellisesti vastaajat ovat siihen vastanneet. Tämä voi näkyä etenkin 

pienemmissä otannoissa. Kysymyksien asettelua ja vastausvaihtoehtojen onnistuneisuutta 

on myös hankala arvioida, verrattuna haastatteluun jossa haastattelutilanteessa 

haastateltava voi pyytää tarkennusta kysymykseen tai haastattelija voi korjata 

väärinymmärretyn kysymyksen. Vastaajien perehtyneisyyttä kyselyn aihealueeseen voi 

olla myös hankala arvioida. Vaihteleva vastaajien taso voi myös olla ongelma. Avoimet 

kysymykset voivat auttaa tunnistamaan enemmän aikaa kyselyyn käyttäneitä vastaajia, 

sekä vastaajia jotka eivät ole ymmärtäneet kysymyksiä tai aihealuetta. Haastattelijan osalta 

ongelmina taas on hyvän kyselyn laatiminen, mikä ei ole triviaalia. Siihen vaaditaan niin 

taitoa kyselyn laatimisesta kuin kyky nähdä kysely vastaajien näkökulmasta. [25] 

 

3.2 Haastattelu 

 

Asiakashaastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Puolistrukturoitu 

haastattelu sijoittuu lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välille. 

Puolistrukturoidulle haastattelulle on useita eri määritelmiä. Yleisenä piirteenä on se, että 

haastattelun kysymykset on suunniteltu ennalta, mutta niiden kysymisjärjestelyä voidaan 

vaihtaa, ja tarvittaessa kysyä tarkentavia kysymyksiä. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

vastausvaihtoehdot eivät ole ennalta määritelty, vaan vastaaja vastaa omin sanoin. Hirsjärvi 

ja Hurme määrittelevät puolistrukturoidun haastattelun ominaispiirteeksi sen, että jotkin 

haastattelun näkökohdat on ennalta määritelty, mutta haastattelun etenemiselle on silti 

jätetty varaa elää [27].  

 

Haastatteluiden vahvuuksiin kuuluu se, että haastateltavat henkilöt voidaan yleensä valita 

vastaamaan hyvin haastatteluiden tarvetta. Henkilöiden välinen vuorovaikutus sallii 

strukturoimattomassa ja puolistrukturoidussa vastauksien tarkennuksen, keskustelun, 

jatkokysymykset ja paljon muuta kyselyistä puuttuvaa tarkentavaa ja vapaampaa 



 

 

keskustelua. Haastateltava voi täten tuoda esiin paljon paremmin uusia näkemyksiä 

asioista. Keskustelussa tulee helpostikin esiin monia asioita mitä haastateltava ei 

välttämättä kirjoittaisi vastauksena lomakekyselyyn, pitäen niitä joko vähäarvoisina asioina 

tai jättäen ne jostain muusta syystä pois. Tutkijan tuleekin olla valmis joustamaan 

haastattelun suunnitelmasta. Yleisestikin tutkijalta vaaditaan sosiaalisia taitoja ja osaamista 

haastatteluista. Haastattelun aikana tutkijan tulee osata arvioida haastateltavan asenteita ja 

siten ohjata keskustelua oikeaan suuntaan.[26] 

 

Haastatteluiden heikkoudet liittyvät usein sen aiheen aiheuttamaan epämukavuuteen, 

haastattelijan taitoihin tai haastattelijan ja haastateltavan väliseen kontaktiin. Haastateltava 

voi olla haluton kertomaan totuutta, tai voi haluta vastata siten miten kuvittelee 

haastattelijan haluavan, tai haastateltava voi haluta antaa itsestään tietyn kuvan. 

Avoimemmat henkilöt voivat olla helpompia haastateltavia ja sulkeutuneemmista 

henkilöistä voi olla hankala saada hyviä vastauksia. Haastattelijan taidot korostuvatkin 

näissä tilanteissa. Näihin asioihin voi vaikuttaa myös haastattelupaikan valinnalla. 

Haastattelijan itsensä taas tulee pyrkiä olemaan puolueeton ja ennakkoluuloton, ettei hän 

ala ymmärtämään vastauksia siten miten itse haluaa. Haastattelut vaativat myös verrattain 

paljon aikaa, ja mahdollisesti myös matkustamista.[26] 

  

Ryhmähaastatteluista voidaan saada kaksi tai useampaa samassa tai eri rooleissa olevaa 

henkilöä. Näissä tapauksissa voitaisiin saada aikaan puolistrukturoidun haastattelun 

sallimaa keskustelua, jonka seurauksena esiin nousisi uusia näkökulmia. Etenkin 

muistinvaraisista asioista keskusteltaessa pidetään ryhmähaastattelua hyvänä vaihtoehtona. 

Haastateltavat voivat tällöin korjata toisen väärin muistamia asioita. Toisaalta 

ryhmähaastattelun hallintaa pidetään yleisesti hankalampana ja haastateltavien väliset 

henkilösuhteet vaikuttavat helposti tuloksiin. Esimiehen ja alaisen välinen suhde voi johtaa 

siihen, että osapuolet eivät halua keskustella suoraan joistain asioista ja täten 

kaunistelisivat tai jättäisivät yksityiskohtia pois.[25] 

 

Haastattelusta riippuen voidaan luvan kanssa haastattelu nauhoittaa, jolloin se voidaan 

kirjoittaa puhtaaksi myöhemmin, tai voidaan joutua tekemään haastattelusta muistiinpanot 

sen aikana ja pian sen jälkeen. Nauhoitetutkin haastattelut on hyvä puhtaaksikirjoittaa pian 



 

 

haastattelun jälkeen, jotta niihin voidaan luotettavammin liittää muistiinpanoja 

haastateltavan reaktioista ja asenteista. Puhtaaksikirjoituksen tarkkuus voidaan päättää 

tarpeen mukaan. Erinäisten puheessa esiintyvien taukojen tai muiden reaktioiden 

kirjoittaminen voi olla kannattavaa enemmän käyttäytymistä tutkivassa haastattelussa, 

mutta joissain muissa tapauksissa äärimmäisen tarkka puhtaaksikirjoitus ei välttämättä ole 

siihen käytetyn ajan arvoista. 

 

3.3 Tutkimuskysymykset 

 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ollessa uusi ja keskeinen toimija 

valtionhallinnon ICT-palveluiden tuottamisessa, on tullut ajankohtaiseksi miettiä kuinka 

sen palvelutarjontaa tulisi laajentaa tai muokata sovelluskehityksen näkökulmasta. Tähän 

liittyen on haluttu selvittää tarvetta erilaisille työkaluille, palvelimille, sekä asiakkaiden 

haasteita sovelluskehityksessä yleisemmin. Työn edetessä muotoutui keskeisiksi 

tutkimuskysymyksiksi seuraavat kysymykset; ”Millaisia palveluita Valtorilta odotetaan 

sovelluskehityksen näkökulmasta”, ”miten näitä palveluita voisi toteuttaa”, ja ”mihin 

asioihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota näitä palveluita valtionhallinnolle 

kehitettäessä”. 

 

 



 

 

4 TEHTY TUTKIMUS JA TULOKSET 

 

4.1 Case Valtori 

 

Valtori, koko nimeltään Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, on vuonna 2014 

toimintansa aloittanut, Suomen valtion omistama palvelukeskus. Sen toiminta perustuu 

lakiin valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä [28]. Valtori 

toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtorin perustamisen tarkoituksena oli 

tehostaa valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-palveluiden järjestämistä 

kokoamalla ne yhden organisaation alle. Tästä johtuen Valtori on kasvanut nopeasti, kun 

osia eri valtionhallinnon organisaatioiden IT-palveluita tuottavista osastoista vastuineen ja 

henkilöstöineen on siirretty uuden palvelukeskuksen alaisuuteen. 

 

Asiakkaina Valtorilla ovat kaikki valtionhallinnon ministeriöt, virastot ja laitokset, sekä 

tapauskohtaisesti muita valtion liikelaitoksia tai julkishallintoon liittyviä yrityksiä. Valtorin 

toiminta-ajatuksena on tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut. 

Tällöin ministeriöiden ja virastojen tietohallinnot ovat vapaita keskittymään oman 

hallinnonalansa tietojärjestelmien vaatimuksiin. Keskitetty palveluiden tarjonta myös 

vähentää käytössä olevien päällekkäisten järjestelmien määrää, sekä selkeyttää 

hankintaprosessia. Toiminnan visioksi on määritelty tavoite toteuttaa 

toimialariippumattomat ICT-palvelut kilpailukykyisesti, tietoturvallisesti ja laadukkaasti. 

Palvelut toteutetaan yhdistelemällä ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankittuja ja itse 

tuotettuja palveluita. Tietoverkko- ja järjestelmäpalveluiden lisäksi Valtori tarjoaa 

asiakkailleen erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten tietoturva-asiantuntija- ja 

projektinhallintapalveluita. Valtorin toiminnassa merkittävänä erona yksityisiin yrityksiin 

on sen asiakkaiden lakiin perustuva velvollisuus ostaa mahdollisuuksien puitteissa 

toimialariippumattomat ICT-palvelunsa Valtorilta.  

 

Vuoden 2016 alussa Valtorilla oli toimipisteitä ympäri Suomea 36 paikkakunnalla, joissa 

yhteensä noin 770 työntekijää. Vuoden 2016 loppuun mennessä työntekijöiden määrän 

odotetaan ylittävän tuhannen työntekijän rajan. Päätoimipaikka on Jyväskylässä, mutta 



 

 

suurimmat toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Hämeenlinnassa, ja Kajaanissa. Pienempiä, 

alle kolmenkymmenen hengen toimipisteitä löytyy kahdeksasta eri kunnasta, ja ainakin 

toistaiseksi yksittäisiä työntekijöitä vielä useammasta. Johtuen siitä, että osa 

toimialariippumattomista ICT-palveluista on edelleen siirtämättä Valtoriin, tulee sen koko 

yhä kasvamaan.[29]  

 

Valtorin tarjotessa asiakkailleen kapasiteettipalveluita, on sillä myös velvollisuus vastata 

entistäkin paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Valtorin ollessa keskeinen tietotekniikan 

toimija valtionhallinnossa on se myös asemassa jossa se voisi tarjota asiakkailleen 

edellytykset kehittää näiden sovelluskehitystä. Erilaisina mahdollisina tapoina tähän on 

nähty erilaisten sovelluskehityksen työkalujen tarjoaminen, koulutus, ja yleisesti 

sovelluskehitykseen liittyen toiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeita paremmin 

vastaavaksi. Lisäksi on myös tullut esiin mahdollinen tarve tarjota pilvipalveluna 

kapasiteettipalveluita asiakkaiden muuttuvia tarpeita täyttämään. Valtorilla on myös kyky 

ratkaista asiakkaidensa puolesta näiden yhteisiä ongelmia pilvipalveluiden valinnassa, 

kuten tietoturvaan ja pilvistrategiaan liittyviä asioita. Näitä varten tulikin keskeiseksi 

selvittää paremmin mitä Valtori voisi tarjota, ja mitä sen asiakkaat haluavat tarjottavan. 

Valtorin tarkempi rooli tässä kokonaisuudessa ja palveluiden tarkempi muotoilu voitaisiin 

sitten tehdä näihin kysymyksiin saatujen vastauksien perusteella. 

 

4.2 Selvityksen kulku  

 

Tämän esiselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa millaisia palveluita Valtori voisi tarjota 

asiakkaidensa sovelluskehitykseen liittyen. Selvitystyön painopiste muuttui työn aikana 

jonkin verran. Alkuvaiheessa selvitys keskittyi teknisiin ratkaisuihin liittyen ympäristöjen 

generoinnin automatisointiin, mutta keskusteluiden, toimittajatapaamisten ja erityisesti 

haastatteluiden myötä tuli esiin myös ei-teknisiä asioita, kuten organisaatiokulttuuriin ja 

sovelluskehityksen prosessiin liittyviä seikkoja. Kuitenkin selvitys painottui pitkälti 

erilaisten pilvikapasiteettiratkaisujen kartoitukseen ja siihen miten voitaisiin paremmin 

tukea moderneja sovelluskehitysprosesseja, kuten ketterää kehitystä sekä DevOps-

työskentelytapoja. Tätä varten kartoitettiin asiakkaiden toiminnan nykytilaa ja tulevia 



 

 

tarpeita, toimittajien tarjontaa aihepiirin saralla ja joitain muita yleisesti aihepiiriin liittyviä 

teknologioita 

 

Työssä selvitettiin aluksi mahdollisia palveluita ja niihin liittyviä yleisiä ja tärkeitä 

ominaisuuksia, sekä niihin liittyviä ongelmia ja rajoitteita, kuten datan omistajuutta ja 

tietoturvaa. Tämän alustavan selvityksen pohjalta rajattiin käsiteltäviä asioita. Näiden 

pohjalta tehtiin asiakaskysely jolla kartoitettiin Valtorin asiakkaiden nykytilaa ja tarpeita. 

Kyselyllä kartoitettiin yleistä kiinnostusta sovelluskehitykseen suunnattuja IaaS-palveluita 

kohtaan, sekä asiakkailla jo ennalta käytössä olevia teknologioita ja työkaluja. Kyselyn 

tuloksien perusteella käytiin keskusteluita sovellustoimittajien ja käyttöpalvelutoimittajien 

kanssa, sekä haastateltiin joitain Valtorin asiakkaista. Näiden toimien tarkoituksena oli 

saada parempi kuva siitä mitä sovelluskehitykseen liittyviä palveluita asiakkaat toivovat 

Valtorilta saavansa, mitä ongelmia heillä on nyt, ja miten he suhtautuvat erinäisiin 

palveluihin joita Valtori voisi tarjota. Viimeisenä tiedonkeruun vaiheena suoritettiin 

asiakashaastatteluita. Haastatteluissa keskityttiin tarkemmin haastateltavien Valtorin 

asiakkaiden nykyiseen sovelluskehitykseen, sen ongelmiin, siinä esiintyvin esteisiin, 

käytettyihin työkaluihin, siihen miten heillä on sovelluskehityksenprosesseja kehitetty ja 

siihen miten niitä tullaan kehittämään. Näiden vaiheiden jälkeen koottiin kerätty materiaali 

ja luotiin lista jatkotoimenpiteistä. Näiden toimenpiteiden ja johtopäätösten on tarkoitus 

toimia apuna harkittaessa tulevaa palvelutarjontaa sekä niiden palveluiden tärkeyttä, 

kannattavuutta ja hyödyllisyyttä. 

Kuva 2. Selvityksen kulku 

 



 

 

4.3 Vahti-ohjeet 

 

Lähdekoodiin liittyvät tietoturvakysymykset tulivat ilmi selvityksen aikana. Tällöin 

mietittiin miten korkeamman turvatason vaatimukset koskettavat lähdekoodia ja 

käännettyjä binääritiedostoja. Huolena oli että lähdekoodi olisi lähtökohtaisesti 

korkeamman suojaustason alaista, mikä asettaisi joustamattoman vaatimuksen valittavalle 

palvelulle. Aiheeseen liittyen konsultoitiin Valtorin tietoturvaohjeistuksista hyvin perillä 

olevaa asiantuntijaa. Tapaamisessa todettiinkin että lähdekoodi lasketaan asiakirjaksi, jolla 

on aina omistaja. Laki määrittelee asiakirjojen salassa pitämiselle perusteet. Salassa 

pidettävän asiakirjan omistaja taas määrittelee asiakirjan suojaustason, jos se on tarpeen tai 

mahdollista. Viranomaisten suojaustasojen käytöstä määrätään erikseen eri asetuksien ja 

lakien perusteella. Tietoturvallisuusasetuksen 9 §:n 1 momentissa määritellään vaikutukset, 

jotka voivat syntyä jos asiakirja paljastuu [30]. Nämä vaikutukset määräävät käytetyn 

suojaustason. Näissä määritellään erikseen perusteet suojaustasojen asetuksen perusteille ja 

suojaustason korkeuden määrittelylle. Tämän lisäksi on menossa erillinen selvitys siitä, 

soveltuisivatko julkisetkin pilvipalvelut suojatun datan tallentamiseen, jos kaikki data olisi 

salattu tallennuksen ja tiedonsiirron aikana. 

 

Tämän pohjalta todettiin, että on asiakkaan vastuulla määritellä minkä osan 

ohjelmistokehitystyöstään he voivat tehdä ulkoisissa palveluissa. VAHTI-ohjeisiin kuuluva 

Sovelluskehityksen Tietoturvaohje määrittelee huomioitavia asioita pilvipalveluita 

harkittaessa. Ohjeen mukaan se, käytetäänkö pilvipalvelua vain sovelluksen kehitys- ja 

testausympäristönä, tai näiden lisäksi myös tuotantoympäristönä, vaikuttaa paljon 

pilvipalvelulle asetettuihin vaatimuksiin. Ohjeen mukaan sovelluskehityksen näkökulmasta 

kehitys- ja testiympäristöt eivät aiheuta merkittäviä lisävaatimuksia sovelluksille. Yleisesti 

pilvipalveluita harkittaessa on mietittävä kuinka laaja kontrolli sovelluksen omistajalla on 

alustassa. Julkisessa pilvipalvelussa ei yleensä ole edes jaettua kontrollia, mutta 

kommuunipilvessä, yksityisessä tai hybridipilvissä voidaan saada rajoitettu kontrolli. 

Hybridipilvessä tosin kontrollin määrä voi vaihdella eri pilvipalveluiden välillä.[31] 

 

VAHTI-ohjeistuksessa todetaankin yhteenvetona, että pilvipalveluissa tuotettuihin 

sovelluksiin sovelletaan samoja tietoturvavaatimuksia kuin muissakin ympäristöissä 



 

 

tuotettuihin sovelluksiin. Tämän lisäksi ohjeistus luettelee joukon muita pilvipalveluihin 

liittyviä erityispiirteitä. Pilvipalveluiden käytön aiheuttamia riskejä voidaan hallita eri 

tavoin, kuten varmistamalla, että voidaan tarvittaessa siirtyä palvelusta toiseen 

minimaalisella vaivalla. Mikäli tallennustilan luotettavuudesta on epävarmuutta, voidaan 

data varmuuskopioida toiseen palveluun. Datan sijainti ja sen sijainnin mahdollinen 

vaihtuminen mainitaan riskinä. On selvitettävä miten suuret määrät dataa voidaan siirtää 

tarvittaessa toiseen palveluun tai organisaation omille palvelimille. Palvelun 

tietoturvallisuuden selvityksen mahdollisuus ja tarkkuus, sekä auditointimahdollisuudet 

tulee ottaa huomioon. Palveluntarjoajan ylläpitäjien laajojen käyttöoikeuksien mukanaan 

tuomat riskit on käsiteltävä. VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje lisää 

IaaS-mallin ongelmaksi mahdollisen tarpeen tehdä toimittajan henkilöstöstä lakisääteiset 

turvallisuusselvitykset [33]. Usean asiakkaan kesken jaetut ”multi tenant” ympäristöt 

vaativat selvitystä siitä, kuinka hyvin käyttäjät ovat eristetty toistensa datasta. 

Käyttöoikeuksien kannalta tärkeää on se, miten organisaation omat tietoturvaan liittyvät 

palvelut kuten käyttäjien tunnistautumispalvelut saadaan integroitua pilvipalveluun.[31] 

 

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI) on viranomaisten, 

elinkeinoelämän ja turvallisuusalan yhteistyössä valmistelema työväline. Se on tarkoitettu 

viranomaisille ja viranomaisten valtuutuksella auditoijille. Tämän lisäksi KATAKRI:a 

voidaan käyttää myös yritysten omaan turvallisuuteen. KATAKRI:a käytetään esimerkiksi 

kansainvälisessä toiminnassa todentamaan suomalaisten yritysten tietoturvan taso. 

KATAKRI:ssa on määritelty kolme eri vaatimustasoa. Nämä ovat perustaso, korotettu taso 

ja korkea taso.  

 

Teknisen ympäristön tietoturvataso-ohje määrittelee yhdeksän eri palveluiden 

tuotantomallia ja antaa kuvitteelliset esimerkit siitä, minkä suojaustason materiaalia olisi 

mahdollista käsitellä näissä ympäristöissä [32]. Tämän aiheen kannalta näistä 

merkittävimpiä ovat tuotantomallit 5-9. Mikäli Valtori pyrkisi itse tarjoamaan mallin viisi 

mukaista yksityistä pilvipalvelua valtionhallinnon käyttöön, voisi korkean saatavuuden 

ylläpito ja ympärivuorokautinen tuki nostaa kustannuksia nopeasti, vaikka kulut 

jakautuisivatkin usean valtionhallinnon asiakkaan kesken. Kulujen jakautumisesta 

huolimatta olisi vaikea päästä suurten pilvipalvelutarjoajien hinnoitteluntasolle 



 

 

asiakasmäärän ollessa huomattavasti näiden asiakasmääriä pienempi. Kaikkien 

valtionhallinnon asiakkaiden vaatimuksia ei tässä mallissa ole todennäköisesti mahdollista 

toteuttaa. Toisaalta auditointi ja valvonta olisivat suhteellisen helppo toteuttaa verrattuna 

ulkoisiin toimijoihin. Yleisesti tällä mallilla voidaan käsitellä enintään ST II -luokiteltua 

materiaalia. Kyseinen palvelu olisi kenties uniikki ja voisi vastata monien asiakkaiden 

toiveisiin. Valtionhallinnon yksityisen pilven toteutus olisi tosin hyvinkin kallis projekti. 

Tällainen projekti vaatisi huomattavan paljon panostusta ja osaamista pilvipalveluiden 

toteutuksen saralla.[32] 

 

Mallin 6 mukaisessa palvelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota auditointien 

järjestämiseen, lokitietojen käsittelyyn, sekä palvelun ylläpitäjien tietoturvaselvityksiin. 

Malli 6 on esimerkkien mukaan enintään ST III materiaalille soveltuva malli. Malli 7 taas 

on yleinen pilvipalveluiden malli, mutta pienillä rajoituksilla. Tuntemattomat asiakkaat 

rajoittavat palvelun käyttöä, sillä näitä ei voida pakottaa noudattamaan kaikkia samoja 

tietoturvakäytäntöjä kuin valtionhallinnon asiakkaat. Ilman erillistä riskiarviota vain ST IV 

–tietoaineiston käsittelyyn soveltuva malli, mutta erityisharkinnalla myös ST III -

tietoaineistoa voidaan käsitellä. Yleinen ongelma näissä palveluissa on sopimuksien 

joustamattomuus ja auditoinnin vaikeus. Muiden asiakkaiden tietoturva asettaa rajoitteita 

palvelun läpinäkyvyyteen. Mallin 8 kanssa on samat ongelmat kuin mallin 7 kanssa, mutta 

lisäksi mahdolliset Suomen ulkopuolella sijaitsevat toimijat aiheuttavat omat ongelmansa. 

Tarvittaessa tehtävät turvallisuusselvitykset voidaan tehdä vain sopimuskumppaneiden 

kanssa, jolloin prosessi tehdään paikallisen viranomaisen kanssa. Myös toisen maan 

lainsäädäntöön liittyvät riskit tulee ottaa huomioon. [32] 

 

Kohta 9 kuvaa suurten IaaS-tarjoajien mallia. Amazonin AWS (Amazon Web Services) 

esimerkiksi on tunnettu siitä, ettei se helpolla sovi muita kuin vakiomuotoisia sopimuksia, 

eikä se salli erillisiä auditointeja. Tällöin ollaan palveluntarjoajan teettämien 

auditointitulosten varassa. Palvelun ylläpitäjät ovat asiakkaalle tuntemattomia, eikä 

erillisen turvallisuusselvityksen tekeminen heille ole ehkä mahdollista. Tämä voi johtua 

ylläpitäjien sijainnista, jolloin ei ehkä ole voimassa olevia sopimuksia, jotka 

mahdollistaisivat kyseisen maan viranomaisten tekemän turvallisuusselvityksen 

hyväksymisen viralliseen Suojelupoliisiin rinnastettavaksi turvallisuusselvitykseksi. [32] 



 

 

4.4 Asiakaskysely 

 

4.4.1 Asiakaskyselyn suunnittelu ja toteutus 

 

Asiakaskysely koettiin hyödylliseksi tavaksi kartoittaa alustavasti Valtorin asiakkaiden 

kiinnostusta erilaisiin pilvipalveluihin, sekä heidän kokemuksiaan näistä. Tästä johtuen 

alustavan aihealueen kartoituksen jälkeen toteutettiin asiakaskysely mahdollisimman pian, 

sillä sen tuloksien avulla voitaisiin paremmin keskittyä asiakkaiden kannalta tärkeiden 

ongelmien ratkaisuun. Kyselyssä käytiin läpi kiinnostusta pilvimäiseen kapasiteettiin ja 

kysyttiin käytettyjä sovelluskehityksen työkaluja ja ohjelmointikieliä, jotta voitaisiin löytää 

mahdollisia yhteneväisyyksiä joiden pohjalta keskittää myöhempää selvitystyötä. Näiden 

lisäksi kysyttiin vielä mahdollisten aihealueeseen liittyvien palveluiden hankintaan 

vaikuttavia ratkaisevia tekijöitä. Lisäksi toivottiin, että kyselyssä saataisiin tuotua esiin 

asioita joita ei tähän mennessä vielä itse ollut ajateltu tai koettu merkittäväksi. 

 

Kyselyn tekotavaksi valittiin verkossa tehtävä lomakekysely ja se lähetettiin Valtorin 

asiakkaille sähköpostitse. Valtorilla oli jo ennalta prosessi asiakaskyselyiden tekemiseksi, 

sekä siihen soveltuva palvelu käytössä, joten tämä oli luonteva ratkaisu. Käytettynä kielenä 

kyselyssä oli Suomi, sillä valtionhallinnossa se on edelleen kaikessa toiminnassa ja 

dokumentaatiossa pääsääntöisesti käytetty kieli.  

 

Kyselyn suunnittelussa pyrittiin pitämään kysely riittävän lyhyenä, jotta vastausprosentti 

pysyisi kohtalaisena. Tämä asetti paljon rajoitteita sen suhteen kuinka laajalti voitiin eri 

aihealueista kysyä. Kysely painottui kartoittamaan lyhyesti asiakkaiden sovelluskehityksen 

tilaa, sekä kokemuksia ja kiinnostusta IaaS- ja PaaS-palveluihin, sekä näille asetettuja 

vaatimuksia. Kyselyssä oli yhteensä 15 kysymystä, joista kuusi oli vapaamuotoisia 

vastauksia, kahdeksan Likertin-asteikon avulla vastattavia ja yksi monivalintakysymys, 

jossa sallittiin useita vastausvaihtoehtoja. Puutteena kyselyssä oli se, että siihen ei lisätty 

vastausvaihtehtona ”ei mielipidettä”- tyylistä vaihtoehtoa. Odotetun vastausprosentin 

ollessa 20–30 % koettiin, että näin kertyvä määrä vapaamuotoisia vastauksia on vielä 

mahdollista käsitellä manuaalisesti. Myöhemmin voitiin vapaamuotoisia vastauksia käyttää 



 

 

apuna kyselyyn panostaneiden vastaajien erottelemiseksi, ja täten myös apuna myöhemmin 

tehtyjen haastatteluihin kutsuttavia henkilöitä valittaessa.  

 

Alustavan kyselyn suunnittelun jälkeen lähetettiin kysely kommentoitavaksi työn ohjaajille 

sekä projektin esimiehelle. Näin kerätyn palautteen pohjalta kyselyä tiivistettiin, 

kysymysten muotoilua parannettiin, niiden järjestystä muutettiin loogisemmaksi ja 

kyselyyn lisättiin monivalintojen lisäksi parempaa kuvaa antamaan vapaamuotoisia 

kysymyksiä. Muutoksien jälkeen tehtiin toinen palautekierros, minkä jälkeen aloitettiin jo 

ennakkoon valmisteltu hyväksytyn kyselyn toteutus. 

Verkkolomakkeella tehty kysely lähetettiin sähköpostitse saatekirjeineen 156 henkilölle. 

Vastausaikaa annettiin kaksi kalenteriviikkoa, ja toisen viikon alkaessa lähetettiin vielä 

kohtelias muistutus kyselyyn vastaamisesta. Vastauksia saatiin 34 kappaletta 31:stä eri 

organisaatiosta. Vastausprosentti oli täten 21 %. Vastausprosentti oli toivottua pienempi. 

Kohderyhmä saa ilmeisesti huomattavan paljon erilaisia kyselyitä jatkuvasti, mikä voi 

myös osaltaan auttaa selittämään matalaa vastausprosenttia. Mahdollisesti suurempi 

vastausprosentti olisi voitu saada kokoamalla parempi lista vastaanottajista valmiin 

jakelulistan käyttämisen sijaan. Toisaalta valmiin listan käyttäminen nopeutti ja helpotti 

kyselyn lähettämistä. Kysymykset vietiin taulukkolaskentaohjelmaan, jossa ne käytiin läpi 

manuaalisesti samalla käsitellen numeerisia vastauksia. Vastaajista viisi jätettiin 

huomioimatta johtuen siitä, että vastaajat ilmoittivat, ettei heillä ole omaa 

ohjelmistokehitystä ja jättivät tästä johtuen vastaamatta muihin kysymyksiin. Joissain 

kysymyksissä vastaajamäärä ei ole sama kuin kyselyyn vastaajien määrä, mikä johtuu siitä, 

ettei kaikkiin kysymyksiin vastaaminen ollut pakollista kyselyn palauttamiseksi.  

 

Yleisesti kysely oli hyödyllinen, mutta työn alkuvaiheessa tehtynä ja työn vielä hakiessa 

suuntaansa se oli kokonaisuutena hieman hajanainen. Avoimien kysymyksien pohjalta 

voitiin havaita vastaajat jotka olivat panostaneet vastauksiinsa enemmän ja muutaman 

vastaajan jotka eivät olleet täysin ymmärtäneet joitain kysymyksiä. Toisaalta sen tuloksien 

avulla saatiin selvennettyä ja myöhemmin keskityttyä hyvin asiakkaiden itse kokemiin 

tarpeisiin sen, että olisi keskitytty niihin tarpeisiin mitä asiakkaalla luullaan olevan. 

 



 

 

4.4.2 Vastauksien analysointi  

 

Vastaajista suuri osa käytti laajalti ketteriä menetelmiä osana sovelluskehitystään, ja yli 

puolet (16) vastasi joko käyttävänsä DevOps-käytäntöjä tai suunnittelevansa niiden 

käyttöönottoa. DevOps-menetelmiä käyttävät tai sen käyttöä suunnittelevat organisaatiot 

tekivät n. 77 % projekteistaan ohjelmistokehityksen ketteriä menetelmiä käyttäen. 

Vastaajien, jotka eivät olleet kiinnostuneita DevOps-menetelmistä, vastaava luku oli 50 %. 

Heikkoutena ei erikseen kysytty kuinka paljon sovelluskehitystä vastaajan organisaatiossa 

tehdään ja miten se jakautuu ulkoistetun ja itse tehdyn välillä. Tämä tieto huomattiin 

tärkeäksi etenkin myöhemmin tehtyjen haastatteluiden aikana. Moni organisaatio ei 

välttämättä itse toimi sisäisesti projekteissa kovin ketterästi mutta käytetty 

sovellustoimittaja voi silti toimia näin. Lisäksi kysyttäessä DevOps-käytännöistä 

kysymyksen olisi voinut muotoilla paremmin kahteen osaan jolloin olisi voitu erottaa 

heidät, jotka suunnittelevat DevOps-menetelmien käyttöönottoa ja heidät, joilla kyseiset 

menetelmät ovat jo käytössä. Tästä johtuen jouduttiin vertailemaan vastaajien eri 

kysymyksien vastauksia toisiinsa ja tekemään pieniä oletuksia tämän pohjalta tulkittaessa 

etenkin avoimia kysymyksiä. 

 

 

Kuva 3. Kysymyksen #4 vastauksien jakaumat 



 

 

 

Kuva 4. Kysymyksen #5 vastauksien jakautuminen 

 

IaaS- ja PaaS-ratkaisuista ohjelmistokehitystä varten oli kiinnostuneita tai erittäin 

kiinnostuneita 21 vastaajaa, ja ei-kiinnostuneita 6. Pilvipalveluna tarjottavista kehitys- ja 

testauspalvelimista oli kiinnostuneita 17 vastaajaa. Vertailtaessa näitä kahta kysymystä ja 

vastaajia muihin kysymyksiin tuli selväksi, että pitkälti sama joukko vastaajista ilmaisi 

kiinnostuksensa molempiin. Lisäksi jäi kuva siitä, että he, jotka olivat vastanneet 

myöntävästi molempiin kysymyksiin olivat myös niitä vastaajia joilla oli enemmän omaa 

sovelluskehitystä. Nämä organisaatiot lienevät siten paremmin tietoisia tilaamansa tai itse 

tekemänsä sovelluskehityksen tarpeista ja käytännöistä.  

 

Kuva 5. Kysymyksen #6 vastauksien jakautuminen 



 

 

 

Kuva 6. Kysymyksen #7 vastauksien jakautuminen 

 

Kysyttäessä onko organisaatiolla jo nykyään käytössä IaaS- tai PaaS-ratkaisuja osana 

ohjelmistokehitystä vastasi kymmenen vastaajaa myöntävästi ja 16 kieltävästi. 

Kymmenestä myöntävästi vastanneesta yhdeksän käytti myös DevOps-menetelmiä. 

Tarkemmin käyttämiään palveluita kuvanneilla oli käytössä mm. erilaisia OpenStack 

ratkaisuja, AWS ja Microsoftin Azure. Käytettyihin palveluihin oltiin oltu tyytyväisiä. 

Helppo kapasiteetin hallinta ja muuttaminen, sekä käyttöön perustuva hinnoittelu olivat 

useimmiten mainitut hyväksi koetut ominaisuudet. Tähän liittyen hyvät rajapinnat koettiin 

tärkeäksi. Osalla ”Kyllä” vastanneista pilvipalvelut olivat käytössä sovellustoimittajalla 

samoin kuin myös ainakin yhdellä ”Ei” vastanneista.  

 

Vastaajilla joilla ei ollut käytössä kyseisenlaisia palveluita oli tähän syinä mm. tarve 

korkealle suojaustasolle, he odottivat Valtorin tarjoavan kyseisenlaisia palveluita tai 

suunnitelmat käyttöönoton suhteen olivat vielä kesken tai aloittamatta. Epäselvyydet 

tietoturvan suhteen olivat yksi syy viimeiseen kohtaan. Etenkään tuotantokäyttöön 

soveltuvia suojaustasojen III tai IV tiedon käsittelyyn sopivia pilvipalveluita ei tällä 

hetkellä ole tarjolla. Tämän lisäksi on joitain valtionhallinnon asiakkaita, joiden 

käyttötarpeet edellyttävät vielä tiukempia tietoturvavaatimuksia joihin osittain julkisiin 

verkkoihin yhteydessä olevat palvelut eivät välttämättä sovellu. Vastaajista mm. yksi 

suurimmista virastoista ilmaisi tarpeen valtionhallinnon yksityiselle pilvelle. Tällä hetkellä 

valtionhallinnon toimijat tilaavat kapasiteettipalvelunsa Valtorilta jolla ei toistaiseksi ole 



 

 

tarjonnassaan IaaS–ratkaisuita. Pelkkien kapasiteettipalveluiden lisäksi käytössä on ollut 

pilvipalveluista esimerkiksi GitHub versionhallintaan ja tikettien seurantaan ja Slack 

kommunikoitiin. 

 

 

Kuva 7. Kysymyksen #8 vastauksien jakautuminen 

 

Kysyttäessä yleisesti toivottavista ominaisuuksista, tuli ilmi tarve helposti varattavalle ja 

skaalattavalle kapasiteetille. Kysyttäessä palvelininstanssien luomisen helppouden, 

instanssien skaalattavuuden, sekä valmiiksi konfiguroitujen levykuvien tuontia palveluun, 

koettiin kaikki näistä ominaisuuksista tärkeiksi. Tulos ei ollut sinänsä yllättävä, mutta 

vahvisti selvästi kuvaa siitä, että yleiset IaaS-ominaisuudet ovat selvästi tärkeitä 

vastaajajoukolle. Näistä kolmesta ominaisuudesta instanssien skaalattavuus ja luomisen 

helppous saivat hieman enemmän ”erittäin tärkeä” vastauksia, levykuvien tuonnin saadessa 

enemmän ”melko tärkeä”- kuin ”erittäin tärkeä”- vastauksia. Vertikaalinen ja 

horisontaalinen skaalautuvuus ovat etenkin asiakkaiden potentiaalisten kustannussäästöjen 

kannalta merkittävä tekijä, mikäli näitä ominaisuuksia vain osataan ja pystytään 

hyödyntämään tehokkaasti. Näiden toimintojen avulla voidaan vähentää käyttämättä 

olevaa kapasiteettia skaalaamalla esimerkiksi öisin tai muina hiljaisina kausina käytettävää 

kapasiteettia, ja lisäämällä sitä kiireisinä aikoina. Käytön helppouden ja nopeuden puolesta 

itsepalvelumalli olisi mahdollisesti hyvä vaihtoehto. Myöhemmin haastatteluissa tuli myös 



 

 

esiin kiinnostus nykyistä helpompaan ja ketterämpään tapaan hallita omassa käytössä 

olevia palvelimia. 

 

 

Kuva 8. Kysymyksen #9 vastauksien jakautuminen 

 

 

Kuva 10. Kysymyksen #11 vastauksien jakautuminen 

 



 

 

 

Kuva 9. Kysymyksen #12 vastauksien jakautuminen 

 

Tietosuojan ja muiden tietoturvaan liittyvien asetuksien ja lakien kannalta merkittävä tekijä 

on palvelun sijainti. Joitain materiaaleja ei voida käsitellä palvelimilla, jotka ovat Suomen 

tai EEA:n ulkopuolella. Tähän vaikuttavat niin kansalliset säädökset kuin EU:n säädökset. 

Tästä johtuen haluttiin varmistaa, soveltuisivatko vastaajien tarpeisiin myös Suomen 

ulkopuolella olevat palvelut. Suomen ulkopuolella tarjottavien palveluiden kanssa on tosin 

useita haasteita vaikka niissä voisikin asetuksien puitteissa käsitellä teoriassa ST III- tai ST 

IV- materiaalia. Ulkomailla olevien laitosten valvonta olisi haastavampaa kuin Suomessa. 

Suomessa voitaisiin toimia yhdessä oman maan viranomaisten kanssa mutta ulkomailla 

jouduttaisiin käyttämään välikätenä näiden maiden viranomaisia. 

  

Kysyttäessä missä mahdollisten palveluiden palvelimet voisivat fyysisesti sijaita, olivat 

ainoat kelvolliset vaihtoehdot joko EEA:n sisällä tai Suomessa. Yhdysvallat tai muu 

maailma eivät sopineet vaihtoehdoksi yhdellekään vastaajalle. Tämä on hieman 

ristiriidassa sen suhteen, että osa vastaajista käyttää esim. GitHubia jonka palvelimet 

sijaitsevat Yhdysvalloissa. Selityksenä voisi olla se, että moni vastaaja on miettinyt myös 

tuotantokäyttöön soveltuvia palveluita, vaikka kysymys painottikin sovelluskehityksen 

näkökulmasta kelvollisia palvelimia. Tämä olisi linjassa muiden kysymyksien kanssa, 

joissa vastaukset usein liittyivät myös tuotantokäyttöön. Monikansallisten yrityksien 

palvelut joissa käyttäjä voi valita haluamansa konesalin maantieteellisen sijainnin mukaan 

ja ajaa palvelimia näissä saleissa on oma haasteensa. Tähän liittyviä kysymyksiä ovat 



 

 

esimerkiksi se kuinka Yhdysvaltojen viranomaiset voivat vaatia pääsyä dataan mikä 

sijaitsee yhdysvaltalaisen yrityksen EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla. EU:lla ja 

Yhdysvalloilla onkin tähän liittyen kesken neuvottelut rajoitteista ja käytännöistä. Valtorin 

kautta tarjotuilla palveluilla olisi tähän liittyen etuna se, että niistä olisi jo ennalta tehty 

selvitykset ja päätökset millaista aineistoa ja miten niissä palveluissa voidaan käsitellä. 

Tällöin eri viranomaisten ei tarvitsisi tehdä vastaavia selvityksiä itse. 

 

Muuten vastaajista kymmenen ilmoitti vain Suomen kelpaavan palvelinten sijainniksi, 

loppujen kahdeksantoista tyytyessä Suomeen tai EEA:han. On siis selvää, että näiden 

alueiden ulkopuolella olevat palvelut voidaan jättää huomioimatta. Tulos ei ollut yllättävä, 

mutta palvelinten sijainniksi koko EU:n ja vain Suomen hyväksyvien vastaajien jakauma 

voi olla myöhemmin hyödyllistä tietoa.  

 

 

Kuva 11. Kysymyksen #13 kaikkien vastauksien jakautuminen  



 

 

 

Kuva 12. Kysymyksen #13 vastauksien jakautuminen vaihtoehdot ”Suomi” ja ”Suomi ja 

EU” valinneiden kesken    

 

Kyselyn suunnittelun yhteydessä haluttiin myös selvittää millaisia ohjelmistoja tai 

lisenssejä tulisi tukea. Suosittujen käyttöjärjestelmien lisenssit ovat yksi merkittävä tekijä 

pilvipalveluissa. Esimerkiksi RedHat Linuxia tai Windows Serveriä voi lisensoida käytön 

mukaan monessa palvelussa, mutta osassa vaaditaan omat lisenssit mikä voi tuoda 

haasteita tai rajoitteita laskutusmalliin ja kapasiteetin käyttöön. Vastausten tarkkuus 

vaihteli huomattavasti. Osa vastaajista ei avannut tarkemmin käyttämiään teknologioita, 

mutta muutama vastaaja kuvasi hyvinkin tarkasti oman kokonaisuutensa. 

 

Vastauksien puitteissa nähdään käytössä olevan melko laaja kirjo käytettyjä teknologioita. 

Tästä huolimatta listatut teknologiat ovat kaikki melko yleisiä ja laajalti käytettyjä 

ratkaisuja. Eri tietokantoja on useita, mutta lisensoitavia olivat vain SQL Server ja Oraclen 

ratkaisut. Näistä kahdesta SQL server mainittiin useita kertoja yleensä IIS ja Windows 

Server yhteydessä. Muista maksullisista ratkaisuista merkittävin oli Red Hat Linux. Monet 

yleisimmät IaaS-tarjoajat myyvät RedHat-virtuaalikoneita joihin sisältyy lisenssi. Yleensä 

lisenssin maksu on yhdistetty osaksi virtuaalipalvelimen hintaa, jolloin myös lisenssistä 

maksetaan käytön perusteella. Listatuista lisenssin vaativista ohjelmistoista 



 

 

haasteellisimpana lienevät Oraclen ohjelmistot. Näiden lisensointikäytännöt eivät kaikilta 

osin vielä tue pilvipalveluita, johtuen esimerkiksi rajoituksista käytettäviin 

virtualisointiympäristöihin, sekä rajoittuneesta yhteistyöstä IaaS–palveluntarjoajien kanssa. 

Tämäkin on tosin hiljalleen muuttumassa. 

 

Käyttöjärjestelmien osalta painottui käyttö Windows Serverin uudempiin versioihin sekä 

Linuxin eri versioihin, etenkin RedHat Enterprise Linuxin 6+ versoihin, Ubuntuun ja 

CentOS:ään. Tietokannoista SQL Server, Postgre ja MySQL olivat yleisiä, mutta myös 

Oraclen tietokanta mainittiin. Web-palvelimista käytössä olivat IIS, Tomcat, Nginx ja 

Apache. Käytössä ovat pitkälti siis yleinen Windows pohjainen kokonaisuus sekä avoimiin 

ohjelmistoihin perustuvat Linuxilla toimivat tuotteet joiden suorittamiseen tosin käytettään 

usein maksullista RedHatin Linux-jakelua. Ohjelmointikielistä yleisimpinä olivat Java ja 

.NET -kokonaisuus. Lisäksi käytössä oli joukko muita yksittäismainintoja saaneita 

sovelluksia.  

 

Listatuista sovelluksista erikseen merkittävänä voidaan mainita orkestraatio- ja 

konfiguraationhallintasovellukset, joista Ansible mainittiin ainoana nimeltä. Näiden 

ohjelmistojen tukeminen koettiin tärkeäksi niiden tarjoaman toiminnollisuuden vuoksi. 

Tämä tarkoittaisi käytännössä rajapintojen avaamista Valtorin asiakkaiden käyttöön. 

Lisäksi nämä ohjelmistot tarvitsevat pääsyn virtuaalipalvelimille. Mahdollisia 

infrastruktuuripalveluita valittaessa, tulisi varmistaa, että yleisimmiltä käytetyiltä 

konfiguraationhallintaohjelistoille löytyy tuki näille palveluille. 

 

Näiden sovelluskehityksen työkalujen lisäksi kysyttiin muita mahdollisilta palvelimilta 

vaadittuja ominaisuuksia. Kysymys keskittyi etenkin palvelimiin, sillä jo ennakkoon oli 

pohdittu, että palvelimet olisivat laajemmin ja helpommin hyödynnettävissä ilman, että 

ohessa tarjottaisiin muita palveluita, ja toimisivat kenties muidenkin mahdollisten 

palveluiden pohjana. Palvelimet, niiden sijainti, palvelutaso ja monet muut niihin liittyvät 

seikat ovat tärkeitä tulevien palveluiden kannalta. 

 

Yleisimmin vaadittu ominaisuus oli korotetun tietoturvan ympäristöt, ja ST IV tai III- 

tasoinen suojaus. Lähes kaikki kysymykseen vastanneet mainitsivat joko tietoturvan 



 

 

yleisesti, tai vielä tarkemmin KATAKRI-kriteereiden täyttämisen ja ST IV- ja ST III -

soveltuvuuden. Tässä kysymyksessä lienee usea vastaaja ajatellut jo tuotantokäyttöön 

soveltuvien ympäristöjä joissa tietoturva on keskeisessä roolissa. Teoriassa kuitenkaan 

kehitysympäristöissä ei pitäisi olla salassa pidettävää tietoa, ellei ohjelmiston lähdekoodia 

voida laskea tällaiseksi. Myöhemmissä haastatteluissa kävikin ilmi, että 

sovelluskehityksestä suuri osa voitaisiinkin tehdä julkisillakin palvelimilla, jotka eivät 

täytä tiukkoja tietoturvavaatimuksia. Erillisenä tapauksena yksi vastaaja eritteli vielä 

tarpeen korkean turvatason ohjelmistokehitystä varten, mikä johtunee heidän uniikista 

toimintaympäristöstään. 

 

Palvelun käyttöönottoon liittyvistä seikoista yleisimmin mainittiin hinta. Kyselyyn 

vastanneista 17/25 listasi hinnan merkittävänä tekijänä käyttöönotossa osan myös 

täsmentäessä laskutusmallin tärkeyttä. Tähän liittyen tuotiin esiin mm. palvelinten 

laskutusjakson pituuden merkitys. Pilvipalveluiden yksi suurista eduista onkin, että 

kapasiteetista maksetaan käytön mukaan, usein alkavalta tunnilta, mutta jopa minuutin 

tarkkuudella. Toiseksi yleisimpänä tekijänä mainittiin palvelutason merkitys ja melkein 

puolet mainitsi vielä käytettävyyden helppouden tärkeäksi tekijäksi. Rajapintojen kautta 

tehtävä kapasiteetin hallinta nousi myös esiin. Palvelutason merkitys korostuisi etenkin 

tuotantokäytössä, mutta jälleen sovelluskehityksessä voisi riittää matalampikin palvelutaso 

jos se näkyisi hinnassa. 

 

Lisäksi muutama vastaaja toivoi myös keskitetyn konfiguraation hallinnan mahdollisuutta 

Ansible-työkalulla. Lisäksi yksi vastaajista toivoi, ettei ratkaisu rajoittuisi vain 

kehitysympäristöihin vaan mahdollistaisi myös tuotantokäytön. Saavutettavaksi eduksi 

nostettiin se, että koko ohjelmiston elinkaari voitaisiin käydä läpi samassa palvelussa. 

Näiden tietoturva- ja hallintavaatimuksien lisäksi toivottiin palvelun käytön helppoa 

monitorointia ja lokitiedostojen valvonnan mahdollisuutta. Monet pilvipalvelut sisältävät 

erinäisiä monitorointi- ja raportointiominaisuuksia ja lisäksi on erikseen tarjolla 

ohjelmistoja joiden avulla voidaan keskitetysti hallita ja monitoroida useissa eri palveluissa 

sijaitsevia palvelimia. Lokienhallintaan on myös olemassa omat erikoistuneet 

ohjelmistonsa. 

 



 

 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että vastaajien joukossa on selkeästi kiinnostusta erinäisiin 

pilvipalveluihin, kyselyn vastausten painottuessa etenkin kapasiteettipalveluihin. Vastaajat 

painottivat selvästi korotetun suojaustason täyttävien ympäristöjen tarvetta johon liittyen 

useampikin vastaaja mainitsi toiveen valtionhallinnon yksityisestä pilvestä. Sama asia 

tuotiin esiin myöhemmin myös haastatteluissa. Pilvipalveluilta toivotut ominaisuudet 

olivat samoja kuin mitä niiltä yleensäkin haetaan; helppo kapasiteetin varaus ja vapautus, 

sekä täten mahdolliset kustannussäästöt.  

 

4.5 Toimittajatapaamiset 

 

Toimittajatapaamisten tarkoituksena oli kartoittaa joidenkin sovellustoimittajien tarjontaa 

kapasiteettipalveluiden ja sovelluskehityksen työkalujen kannalta. Tapaamisissa haluttiin 

myös saada sovellustoimittajien näkökulmaa ja mielipiteitä siitä, miten Valtorin kannattaisi 

tulevaisuudessa jatkaa näiden palveluiden kehittämisen suhteen. Yksi syy näiden 

tapaamisten välttämättömyydelle oli se, että monien yrityksille suunnattujen ohjelmistojen 

ja palveluiden tarkkoja kuvauksia ei ole tarjolla verkossa. Itse tapaamisisissakaan ei näistä 

kaikista saatu tarkkoja kuvauksia, eikä niitä välttämättä saisikaan kuin vasta 

tarjouskilpailun aikana tai lopullisen hankinnan jälkeen. Toisaalta taas tapaamisissa saatiin 

myös katsaus joihinkin tulossa oleviin palveluihin, sekä lyhyitä esityksiä siitä, millaisia 

palveluita Valtorille voitaisiin toteuttaa. Tapaamisten aikana nähtiin siis niin valmiita ja 

ostettavissa olevia palveluita, kuin lähitulevaisuudessa julkaistavia palveluita ja ideoita 

täysin räätälöidyistä ratkaisuista. Näiden palveluiden laajempi käsittely ei ole mahdollista 

tässä työssä niiden luottamuksellisuuden vuoksi, ja siksi ettei materiaaleista kuin pienelle 

osalle saatu julkaisulupaa. Kokonaisuutena työn osalta tällä ei ole huomattavaa merkitystä. 

Lopputuloksen kannalta yksittäisten palveluiden erojen vertailu jäi tämän selvityksen 

kannalta vähäiseksi. 

 

Asiakastapaamiset järjestettiin keräämällä Valtorin työntekijöiltä suosituksia kutsuttavista 

yrityksistä, sekä valitsemalla aiemman selvitystyön pohjalta esiin nousseita yrityksiä. 

Valituille yrityksille lähetettiin kutsu jonka yhteydessä kuvaus tapaamisen aiheesta sekä 

alustava kysely näiden yritysten IaaS- ja PaaS-tarjonnan yleisimmistä ominaisuuksista. 



 

 

Tekniset ominaisuudet kysyttiin ennakkoon lähetetyn listan pohjalta, jolloin itse 

tapaamisissa ei tarvinnut käyttää niin paljon aikaa yleisten perusominaisuuksien 

läpikäyntiin. Tällöin aikaa jäi paremmin muulle keskustelulle. Itse tapaamisen järjestettiin 

Helsingissä Valtorin tiloissa. Toimittajia tavattiin yksi kerrallaan noin tunnin kestoisissa 

tapaamisissa. Kahden päivän aikana toteutetuissa tapaamisissa kävi seitsemän eri 

ohjelmistotoimittajaa. Alla olevassa taulukossa on jätetty nimeämättä suurin osa 

toimittajista tunnistamisen välttämiseksi.  

Toimittajan 

tunnus 

Palvelun 

alusta 

Sijainti Muuta 

A - Suomi Konsepti, mahdollista toteuttaa korotetun 

suojatason ympäristö 

B OpenStack Suomi  

C OpenStack Suomi Useita erimuotoisia vaihtoehtoja aina 

julkisesta pilvestä eri tavoin toteutettuihin 

yksityisiin pilvipalveluihin 

D OpenStack Suomi Korotetun suojaustason ympäristöt 

mahdollisia 

E  OpenStack Suomi  

G (Nebula 

Oy) 

OpenStack Suomi Palveluun sisältyy OpenShift 

H 

(Microsoft) 

MS Azure Suomi Huomattava määrä Azureen sisältyviä tai 

sen kaupasta ostettavia palveluita. 

Sopimukset eivät mahdollisesti 

neuvoteltavissa. 

Taulukko 1. Sovellustoimittajien esittelemät palvelut 

 

Esitellyistä IaaS-ratkaisuista voidaan nähdä, että OpenStack on saanut erittäin vahvan 

aseman. Esiteltyjen palveluiden yhteydessä OpenStack olikin ainoa vaihtoehto MS Azuren 

lisäksi. Tapaamisissa esiteltiin niin kaupallisia kuin yksityisiä OpenStack vaihtoehtoja 

suurten ja pienempien palveluntarjoajien toimesta. Avoimessa OpenStack-projektissa on 

mukana useita suuria yrityksiä ja yhdessä suosion kanssa vaikuttaa se olevan melko vakaa 

ja turvallinen valinta jatkuvan tuen ja toimittajariippumattomuuden suhteen. Sillä on myös 



 

 

laaja tuki sovelluskehityksen työkalujen parissa. Pääsääntöisesti omaa OpenStack-

palveluaan esitelleillä yrityksillä oli tarjolla samanlainen kokonaisuus perustoimintoja. 

Merkittävimpinä eroina voidaan pitää joidenkin yritysten kykyä tarjota STIV tai STIII 

hyväksyttyjä ympäristöjä tai kyky tarvittaessa saavuttaa nopeasti tämä taso, mutta näissä 

tapauksissa esiin nousee tietenkin hinnoittelu. Haaste näissä ympäristöissä olisikin se, että 

Valtori tai joku muu joutuisi maksamaan vaadittavasta varakapasiteetista, niiden käyttö ja 

käyttöönotto voisivat olla vaadittujen prosessien vuoksi hidasta.  

Palveluista eniten erottui Microsoftin Azure. Microsoft on kansainvälisesti merkittävä 

toimija. Siitä ja Microsoftin laajasta kumppaniverkosta johtuen Azure sisältää suuren 

määrän ilmaisia omaisuuksia, palveluita ja maksullisia muiden yrityksien palveluita. 

Azuren tarkempi dokumentaatio ja hinnoittelu ovat tarjolla kokonaisuudessaan verkossa. 

Heikkoutena Azuressa on se, että sen kautta ei ole mahdollista suoraan saada turvallisia 

palvelimia eivätkä sen tarjoamat sopimukset ole todennäköisesti merkittävästi 

neuvoteltavissa. Azurea voi myös laajentaa hybridipilveksi sen käyttäjän omaan konesaliin 

asennettavalla versiolla. Tällöinkin oltaisiin riippuvaisia Microsoftista ja 

ohjelmistopäivitykset- ja muutokset tulevat aina Microsoftin valitsemalla hetkellä. 

 

Esiteltyjen tuotteiden lisäksi toimittajilta kysyttiin heidän näkemyksiään siitä miten 

Valtorin kannattaisi edetä. Näiden pohjalta ehdotuksina ja suosituksina kehotettiin vielä 

tarkemmin miettimään ja muodostamaan palveluiden kuvauksia sekä miettimään palveluita 

pienempinä modulaarisina kokonaisuuksina. Modulaariset kokonaisuudet tulivat vastaan 

mm. keskusteltaessa eri toimittajien sisäisestä ohjelmistokehityksestä ja miten heillä 

valitaan projekteihin sopivat työkalut. Yhdellä oli käytössä joukko valmiita kokonaisuuksia 

joita muokattiin projektien tarpeisiin, kun taas toisella taas lista sopivista työkaluista joista 

poimittiin tarpeen parhaiten soveltuva jokaiseen rooliin. Keskeisenä tässä oli se, että 

yhdellä kokonaisuudella ei voi mitenkään kattaa merkittävää osaa suuren asiakasjoukon 

tarpeista. Tämä ei sinänsä ollut uutta tietoa, mutta hyvänä lisänä saatiin tietoa, siitä miten 

näiden suurten yritysten sisällä toimittiin vastaavien asioiden kanssa. Heilläkin on 

sovelluskehittäjinä joitain samoja ongelmia kuin mitä Valtorin asiakkailla sovellusten 

tilaajina, kuten sovellusten ylläpidon helppous ja jatkuvuuden varmistus. 

 



 

 

Modulaarisuuden suhteen tapaamisissa puhuttiinkin työkalujen verrattain tiheästä 

vaihtuvuudesta sovelluskehityksessä. Usein tämä suurempi muutos tuleekin täysin uusien 

suosittujen ohjelmistojen muodossa eikä vain versiopäivityksinä. Tällöin rajapinnat ja 

laajempi ohjelmointiyhteisön tuki nousee esiin, jotta uudet ohjelmistot saadaan helposti 

integroitua aikaisempiin ohjelmistoihin. Modulaarisuudella voitaisiinkin paremmin pysyä 

muutoksen mukana, kun yksittäisen pienempien komponenttien muutokset, päivitykset, 

vaihtoehtojen tarjoaminen tai tarvittaessa asiakkaan puolesta komponentin korvaaminen on 

helpompaa.  

 

4.6 JulkICTlab 

 

Tästä selvityksestä jäi tarkemmin selvittämättä JulkICTlabin tulevaisuus ja siitä opitut 

asiat. Tämä johtui siitä, että aihe tuli mieleen vasta työn loppuvaiheessa, jolloin aiheesta 

tarkemmin tietäviä henkilöitä ei ollut tavoitettavissa. JulkICTlab perustui CSC cPouta 

palveluun. Sen suuri etu oli palvelun ilmaisuus käyttäjille johtuen Valtiovarainministeriön 

antamasta rahoituksesta. JulkICTlab ei kuitenkaan saavuttanut niitä tavoitteita, joita sille 

oli asetettu kuten sen ympärille toivotun yhteisön rakentamista. Lopulta sen suurin etu 

käyttäjilleen oli ilmeisesti ilmainen palvelinkapasiteetti. Mitä ilmeisimmin sen yhteydessä 

on aiemmin tarjottu erinäisiä sovelluskehityksen työkaluja, mutta niiden tarjoamien on 

lakannut jo ennen palvelun siirtymistä Valtorille. Palvelu siirtyi Valtorille 2016 keväällä ja 

tuotteistettiin saman vuoden kesällä. Tuotteistuksen yhteydessä palvelu muuttui 

maksulliseksi. Lyhyiden keskusteluiden pohjalta ainakin osa käyttäjistä lopettanee tästä 

johtuen palvelun käytön. Kuitenkaan tähän selvitykseen ei saatu kerättyä tarkempia tietoja 

JulkICTlabin käytöstä, sen suosion määrästä, sen hyvistä tai huonoista puolista, tai siitä 

mikä sen tulevaisuus on. 

 

 

 

 

 



 

 

4.7 Asiakashaastattelut 

 

4.7.1 Haastatteluiden syyt ja tavoitteet  

 

Asiakashaastatteluiden tekemistä suunniteltiin jo työn alusta asti. Tavoitteena oli tarkentaa 

asiakaskyselyn vastauksia, löytää vastauksia kyselyn ja muun selvitystyön pohjalta 

nousseisiin kysymyksiin ja saada uutta tietoa asiakkaan tarpeista ja ajatuksista. Lisäksi 

ennen haastattelua oli jo alustavasti otettu yhteyttä mahdollisiin toimittajiin. Tämän 

päätöksen tavoitteena oli saada parempi kuva markkinoiden tarjonnasta jota voitaisiin 

sitten esitellä asiakkaille haastattelun yhteydessä jolloin haastateltavat voisivat 

kommentoida tarjontaa jo aikaisessa vaiheessa. Toimittajatapaamisista opittuja asioita 

hyödynnettiin haastatteluiden suunnittelussa, mutta aikarajoitteiden ja 

toimittajatapaamisten sisällön vuoksi päätettiin näiden esittelemien palveluiden esittely ja 

niistä keskustelu haastatteluiden yhteydessä jättää toteuttamatta.  

 

Syy puolistrukturoidun haastattelun valintaan oli halu saada vastauksia asiakaskyselyn ja 

muun aiemman selvitystyön esiin nostamiin kysymyksiin sekä tarkentaa aiemmin esiin 

tulleita asioita. Hieman vapaamuotoisemmalla haastattelutavalla pyrittiin herättämään 

keskustelua ja nostamaan esiin ajatuksia, joita yksinkertaiseen verkkokyselyyn vastaamalla 

ei välttämättä tule esiin. Haastateltavien ollessa hyvin perillä haastatteluiden aihepiiristä, 

voidaan puolistrukturoidussa haastattelussa tarjota heille mahdollisuus keskustella aiheesta 

laajemminkin. Koettiin myös, että haastatteluita ei voida tehdä kovinkaan montaa, johtuen 

aikarajoitteista ja nopeasti kasvavan datan määrästä. Valtionhallinnon asiakkaiden 

vaihtelevasta koosta ja tarpeista johtuen, pyrittiin tällä keskittymään mahdollisesti 

suurimpiin ja vaativimpiin asiakkaisiin. Näiden asiakkaiden tarpeiden täyttämisellä 

voitaisiin saavuttaa suurempia kustannussäästöjä kuin pienempien asiakkaiden toiminnan 

keskittämisellä. Suurten virastojen toiminnan kehittämisen mahdollistaminen Valtorin 

palvelutarjontaa kehittämällä vaikuttaisi myös suurempaan määrään kansalaisia. 

Esimerkiksi palveluiden käyttöön saamisen nopeuttamisella ja tiheämpään tehtävillä 

ohjelmistopäivityksillä voitaisiin parantaa palveluiden laatua ja käyttökokemusta. 

Valittaessa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden välillä koettiin yksilöhaastattelu helpommaksi 

aikataulutuksen ja käytännön toteutuksen vuoksi.  



 

 

 

4.7.2 Vastaajaryhmän valinta 

 

Haastatteluiden suunnittelun kannalta kohderyhmän valinta oli keskeistä. Kohderyhmän 

valinta määrittää haastattelun teemoja, ja siten vaikuttaa haastattelun suunnitteluun, kuten 

kysyttäviin kysymyksiin. Liiketoiminnallisista syistä Valtorin suuremmat asiakkaat, joilla 

on huomattavasti omaa ohjelmistokehitystä, koettiin tärkeäksi kohderyhmäksi. Projektin 

tulevaisuuden kannalta nämä suuremmat asiakkaat edustaisivat suurinta potentiaalisten 

käyttäjien ryhmää, ja siten heidän tarpeensa on tärkeä kartoittaa hyvin. Asiakaskyselyn 

pohjalta voidaan nämä edelleen jakaa niihin, jotka käyttävät pilvipalveluita osana 

ohjelmistokehitystänsä, ja niihin jotka eivät. Haastateltavat asiakkaat ja henkilöt päätettiin 

valita kohderyhmän sisältä harkinnanvaraisesti. Satunnaisotanta ei olisi tässä tapauksessa 

ollut soveltuva, sillä haluttiin saada juurikin tiettyjen asiakkaiden näkökulma tutkittavaan 

asiaan. 

 

Asiakaskyselyn pohjalta syntyi kuva, että suurin osa organisaatioista jotka eivät ole vielä 

ottaneet pilvipalveluita käyttöön eivät ole myöskään tarkemmin miettineet näille asetettuja 

vaatimuksia. Näillä organisaatioilla ei myöskään ole vastaavasti kokemusta 

pilvipalveluiden käytöstä osana ohjelmistokehitysprosessiaan. Tästä johtuen monet näiden 

asiakkaiden asettamat vaatimukset eivät välttämättä täysin vastaa käytännön tarpeita, tai 

ovat muuten ristiriidassa käytännön kokemuksien kanssa. Tämän asiakasryhmän edustajat 

eivät kokemuksen puutteen vuoksi osaa välttämättä täysin määritellä vaatimuksia jotka 

ovat opittavissa vain käyttämällä tuotteita.  Asiakaskyselyn pohjalta jo pilvipalveluita 

käyttävillä näytti olevan enemmän näkemyksiä aiheen mukaisten palveluiden saralla. 

Tähän on tosin voinut vaikuttaa osittain kysytyt kysymykset ja niiden muotoilu. Näistä 

syistä johtuen päätettiin pyrkiä haastattelemaan asiakkaita, joilla oli jo aiempaa kokemusta 

pilvipalveluiden käytöstä osana ohjelmistokehitystään.       

 

Haastateltavilta organisaatioilta toivottujen ominaisuuksien valinnan jälkeen tuli 

keskeiseksi määritellä millaisia henkilöitä näistä organisaatioista olisi tärkeä haastatella. 

Tämän pohjalta lähdettiin miettimään missä roolissa haastateltavien tulisi omassa 

organisaatiossaan olla. Vaihtoehtoja olisi ollut useita kuten ohjelmistokehittäjät, 



 

 

projektipäälliköt, tietohallinnon johtajat, jne. Haastateltavien löytämisen helpottamiseksi 

päätettiin pyytää haastatteluun henkilöitä joilla on ymmärrystä oman organisaationsa 

ohjelmistokehityksestä ja joilla on hyvä kuva organisaationsa sovelluskehityksensä 

kehittämisestä ja sen tavoitteista tulevaisuudessa. Tarkkaa toimenkuvaa organisaatiossa ei 

siis erikseen vaadittu. Haastattelukutsuun liitettiin tästä johtuen kuvaus sen aiheesta ja 

pyyntö ohjata se tarvittaessa aiheesta paremmin tietävälle henkilölle. 

 

4.7.3 Haastattelun suunnittelu 

 

Kohderyhmän valinnan jälkeen hiottiin haastattelun runkoa. Haastattelua suunniteltaessa 

luovuttiin nopeasti ideasta esitellä sen yhteydessä toimittajien esittelemiä palveluita. Syinä 

tähän oli se, että nähty tarjonta ei palveluntarjoajien välillä eronnut huomattavasti ja se, 

että valitulla haastatteluiden kohderyhmällä voitiin olettaa olevan jo ennalta hyvä käsitys 

markkinoilla olevista pilvipalveluista ja niiden yleisimmistä ominaisuuksista. Lisäksi 

haastatteluille varattu rajattu aika pakotti rajoittamaan läpikäytäviä asioita, eikä toimittajien 

palveluiden esittelyä koettu kovinkaan hyödylliseksi tämän ajan käytöksi. Vaikka aikaa 

olisi ollut enemmän, olisi suoranaisten tuotteiden esittely silti todennäköisesti antanut 

melko vähän hyötyä. Asiakkaiden toiminnan ja sen esteiden selvittäminen koettiin 

tärkeämmäksi. Haastattelusuunnitelma tehtiin samaan tapaan kuin aiempi haastattelu. 

Alustavan suunnitelman pohjalta kerättiin palautetta, palautteen pohjalta parannettiin 

suunnitelmaa, ja tätä toistettiin kunnes oltiin tyytyväisiä suunnitelmaan. 

 

4.7.4 Haastatteluiden toteutus  

 

Valtorin asiakkaista haastateltiin Väestörekisterikeskusta (VRK), Tullia, Opetus- ja 

kulttuuriministeriötä (OKM), liikenteen turvallisuusvirasto Trafia, Opetushallitusta (OPH) 

sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Haastattelupyyntöjä lähetettiin näiden 

lisäksi kahdelle muulle asiakkaalle mutta näiden kanssa ei saatu sovittua haastatteluita. 

Haastateltavia etsittäessä lähetettiin haastattelupyynnöt muutamien Valtorin työntekijöiden 

tekemien ehdotuksien sekä aiemman asiakaskyselyn pohjalta. Kutsuja lähetettiin yhteensä 

kahdeksan kappaletta neuvotuille henkilöille, jotka ohjasivat ne tarvittaessa edelleen 

haastatteluun heidän mielestään paremmin soveltuville henkilöille. Pyyntöön vastanneiden 



 

 

kanssa sovittiin aika ja paikka haastattelulle. Kaikki haastattelut tapahtuivat asiakkaiden 

toimitiloissa, pääosin toukokuussa 2016. Haastatteluista nauhoitettiin haastateltavien 

luvalla ääni myöhempää puhtaaksikirjoitusta ja siten käsittelyn helpottamista varten. 

Haastatteluista viidessä oli yksi haastateltava ja yhdessä asiakkaan toiveesta kaksi. 

Haastattelijoita jokaisessa tilanteessa oli vain yksi. Yksittäiselle haastattelulle oli varattu 

aikaa 90 minuuttia ja toteutuneet kestot olivat 50–90 minuuttia. 

 

Haastatteluiden jälkeen ne puhtaaksikirjoitettiin nauhoitteiden pohjalta. Kirjoitetun 

materiaalin ja nauhoitteiden pohjalta tehtiin jokaisesta haastattelusta tiivistelmä, joka 

sisälsi tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat esiin nousseet asiat. Puheeseen pohjautuva teksti 

on paljon polveilevampaa ja sisältää paljon täytesanoja, jolloin tällaiset tiivistelmät 

auttavat nopeasti tarkastamaan asioita vertailtaessa haastatteluita muihin haastatteluihin tai 

muuhun materiaaliin. Tiivistelmien lisäksi palattiin ajoittain puhtaaksikirjoitettuihin 

haastatteluihin varmistamaan yksityiskohtia ja tuomaan niille kontekstia. Haastattelusta 

toiseen edetessä ja uusien asioiden noustessa esiin palattiin aiempiin haastatteluihin 

tarkastamaan miten niissä oli asiat käsitelty. Näin saatiin aikaan lista eniten keskustelua 

herättäneistä ja tärkeimmiksi nousseista asioista, sekä muista haastatteluissa esiin tulleista 

yhteneväisyyksistä tai eroavaisuuksista. 

 

4.7.5 Haastateltavien sovelluskehityksen nykytila ja suunnitelmat 

 

Kaikilla haastateltavilla organisaatioilla oli omaa sovelluskehitystä, mutta itse 

sovelluskehittäjät olivat lähes kaikki sovellustoimittajien palveluksessa, tai ostettuna 

resurssina asiakkaan omissa tiloissa. Projektipäälliköt, sovellusarkkitehdit, ja 

tuoteomistajat taas ovat pääasiassa virastojen omia työntekijöitä. 

 

Haastattelut auttoivat muodostamaan kuvaa näiden virastojen tarpeista, käytännöistä, ja 

haasteista. Kaikki haastatellut virastot ovat viimeisten vuosien aikana kehittäneet 

sovelluskehityksen prosessejaan ketterämpään suuntaan. Yleisimmät tavoitteet ovat olleet 

kehityssyklien lyhentäminen ja toimittajariippuvuuden vähentäminen. Syklien 

lyhentämisellä pyritään mm. pienentämään tuotantoonvientien kokoa ja siten helpottamaan 

niiden tekemistä. Suurten pari kertaa vuodessa tapahtuvien tuotantoonvientien ongelmaksi 



 

 

on koettu se, miten kerralla hajoaa usein suuri määrä hankalasti testattavia riippuvuuksia ja 

kuinka niiden korjaaminen kasaantuu aina lyhyelle aikavälille. Lisäksi näiden suurten 

tuotantoonvientien välillä ei voida tarjota jo valmiita parannuksia ja korjauksia sitä tahtia, 

kun ne valmistuvat. Erillisten käyttöpalvelutoimittajien hallinnoimille tuotantopalvelimille 

ei välttämättä myöskään ole aina suoraa ja helppoa pääsyä, mikä voi hankaloittaa tai 

hidastaa ongelmien selvitystä ja tuotantoonvientien tekemistä. 

 

Toistaiseksi kuitenkin on vielä ongelmallista toteuttaa tuotantoonvientejä kovin tiheään, 

johtuen haastateltavien mukaan siitä, ettei heillä tai toimittajien ohjelmistokehittäjille ole 

pääsyä ainakaan tiettyjen käyttöpalvelutoimittajien tuottamiin tuotantoympäristöihin. 

Lisäksi käyttöpalvelutoimittajien prosessit eivät usein ole yhteensopivia asiakkaiden 

käyttämiin sovelluskehitystapoihin toimittajien prosessien ollessa esimerkiksi ITIL-

pohjaisia (Information Technology Infrastructure Library). Usealla haastateltavalla on 

ilmeisesti menossa erillisiä neuvotteluita Valtorin ja käyttöpalvelutoimittajien kanssa siitä, 

miten tämä ongelma saataisiin ratkaistua. VRK:lla taas on käytössä Valtorin kautta ostettu 

ja käyttöpalvelutoimittajalle työskentelevä julkaisumanageri jonka avulla he ovat saaneet 

parannettua ja helpotettua tuotantoonvientejään. 

 

Jatkuva integraatio on ollut keskeinen työskentelytapa millä on pyritty helpottamaan 

tiheämpää tuotantoonvientiä ja parantamaan sovellusten laatua. Viisi kuudesta 

haastateltavasta käytti Jenkinsiä tähän tarkoitukseen, OPH:n käyttäessä pääasiassa 

Atlassian Bamboota. Tämän yhteydessä versionhallintana oli viidellä käytössä Git ja 

yhdellä SVN. Versionhallinnan palveluntarjoajana käytettiin ainakin GitHubia ja Atlassian 

BitBucketin julkista sekä itse hallittua versiota. CSC tarjosi ainakin VRK:lle Atlassianin 

Bitbucket-palvelua. Binääritiedostojen hallintaan käytettiin lähinnä Artifactoryä. 

Orkestrointityökaluista Ansible oli yleisin johtuen ilmeisesti siitä, että toisin kuin mm. 

Chef, ei Ansible vaadi kohdetietokoneella erillistä asiakasohjelmistoa. 

 

Suurin osa haastateltavista on siirtänyt tai suunnittelee siirtävänsä kehityspalvelimet ja 

esimerkiksi jatkuvan integraation palvelimet pois sovellustoimittajilta omaan hallintaansa. 

Tämän muutoksen syynä on jälleen halu vähentää toimittajariippuvuutta ja standardisoida 

käytettyjä ympäristöjä ja työkaluja. Standardisoitujen ympäristöjen koetaan mm. 



 

 

helpottavan projektien aloittamista ja toimittajien vaihtamista kun käytettävät ympäristöt 

ovat aina ennalta tiedossa, ovat aina samanlaiset ja käytettävät työkalut ovat toimittajasta 

riippumatta pääsääntöisesti samat. Sovellustoimittajan vaihtuessa ei tarvitse käyttää aikaa 

uusien ympäristöjen pystyttämiseen, kun voidaan jatkaa aiemminkin käytössä olleiden 

palvelimien käyttöä. Projekteissa, joissa on useita toimittajia, esimerkiksi ostettaessa 

testaus ja toteutus erikseen, helpottuu käyttäjäoikeuksien hallinta. Haastateltavien mukaan 

ei ole harvinaista, että sovellustoimittajat ovat olleet haluttomia antamaan oikeuksia omiin 

ympäristöihinsä muiden toimittajien työntekijöille. Vikatilanteiden sattuessa vältytään 

esimerkiksi usean käyttöpalveluntarjoajan välisiltä selvittelyiltä, kun palvelimet ovat 

kaikki yhdessä paikassa. 

 

4.7.6 Nykyiset ongelmat Valtorin palveluissa 

 

Sovelluskehitykseen liittyen toivottaisiin tulevaisuudessa Valtorilta joustavampaa, 

halvempaa ja nopeammin käyttöön saatavaa kapasiteettia. Jokaisessa haastattelussa tuli 

esiin se, kuinka ajoittain palvelinten saanti voi kestää kuukausia ja kuinka 

käyttöönottokustannukset koetaan kalliiksi. Nämä tekijät rajoittavat esimerkiksi erilaisten 

kokeilujen tekemistä ja projektien aloittamista, kun ei voida olla varmoja siitä, kuinka 

nopeasti tilatut palvelimet saadaan käyttöön. Käyttöönottokustannusten ollessa 

huomattavan korkeat, ei palvelimia voida ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä niin kuin 

haluttaisiin. Esimerkiksi OPH mainitsi kuinka he yleensä kehittävät useita ominaisuuksia 

yhtaikaa, mutta joutuvat aikatauluttamaan testaamista johtuen siitä, että käytössä on usein 

vain yksi testipalvelin. Nykyisiä pilvipalveluita käyttäen olisi mahdollista luoda tilapäiseen 

käyttöön palvelimia, jotta voitaisiin testata useita ominaisuuksia toisistaan riippumatta, 

jolloin testidata ja -tapaukset eivät pääsisi sotkeutumaan. Tällöin voitaisiin välttää 

ylimääräistä työtä liittyen mm. siihen, että epäonnistuiko testi ohjelmistossa olevasta viasta 

johtuen vai aiheuttiko useiden testien suorittaminen virheen yhden testin muokatessa 

toisten testien käyttämää dataa. Testien suorituksen jälkeen palvelimet voitaisiin sitten 

poistaa käytöstä, jolloin kustannuksia syntyisi vain muutamien tuntien tai päivien ajalta. 

Esimerkiksi pieni virtuaalipalvelin Microsoftin Azuressa maksaisi noin 3€/48 tuntia [33], 

ja sen saaminen käyttöön kestää minuutteja. Kuukausihinta ei ole kovin paljon halvempi 

kuin mitä Valtorin tarjoamilla, mutta palvelinten saanti on nopeampaa ja ketterämpää. 



 

 

Tällöin käytettävää kapasiteettia ei tarvitsisi mitoittaa piikkikäytön mukaan, jolloin suuren 

osan ajasta olisi huomattavaa ylikapasiteettia josta jouduttaisiin silti maksamaan. 

 

4.7.7 Sovelluskehityksen työkalujen tarpeesta 

 

Haastatteluissa kysyttäessä kokevatko haastateltavat henkilöt kannattavaksi tarjota 

kapasiteetin lisäksi Valtorin asiakkaille erilaisia työkaluja sovelluskehitystä varten, saatiin 

aikaiseksi mielenkiintoista keskustelua vastauksia. Yleinen mielipide oli, että teoriassa 

olisi hyvä tarjota esimerkiksi jatkuvan integraation työkaluja ja versionhallintaa, mutta 

tähän liittyi useita ongelmia. Ensinnäkin kaikki haastatellut organisaatiot suosivat hyvin 

pitkälle avoimeen lähdekoodin perustuvia työkaluja. Syinä tähän on, että monet näistä 

ilmaisista työkaluista ovat hyvin suosittuja, Jenkinsin tapauksessa de facto sovelluksia 

ohjelmistokehityksessä. Tästä johtuen niistä on tarjolla paljon ilmaista dokumentaatiota ja 

ohjeistuksia ja suuri osa sovelluskehittäjistä osaa jo ennakkoon käyttää niitä. Toisekseen ne 

ovat ylläpitoa ja palvelimia lukuun ottamatta ilmaisia. THL:n edustaja mainitsikin, että 

monien näiden ohjelmistojen rutiininomaiseen hallintaan ei sinänsä mene paljoa aikaa, 

mutta projektikohtaista konfiguraatiota on sitäkin enemmän. Johtuen siitä, että 

sovelluskehittäjät osaavat itsekin tehdä nämä konfiguraatiot ja voivat tehdä ne nopeasti 

ilman tarvetta palvelupyyntöihin ja odotusaikoihin halutaan näiden työkalujen suhteen 

pitää täysi hallinta omassa hallussa. Nämä seikat tekevät hankalaksi tuottaa huomattavaa 

lisäarvoa Valtorin osalta. Usein tässä kohtaa haastattelua palattiin siihen kuinka 

joustavampi kapasiteetti tarjoaisi ainakin näille haastateltaville organisaatioille enemmän 

lisäarvoa. Tämä on pitkälti siksi, että heillä on jo käytössä mielestään pitkälti toimivat 

työkalut ja merkittävät ongelmat eivät ole näistä johtuvia. 

 

Toisaalta taas haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että niille organisaatioille, joilla ei 

vielä ole käytössä esimerkiksi jatkuvan integraation ympäristöjä, tai jotka haluavat siirtää 

ne toimittajalta itselleen, olisi Valtorilta ostettava valmis kokonaisuus helppo vaihtoehto. 

Toisaalta haastatteluissa ei myöskään saatu tarkkaa kuvaa siitä, millaista palvelua Valtorin 

kannattaisi tarjota. Tähän liittyen mainittiin, että Valtorilla tulisi olla palvelulle hyvät 

referenssit myynnin helpottamiseksi. Mikäli useampi organisaatio käyttäisi samaa 

kokonaisuutta, voisi näiden välillä tapahtua tiedonjakoa. Laajemman yhteisön 



 

 

rakentaminen tosin vaatisi huomattavaa panostusta ja omat vastuuhenkilönsä sekä 

soveltuvat alustat, joissa keskustelua voisi tapahtua. Tällainen projekti yhteistyön 

kasvattamiseksi on kuitenkin oma laaja kokonaisuutensa. 

 

Yleisesti haastatteluissa pidettiin sovelluskehityksen työkalujen tarjoamista tärkeämpänä 

sovelluskehityksen työtapojen ja kulttuurin muutosta. Ilman laajempaa organisaation tukea 

tälle kulttuurin muutokselle ei pelkkien työkalujen tarjoaminen Valtorin puolesta riitä 

pitkälle. Kokeilukulttuurin salliminen, asiakkaalta jatkuvaa osallistumista vaativa ketterä 

ohjelmistokehitys, sekä käyttöpalvelutarjoajien, ylläpitäjien ja kehittäjien välisiä muureja 

purkava DevOps vaativat laajaa tukea useiden organisaatioiden eri tasoilla. Valtorin 

vastatessa valtionhallinnon käyttöpalveluista on sillä merkittävä rooli tässä mahdollisessa 

toimintatapojen uudistuksessa. Haastatelluista organisaatioista ainakin VRK ja OPH 

mainitsivat, että he ovat pyynnöstä esitelleet eri valtionhallinnon ja kuntien toimijoille 

omia prosessejaan. Kummallakaan ei omien sanojensa kuitenkaan ole resursseja olla 

aktiivisesti esittelemässä käytäntöjään ja opastamassa hyväksi havaitsemiensa käytäntöjen 

käyttöönotossa.   

 

Työkalujen tarjoamiseen liittyen tuli esiin vielä yksi ongelma. Ei ole tiedossa onko niille 

kuinka paljon oikeaa kysyntää. Jos kaikki niitä tarvitsisivat virastot ovat jo itsenäisesti 

ottaneet niitä käyttöön, niin harvalla lienee halua vaihtaa uuteen kokonaisuuteen. 

Haastatelluista jäi kuva, että haastateltujen organisaatioiden siirtyminen Valtorin 

tarjoamien palveluiden käyttämiseen olisi epätodennäköistä vaikka ne olisivatkin hyviä. 

Haastateltavista ainakin VRK:n edustaja koki, että Valtorin tarjoamille työkaluille olisi 

kysyntää. Tämä mielessä pitäen tulisi vielä erikseen kartoittaa kysynnän ja tarpeen määrä 

Valtorin tarjoamille sovelluskehityksen työkaluille. Lisäksi ennakkoon olisi hyvä saada 

testikäyttäjiä joita voitaisiin käyttää myöhemmin referenssinä ja apuna ohjeistuksen 

tekemisessä. VRK:n ja OKM:n haastateltavat ilmaisivat halukkuutensa osallistua 

mahdollisten palveluiden kehittämiseen, esimerkiksi osallistumalla palveluiden 

suunnitteluun tai antamalla muuten palautetta ja jakamalla omia kokemuksiaan aiheeseen 

liittyen. 

 



 

 

Yleisetkin haastatteluissa kävi ilmi, että valtionhallinnossa ei ole huomattavan paljoa 

yhteistyötä sovelluskehityksen suhteen. Suuri osa tiedonjaosta tapahtuu henkilöiden omien 

verkostojen sisällä, tai yhteisten projektien aikana. Osittain ehkä tästäkin johtuen kaikki 

haastatellut organisaatiot ovat rakentaneet omat työkalukokonaisuutensa pitkälti 

itsenäisesti tai yhdessä sovellustoimittajiensa kanssa. Haastatteluissa mietittiinkin, että 

tässä suhteessa tulee varmasti paljon päällekkäistä selvitystyötä kun ei ole mitään helppoa 

lähdettä, josta voisi hakea tietoa. CSC esimerkiksi on yrittänyt luoda koodin jakamiseen 

tietovarantoa, mutta se ei edennyt kovin pitkälle, sillä se ei ole kovinkaan lähellä CSC:n 

ydintoimintoja. 

 

Haastateltava Jatkuvan 

integraation 

palvelin 

Muut työkalut Muuta 

Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 

Jenkins 

(todennäköisesti 

tulossa) 

CSC ePouta, 

Heroku, GitHub, 

OpenShift 

(harkinnassa) 

Kehittää omaa CI/CD 

kokonaisuuttaan yhdessä 

CSC:n kanssa. Panostaa 

mikropalveluarkkitehtuuriin 

ja rajapintoihin. 

Väestörekisteirkeskus Jenkins Docker-rekisterit, 

binäärivarastot, 

Ansible, GitHub, 

JIRA, FlowDock,  

Toimittajilla Azure ja AWS. 

Siirtymässä GitHubista 

CSC:n Bitbuckettiin. 

Tulli Jenkins - - 

Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 

Jenkins SVN, Gerrit, 

Sonar, 

Confluence, JIRA 

Vahvasti Java-pohjaista 

kehitystä, 

mikropalveluarkkihetuuri 

käytössä 

Opetushallitus Bamboo JIRA, 

Confluence(CSC), 

GitHub, Docker- 

kontit, Kubernetes 

konttien hallintaan 

Pyrkivät saamaan 

OpenShift-alustan 

käyttöönsä. Yleisesti 

tavoitteena käyttää 

avoimeen lähdekoodiin 

perustuvia työkaluja 

Trafi Jenkins Ansible CI/CD prosessi vielä 



 

 

(asennuksien 

automatisointi), 

Confluence, JIRA, 

Nexus 

binäärivarasto, 

Artifactory, 

Bitbucket(Git, 

versionhallinta) 

kehitysvaiheessa. 

Siirtymässä avoimiin 

tuotteisiin esim. 

tietokantojen osalta. 

Mikropalveluarkkitehtuuri 

kiinnostaa 

tulevaisuudessa 

Taulukko 2. Haastateltujen organisaatioiden käyttämät sovelluskehityksen työkalut. 

 

4.8 Tulokset 

 

4.8.1 Kapasiteetti 

 

Pilvikapasiteetin osalta voidaan todeta, että Valtori kannattaisi tarjota ainakin aluksi 

julkisesta pilvipalvelusta Valtorin asiakkaille kapasiteettiä, jota nämä voisivat hallita 

tarpeidensa mukaan itsenäisesti tai tarvittaessa ostaa hallintapalveluita esimerkiksi 

Valtorilta. Julkisten pilvipalveluiden käyttöä puoltavat valmiiden ratkaisuiden ostamisen ja 

käyttöönoton helppous verrattuna yksityisen palvelun toteuttamiseen. Erillisen palvelun 

toteuttamiseen liittyvät riskit, kulut ja muut haasteet vaatisivat jo aivan oman 

selvityksensä. Asiakkaiden tarpeiden kannalta taas ei haastatteluiden ja kyselyiden pohjalta 

ole yksityisille pilvipalveluille kovinkaan suurta tarvetta sovelluskehityksen näkökulmasta. 

Pääosa turvalliselle yksityiselle pilvipalvelulle tulevasta tarpeesta vaikutti olevan 

tuotantokäyttöön. Kehityksen aikana ja testaamisessa käytetään pääasiassa testidataa, joten 

suuri osa haastatelluista henkilöistä koki julkiset palvelut riittäviksi. Tästä johtuen julkisilla 

pilvipalveluilla saataisiin katettua nopeastikin suuri osa yleisimmistä käyttötapauksista 

sovelluskehityksessä. 

 

Myös tuotantokäyttöön olisi asiakkailla halua ostaa pilvipalveluita. Haastateltavista ainakin 

VRK:n edustaja koki, että Valtorin tarjoamille pilvipalveluille olisi kysyntää. 

Asiakaskyselyn tulokset tukevat tätä, mutta ST IV- ja ST III -tasoisten pilvipalveluiden 

tarjonta on paljon rajoittuneempaa kuin julkisten palveluiden. Suojattujen pilvipalveluiden 



 

 

tuottamisesta syntyvät kustannukset ovat oletettavasti myös suuremmat kuin julkisten 

palveluiden ostamisen kustannukset. Syyt haluun ostaa tuotantokelpoisia pilviympäristöjä 

ovat jokseenkin samat kuin testiympäristöjen ostoon. Käytön mukaan helpommin 

skaalattava kapasiteetti vähentäisi piikkikäytön pohjalta varatusta kapasiteetista 

maksamista, kun voitaisiin maksaa vain tarvittavasta kapasiteetista. Itsehallinnoitavat 

palvelimet helpottaisivat ainakin joidenkin asiakkaiden omaa toimintaa, kun voitaisiin 

tehdä omien prosessien mukaan tuotantoonviennit silloin, kun se sopii asiakkaalle itselleen 

ja muutenkin aiempaa paremmin liittää tuotantoonviennit osaksi ohjelmistoprosessia. 

Lisäksi korotetun turvatason pilviympäristöt eivät ole helposti käyttöön saatavilla, joten 

Valtori on keskeisessä asemassa näiden tarjoamiseen. Näiden etujen saavuttaminen vaatisi 

tosin todennäköisesti niin Valtorin kuin muiden käyttöpalvelutoimittajien toimintatapojen 

sovittamista vastaamaan paremmin asiakastarpeita ja pilvipalveluiden käyttöä, mikä vaatisi 

tarkkaa harkintaa erilaisten vastuuasioiden ja valtuuksien suhteen. Tietoturva on toinen 

keskeinen tekijä tuotantoympäristöihin pääsyn rajoittamisessa. Tähän voisi ratkaisuna 

toimia esimerkiksi konfiguraationhallintatyökalujen ja versionhallinnan peilaus suojattuun 

ympäristöön, jolloin ei tarvittaisi näille erillistä, omat ongelmansa sisältävää, yhteyttä 

suojattuun verkkoon. 

 

OpenStack-pohjaiset pilvipalvelut ovat selvityksen puitteissa monella tapaa hyvä 

vaihtoehto kuvattujen palveluiden tarjoamiseen. OpenStackin suosio, avoimuus ja useiden 

suurten ICT-yritysten projektiin sitoutuminen ovat hyvä takuu sen jatkokehitykselle ja 

projektin tulevaisuudelle. Useiden palveluntarjoajien myydessä OpenStack-pohjaisia 

pilvipalveluita on näiden välillä siirtyminen ja hintojen kilpailutus helpompaa. 

OpenStackilla on jo ennalta käytössä useiden yrityksien ja eri valtioiden viranomaisten 

käyttämissä pilvipalveluissa. Tästä johtuen se olisi myös varteenotettava vaihtoehto jos 

päätetään toteuttaa tuotantokäyttöön sopiva yksityinen pilvi valtionhallinnon käyttöön. 

OpenStackilla on erinomainen tuki erilaisten sovelluskehityksen työkalujen puolesta. Vain 

Amazon Web Services (AWS) on samalla tasolla tässä asiassa. Tästä johtuen eri asiakkaat 

voisivat heti alusta alkaen käyttää melko vapaasti omia itse valitsemiaan 

orkestrointityökaluja. Myöhemmin palveluntarjoajien mahdollisesti vaihtuessa, olisivat 

siirrot uuteen palveluun hieman helpompia. AWS tai Microsoft Azurea käytettäessä on 

toimittajariippuvuus suurempi sillä molemmat palvelut ovat vain yhden yrityksen 



 

 

tarjoamia. Näiden vahvuutena tosin on sitten niiden saavuttamat skaalaedut muihin 

kilpailijoihin nähden, niiden laajat yhteistyökumppaniverkostot sekä niihin integroidut 

työkalut ja palvelut. Molemmat näistä ovat selvityksen perusteella melko jäykkiä 

sopimuskumppaneita eikä Valtorin kokoista asiakasta varten välttämättä tehtäisi suuria 

poikkeuksia vakiomuotoisiin sopimuksiin. OpenStack-palveluita tuottaa Suomessakin 

moni yritys, joiden kanssa toimittaessa Valtorilla voi olla paremmat mahdollisuudet 

vaikuttaa näiden palveluiden kehitykseen ja tehtyihin sopimuksiin. Valtorin kanssa 

yhteistyötä tekevällä CSC:llä on myös osaamista ja kokemusta OpenStack-palveluiden 

tarjoamisesta. Kulujen kannalta yksityisessä pilvessä ongelmaksi voi muodostua niiden 

yleinen ongelma, että vaikka käyttäjälle se voi vaikuttaa aidolta pilvipalvelulta, ja täten 

käyttäjän näkökulmasta kulut voivat laskea, on sen ylläpito silti hintavaa, ja kapasiteetti 

joudutaan silti mitoittamaan käyttäjien piikkikäytön mukaan.  

 

Infrastruktuuripalveluiden tarjoamisessa tulee ottaa huomioon käynnissä oleva julkisen 

pilvikapasiteetin hankintaprojekti. Kyseisessä hankinnassa ostettavat palvelut voivat 

hyvinkin sopia myös sovelluskehityskäyttöön. Näiden suhteen selviää tulevaisuudessa 

vielä paremmin niihin sovellettavat palvelumallit ja muut palveluiden tarjontaan liittyvät 

seikat, mutta niiden valmistelussa tulisi pitää myös asiakkaiden sovelluskehityksen tarpeet 

mielessä. Alustavasti puheena olleen kolmen eri palvelun hallintaan voisi myös harkita 

esimerkiksi RedHat CloudForms-tyylistä hallinta-alustaa, jonka rajapintojen avulla 

voidaan käyttäjiltä abstraktoida käytettävä alusta ja hallita useita erityyppisiä rajapintoja 

käyttäviä palveluita yhtenäisen rajapinnan ja hallintapaneelin avulla, sen sijaan että 

jouduttaisiin hyppimään kolmen erilaisen käyttöliittymän välillä. Tällöin asiakkaalle 

voitaisiin myös helpommin tarjota halvinta kapasiteettia hintojen vaihteluiden mukaan. 

Toisaalta monilla sovelluskehityksen työkaluilla ei ole tukea näihin ohjelmistoihin ja 

niiden rajapintoihin. 

 

Yleinen tavoite sovelluskehityksen prosessien parantamisessa oli haastatteluiden 

perusteella jatkuva julkaisemisen kyvyn tavoittelu. Haasteena sen suhteen taas olivat 

nykyisen kapasiteetin ja prosessien asettamat rajoitteet. Ohjelmistokehityksen 

näkökannalta olisi tulevaisuudessa tärkeää saada tuettua paremmin jatkuvan julkaisun 

prosessia. Tätä varten tulisi pyrkiä edistämään tuotantoonvientien automatisointia ja 



 

 

helpottamaan testaamisen ja hyväksynnän prosesseja. Tätä varten erilaiset rajapinnat 

ovatkin hyvin tärkeitä ohjelmistojen välisen automaattisen kommunikoinnin 

mahdollistajina. Tulevien palveluiden rakentamisessa ja hankinnassa tulee ottaa huomioon 

niin näiden palveluiden tarjoamat rajapinnat kuin ne rajapinnat mitä niiltä vaaditaan. 

Lisäksi tulee yhdessä eri toimijoiden kanssa miettiä kuinka ITIL-pohjaisia prosesseja 

voitaisiin muokata tiheämpien tuotantoonvientien mahdollistamiseksi. Haastatteluiden 

pohjalta usealla Valtorin asiakkaalla on erilaisia järjestelyitä tähän liittyen joten ainakin 

tulevien tapausten kannalta olisi hyvä miettiä miten näitä asioita voitaisiin tehostaa ja 

yhtenäistää. 

 

Konttiteknologioiden suhteen tulee erikseen selvittää niihin liittyvien palveluiden tarvetta 

ja rajoitteita. Tällä hetkellä VAHTI-ohjeistukset eivät ota kantaa konttiteknologioiden 

käyttöön. Virtualisoiduille ympäristöille on listattu joukko niiden käyttöönotossa 

harkittavia asioita, mutta konttien ollessa erilainen teknologia eivät nämä ohjeet vaikuta 

olevan kaikilta osin sovellettavissa niihin [32]. Nykyisten ja tulevien konttiteknologioiden 

epäillyt tietoturvaongelmat tulee kartoittaa paremmin ja luoda näiden perusteella ohjeistus 

konttien käytöstä eri ympäristöissä. Lisäksi erilaisten hallintaohjelmistojen nykyinen 

käyttö, tarve ja ominaisuudet tulee selvittää. 

 

Kaiken kaikkiaan paremmin asiakkaiden tarpeita vastaava kapasiteetti olisi tämän työn 

pohjalta tärkein parannus Valtorin palveluihin. Pilviarkkitehtuuria, 

mikropalveluarkkitehtuuria, konttiteknologioita ja yleisesti ketterää skaalaamista tukevat 

palvelut voisivat auttaa asiakkaiden sovelluskehityksessä esiintyvien ongelmien 

poistamista, ja uusien tekemistapojen sallimista. Tällä hetkellä infrastruktuuripalvelut 

koetaan pitkälti enemmän rajoitteeksi kuin mahdollistajaksi. 

 

4.8.2 Sovelluskehityksen työkalut 

 

Sovelluskehityksen koulutuksen ja työkalujen osa-alueelta tulisi tehdä vielä tarkempaa 

kartoitusta työkaluille ja koulutukselle olevasta kysynnästä. Lisäksi Valtorin tulee miettiä, 

minkälaisen roolin se haluaa tässä kokonaisuudessa. Voidaan joko tarjota palveluita 

laajemmin tai keskittyä lähinnä nykyisen toiminnan kehittämiseen. Varsinaisten 



 

 

palveluiden ylläpidon sijaan kannattaa harkita yksittäisten toisiinsa liitettävissä olevien 

komponenttien tarjoamista yhdessä esimerkiksi CSC:n kanssa. Selvityksen pohjalta olisi 

kuitenkin tärkeintä helpottaa ja parantaa asiakkaiden toiminnan edellytyksiä. Ei ole 

mahdollista tehdä yhtä kokonaisuutta joka sopisi kaikkiin tarkoituksiin, mutta useat 

yksittäiset komponentit, kuten versionhallinta tai artifaktivarastot, voivat täyttää omalta 

osaltaan suurimman osan käyttötapauksista. 

 

Potentiaalisten työkalukokonaisuuksien suhteen Jenkins, Git, Sonar, ja Ansible vaikuttavat 

suositulta kokonaisuudelta, joiden pohjalta voisi lähteä rakentamaan tätä kokonaisuutta. 

Lisäksi OpenShift-alusta voisi olla hyvä tarjota, sen ollessa suosittu valinta 

konttiteknologioita käyttävien asiakkaiden keskuudessa, ja konttien mahdollisesti 

helpottaessa tuotantoonvientejäkin, kun kontit voidaan vain korvata uudella sen sijaan että 

palvelimille tulisi tehdä erikseen muutoksia. Tähän liittyen kannattaa silti varmistaa 

kysyntä ja palvelun tuottamisen helppous ja kannattavuus, sillä konttien tukeminen 

kehityksessä vaatisi kenties myös tuotantokäyttöön sopivan konttiympäristön tarjoamisen. 

Voidaan kuitenkin vielä tarkemmin miettiä esimerkiksi sovellustoimittajien tarjoamien 

työkalukokonaisuuden soveltuvuutta. Hinta ja hallintamalli nousevat tässä kuitenkin 

merkittäväksi tekijäksi, kuten haastatteluissa kävi ilmi. Liian suuri ja kattava kokonaisuus 

voi vaatia lähes koko organisaation henkilöstölle lisenssien hankinnan, joka voi nostaa 

kulut liian korkeaksi. Esimerkiksi erilaisten projektityökalujen ja dokumentaation 

siirtyminen maksulliseen palveluun voi johtaa tähän. Liian rajattu muokattavuus ja 

joustavuus taas voi johtaa työkalujen epämieluisuuteen tai liian rajalliseen 

yhteensopivuuteen. Yleisesti etenkin haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että 

tarjottaville työkaluille olisi hyvä antaa asiakkaalle laajat oikeudet monien työkalujen 

hallintaan, jos he vain haluavat hallinnoida niitä itse. Näiden suhteen tulee kuitenkin kerätä 

palautetta näitä työkaluja työkseen käyttäviltä henkilöiltä. VRK, OKM ja OPH 

ilmoittivatkin mielellään antavansa palautetta tähän liittyen. 

 

Poikkeuksena itsehallinnointiin olisivat kenties versionhallinta tai artifaktivarastot, joiden 

pitkälti teknologiariippumattomuudesta johtuen niiden hallinnointiin riittänee normaalit 

kyseisten ohjelmistojen tarjoaman käyttäjäoikeudet. Näiden ollessa Valtorin tai muun 

sopivan toimijan hallinnassa voitaisiin näiden käyttöä osana tuotantoonvientejäkin ehkä 



 

 

helpottaa, kun kyseessä ei olisi kolmannen osapuolen palvelut. Haastatteluissa myäs 

ilmeni, että jonkinlaista epäluottamusta esimerkiksi amerikkalaista GitHubia kohtaan 

esiintyy. Kuitenkaan mitään näistä ei tule pakottaa asiakkaiden käyttöön, sillä se johtaisi 

todennäköisesti vain työkalujen siirtämiseen takaisin sovellustoimittajien vastuulle ja niistä 

jo saatujen hyötyjen häviämiseen. Mikään mainittu ratkaisu ei myöskään sovi 

optimaalisesti kaikkiin projekteihin ja voisi siten rajoittaa uusien innovatiivisten 

ratkaisujen käyttöä. Johtuen siitä, että suuri osa valtionhallinnon sovelluskehityksestä 

tapahtuu ulkoistettuna, on myös tärkeää ottaa huomioon virastojen ulkopuolisten 

henkilöiden pääsy tarjottaviin palveluihin. Haastatteluiden perusteella voidaan arvioida 

ainakin noin 75 %:n sovelluskehittäjistä olevan virastojen ulkopuolisia työntekijöitä. 

 

Rajapintojen yleistyessä, ja niiden ollessa merkittävä osa työkalujen välistä integraatiota, 

tulisi pyrkiä mahdollisissa komponenteissa tarjoamaan myös rajapinnat asiakkaiden 

käyttöön, jolloin nämä voisivat integroida yksittäisiäkin komponentteja osaksi omaa 

sovelluskehitystään. Rajapinnat ovat merkittävä tekijä työkalujen välisen toiminnan 

automatisoinnissa. Työkalujen välisen tiedon automatisointi on tärkeä osa etenkin DevOps-

mallia. Toistuvien käsin tehtävien työvaiheiden eliminointi automaatiolla parantanee 

tuottavuutta ja varmistaa sen, että prosessi toteutuu aina samalla tavalla. Rajapintojen 

avulla palveluiden kokeilu ja yhdistely yksi komponentti kerrallaan on mahdollista, samoin 

kuin ulkoisiin palveluihin yhdistäminen. Esimerkiksi sovellustoimittajien hallussa olevia 

osia kuten versionhallinta voitaisiin siirtää yksi kerrallaan Valtorin tarjoamaan palveluun ja 

Valtorin asiakkaan haltuun.  

 

4.8.3 Koulutus ja tiedonvälitys  

 

Haastatteluissa kävi ilmi myös se, että organisaatioiden kulttuurin muutos, sekä jatkuvan 

integraation ja muiden tekniikoiden koulutus asiakkaille olisi kenties tärkeämpää ja 

laajemmin tarpeellisempaa kuin pelkät työkalut. Niin uudempien sovelluskehitysmetodien 

kuin mahdollisten tuotantokelpoistenkaan pilviympäristöjen suurimpia hyötyjä ei saada 

käyttöön ilman muutoksia sovelluksiin ja näiden arkkitehtuuriin. Muutosta on taas vaikea 

saada aikaan ilman organisaation johdon tukea. Tästä johtuen olisi tärkeää levittää tietoa 

siitä, miten pilvipalveluita voidaan hyödyntää sekä mitä vaatimuksia tämä asettaa. 



 

 

Pilviympäristöjen hyödyntäminen edellyttää niin prosessien muutosta, kuin teknistä 

ymmärrystä pilven hyödyntämiseksi. Haastatteluiden perusteella olisi keskeistä myydä 

idea modernin sovelluskehityksen käytännöistä etenkin virastojen johdolle. Olisi tärkeää 

painottaa sovelluskehityksen prosessien uudistamisesta saatavia hyötyjä, ja esittää 

esimerkkejä tässä onnistuneista virastoista. Osa virastoista jakaakin jo nyt omia 

käytäntöjään ja kokemuksiaan niistä kiinnostuneille, mutta erityistä määrätietoista työtä 

tämän tiedon jakamiseen ei ilmeisesti tehdä.  

 

Laajempaa sovelluskehitykseen liittyvää uusien prosessien koulutusta ja yrityksen 

toiminnan muutoksessa auttavia palveluita tarjoaa Suomessa myös yksityiset yritykset, 

joiden kanssa Valtori voisi joutua kilpailemaan. Tällaisen laajemman toiminnan muutoksen 

tukeminen on paljon pitkäaikaisempaa ja työläämpää toimintaa. Johtuen myös siitä, että 

suuri osa sovelluskehityksestä on ulkoisten toimijoiden tekemää, uskoisin, ettei tällaiselle 

palvelulle ole yhtä suurta tarvetta kuin yleisluontoisemmalle tiedon levitykselle ja 

lyhemmille tietopaketeille. Näiden lisäksi voitaisiin kenties vielä tarjota lähteitä 

lisätiedolle, jos asiakkaalla on kiinnostusta laajempiin muutoksiin toiminnassaan. 

 

Tämän lisäksi Valtori voisi auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan ja selvittämään 

pilvipalveluiden käyttöönottoon liittyviä ongelmia. Asiakaskyselyssä tuli ilmi syitä 

mikseivät osa vastaajista käytä pilvipalveluita. Samat syyt esiintyvät myös kirjallisuudessa 

ja tilastokeskuksen tilastoissa [1]. Yleisimmät syyt ovat epäselvyydet tietoturvan suhteen ja 

tietoturvanriskit, vähäinen tieto ja osaaminen pilvipalveluista sekä näiden kustannukset. 

Oikeudelliset kysymykset, etenkin tietojen sijaintiin liittyen ovat myös tilastokeskuksen 

mukaan yleisiä rajoitteita pilvipalveluiden käytölle. Valtorilla on osaaminen näihin 

kysymyksiin vastauksien löytämiseen ja mahdollisesti näiden ratkaisemiseen. Mikäli tätä 

tietoa saadaan vietyä tehokkaasti valtionhallintoon ja kenties laajemminkin voidaan välttää 

useiden päällekkäisten selvityksien toteuttaminen ja tästä syntyvät kulut ja ajankäyttö. 

Keskitetty tietolähde pilvipalveluihin liittyen etenkin valtionhallinnolle ominaisten 

tietosuojakysymyksien suhteen, olisi varmasti hyödyllinen. 

 

Sovelluskehityksen työkalujen ja käytäntöjen koulutuksen suhteen Valtorin asiakkaat 

voidaan jakaa karkeasti neljään eri ryhmään. Ensimmäisenä ryhmänä asiakkaat joilla on 



 

 

lähinnä sovellustoimittajien puolesta jatkuvan integraation ympäristöt ja DevOps 

menetelmiä käytössä. Toisena ryhmänä ovat he, joilla ne ovat käytössä ja ympäristöt ovat 

omassa hallinnassa. Lisäksi kolmantena ryhmänä ovat he, joilla ei ole kyseisiä ympäristöjä, 

eikä kiinnostusta siirtyä niiden käyttöön, ja viimeisenä ryhmänä he, joilla taas olisi 

kiinnostusta, mutta eivät ole vielä syystä tai toisesta siirtyneet niiden käyttöön. Näistä 

viimeinen on sovelluskehityksen työkalujen tarjoamisen kannalta keskeisin kohderyhmä, 

mutta kuten aiemmin sanottu, sen kokoa ei tällä hetkellä tiedetä. Heitä voisi kiinnostaa 

ketterän kehityksen ja DevOps-käytäntöjen koulutus. Kahta ensimmäistä taas kiinnostanee 

eniten itsepalvelumallinen joustava kapasiteetti ja sen mahdollistamat muutokset, kuten 

mikropalveluarkkitehtuuri ja erilaiset pilvipalveluita hyödyntävät arkkitehtuurit. 

 

4.8.4 Muut esiin nousseet asiat 

 

Etenkin haastatteluiden aikana nousi esiin yksittäisiä asioita joita ei työn aikana käsitelty 

sen tarkemmin. Yksi näistä asioista oli kiinnostus yhtenäiseen rajapintojen hallintaan 

yhteisellä alustalla. Esimerkkinä tästä esitettiin Apigee- niminen ohjelmisto. Näiden avulla 

voitaisiin keskitetysti hallinnoida rajapintojen käyttöoikeuksia, monitoroida niiden käyttöä 

ja tarjota käyttäjille keskitetty rajapintakatalogi millaista ei tällä hetkellä ole laajemmin 

tarjolla. Rajapintakatalogin avulla olisi eri toimijoiden helpompi löytää ja selata toistensa 

tarjoamia rajapintoja. Samanlaisten palveluiden löytämisen helpottamisella voitaisiin 

saavuttaa säästöjä päällekkäisen työn välttämisellä. 

 

Toisena Valtorin toiminnan osalta pienempänä toimintona esitettiin erilaisten 

sovelluskehityksen työpöytäsovellusten kuten koodieditoreiden lisensoinnin hallinta. 

Esimerkkinä käytettiin Visual Studio ohjelmiston lisensoinnin hallintaa. Keskittämällä 

tämä Valtoriin voitaisiin saada riittävä määrä lisenssejä hallittavaksi jotta saataisiin jo 

määräalennuksia lisenssien hintoihin. Valtorilla on ilmeisesti muutenkin jo erilaisia 

lisenssejä hallinnoitavana, jolloin tämä voitaisiin mahdollisesti toteuttaa melko pienellä 

vaivalla.  

 



 

 

5 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Työn aikana löydettiin esitettyihin kysymyksiin vastauksia, mutta myös paljon lisää 

kysymyksiä joihin ei tässä esiselvityksessä saatu vielä vastauksia. Käsitellyt asiat siirtyivät 

työn aikana teknisistä asioista enemmän palveluiden tarjontaan liittyviin seikkoihin ja jopa 

hieman vaatimusmäärittelymäiseksi. Viime vuosien nopea kehitys ohjelmistokehityksessä 

ja tietotekniikassa yleisestikin tekevät ajan tasalla olevan tiedon keräämisen ajoittain 

haastavaksi. Vuoden vanha lähde voi olla jo pahasti vanhentunut kun uudet ohjelmistot 

kehittyvät nopeasti teknologioiden mukana. Selvityksen aikana huomattiin myös, että 

erinäiset valtionhallintoa ohjaavat ohjeistukset eivät myöskään ole pysyneet täysin 

kehityksen mukana. Esimerkkinä tästä on mm. VAHTI-ohjeistukset [32] joissa ei oteta 

kantaa konttiteknologioihin. On ymmärrettävää, että jokaista uusinta trendiä ei voida tukea 

ja kehittää niiden ympärille prosesseja ja ohjeistuksia. Uusien esiin nousevien työkalujen ja 

työtapojen arviointi, palveluiden kehitys, näiden mahdollisesti lyhyt elinkaari ja monet 

muut seikat tekevät näiden palveluiden tarjoamisesta haastavaa. Ohjelmistokehityksen 

terävimmän kärjen mukana pysyminen ei ole helppoa eikä Valtorin tapauksessa ehkä edes 

taloudellisesti kannattavaa, mutta näiden toiminnalle voidaan silti luoda jotain 

perusedellytyksiä. Prosessien ja käytettyjen työkalujen parantamista ei voi kuitenkaan 

lopettaa. Kypsyneemmät teknologiat ja palveluiden tuotannon vakaus ovat kuitenkin myös 

tärkeitä ominaisuuksia, etenkin kun monet järjestelmät valtionhallinnossa voivat olla 

käytössä reilusti yli kymmenen vuotta.  

 

Valtorin oman roolin pohtiminen nykyisessä ohjelmistokehityksen ekosysteemissä on 

merkittävä askel tulevien palveluiden suunnittelussa. Harva työssä kuvatuista palveluista 

on täysin itsenäinen kokonaisuus etenkään jatkuvan julkaisun ja muiden monien 

ohjelmistojen väliseen perustuvien kokonaisuuksien aikana. Toistaiseksi pelkkiin 

kapasiteettiratkaisuihin keskittyessä voitaisiin pysyä paremmin Valtorin nykyisen 

toiminnan piirissä sitä kehittäen ja laajentaen. Mahdollistamalla siten nykyisten 

sovelluskehitysmetodien käyttöä ja levittämällä tietoa näistä metodeista ja niiden hyödyistä 

voidaan kenties kasvattaa tulevaa tarvetta erilaisille työkalukokonaisuuksille, jos vain 



 

 

löydetään Valtorin asiakkaista se kohderyhmä jolla on kiinnostusta oman 

sovelluskehityksensä muutokseen Valtorin avustuksella. 

 

Yleisesti laajana haasteena eri palveluiden tuottamisessa sovelluskehitystä varten on alalla 

käytettävien tekniikoiden laaja kirjo. Suunniteltaessa laajalle asiakasjoukolle tehtäviä 

palveluita kannattanee siis pysyä komponenteissa joilla on tuki yleisimmille teknologioille. 

Esimerkiksi versionhallintaohjelmistot ovat pitkälti käytettävissä millä tahansa 

ohjelmointikielellä ilman muokkausta, mutta monet prosessien automaatiossa käytetyt 

ohjelmistot vaativat projektikohtaisia muokkauksia. Pienempiä komponentteja käyttämällä 

olisi kaikkien potentiaalisten asiakkaiden helpompaa siirtyä pala kerrallaan näiden 

palveluiden käyttöön. Näiden komponenttien suhteen tehtävät lisäselvityksen ja tulevat 

kilpailutukset määräävätkin niiden tulevaisuuden. 

 

 

 



 

 

6 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli selvittää valtionhallinnolle ICT-palveluita tarjoavalta yritykseltä 

odotettuja sovelluskehityksen tukemiseen liittyviä palveluita. Haastatteluiden, kyselyiden 

ja muun selvityksen pohjalta tunnistettiin joukko palveluita ja saatiin muodostettua kuva 

niiden tärkeydestä. Tämän lisäksi saatiin etenkin haastatteluiden avulla tietoa Valtorin 

asiakkaiden sovelluskehityksen tilasta, sen viimeaikaisesta kehityksestä, rajoitteista ja 

tavoitteista. 

 

Toivotuista palveluista tärkeimmäksi havaittiin pilvimäinen kapasiteetti kehitys- ja 

tuotantokäyttöön. Elastinen, helposti ja nopeasti käyttöön saatava, kapasiteetti koettiin 

merkittävimmäksi tarpeeksi. Automatisoinnin ja tiheään tapahtuvien tuotantoonvientien 

mahdollistaminen olivat tähän liittyen myös keskeisiä tarpeita. Näiden suhteen toivottiin 

Valtorin palveluiden yleisesti soveltuvan paremmin ketterän sovelluskehityksen ja 

DevOps-menetelmien käyttöön. Lisäksi tunnistettiin mahdollinen tarve levittää tietoa ja 

osaamista pilvipalveluiden käytöstä etenkin valtionhallinnon näkökulmasta näiden 

palveluiden rajoitteet kuten tietoturva huomioon ottaen. 

 

Sovelluskehityksen työkalujen suhteen muodostettiin kuva erityyppisistä työkaluista ja 

niihin kohdistuvista odotuksista ja tarpeista. Komponenttipohjainen lähestymistapa koettiin 

parhaaksi tavaksi, sillä tällöin asiakkaat voivat oman ja sovelluskehittäjiensä tarpeiden 

mukaan valita soveltuvat komponentit projektikohtaisesti. Näitä mahdollisesti 

tärkeämmäksi koettiin erilainen koulutus ja tiedonvälitys asiakasvirastojen johdolle, jotta 

saataisiin laajemmin siirryttyä pois monoliittisista sovelluksista kohti nykyaikaisempia 

pienemmissä osissa toteutettavia kokonaisuuksia ja parempia sovelluskehityksen 

prosesseja. Kuitenkin jäi vielä epäselväksi kuinka suuri tarve näille työkaluille tai 

koulutukselle todellisuudessa on. 

 

Näitä tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna Valtorin tulevien ja nykyisten 

palveluiden kehityksessä. Tuloksien jakautuessa eri kokonaisuuksiin voidaan näitä tietoja 

käyttää pohjana myös myöhemmille tarkemmille selvityksille. Tärkeää on harkita tarkkaan 



 

 

Valtorin rooli ja strategia sovelluskehityksen tukemisessa ja pilvipalveluiden 

tarjoamisessa. 
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