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Avidly  Nitroid  Oy:n  käyttämän  brändin  suunnitteluohjelmiston  uudistamiselle.  Työssä

tutkittiin,  löytyykö  markkinoilta  vaatimukset  täyttävä  valmisohjelmisto  vai  olisiko

vaihtoehtona  räätälöidyn  ohjelmiston  toteuttaminen.  Työssä  tarkasteltiin  myös  brändin
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The objective of this master’s thesis was to study different solutions for upgrading the

brand design software used in the case organization Avidly Nitroid Oy. The thesis studied

whether there is required off-the-shelf software on the market or whether a development of

the custom software would be an option. The thesis also examined a process of the brand

design and general criteria for choosing between off-the-shelf and custom-made software.

The  thesis  mapped  trends  and  technologies  related  to  modern  web  application

development. Based on the results, recommendations for a solution for the brand design

software implementation were given.
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1 JOHDANTO

Nykypäivän  teknologisen  yhteiskunnan  palveluiden  ja  toimintojen  taustalla  on  yhä

enemmän ja enemmän erilaisia ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Teknologian kehittyessä

vanhentuneita  ja  tuleviin  tarpeisiin  riittämättömiä  ohjelmistoja  korvataan  uusilla,  oman

aikansa  teknologioita  hyödyntävillä  ohjelmistoilla.  Tavat  ja  työkalut,  joilla  ohjelmistoja

tehdään, kehittyvät jatkuvasti. Uusia tehokkaampia tulee käyttöön ja vanhoja poistuu. Tästä

päästään  tässäkin  työssä  tarkasteltuun  tutkimusongelmaan.  Työssä  tutkitaan,  mitä

ratkaisuvaihtoehtoja  ohjelmiston  toteutustavan  valintaan  on  tarjolla  tarkastellun  case-

yrityksen ohjelmistoprojektin näkökulmasta.

1.1 Tausta

Työnantajalla Avidly Nitroid Oy:lla on käytössä jo hieman teknisesti vanhentunut yrityksen

itsensä  kehittämä  brändin  suunnitteluohjelmisto.  Brändin  suunnitteluun  käytettävän

ohjelmiston  halutaan  olevan  jatkossa  yhtiön  tulevaisuuden  tarpeet  täyttävä

ohjelmistokokonaisuus.  Tarpeisiin  saattaa löytyä jokin valmisohjelmisto tai  yhtiön pitää

jatkokehittää  nykyistä  omaa  ohjelmistoaan.  Ongelman  ratkaisu  vaatii  selvitystä,  johon

tämän  työn  on  tarkoitus  vastata.  Keskeisimpinä  tutkimuskysymyksinä  ovat  millaisilla

ratkaisuilla yhtiö saisi käyttöönsä tarvitsemansa ohjelmistoratkaisun sekä mitä vaatisi, jos

yhtiön tulisi kehittää tarvittava ohjelmisto itse tai yhteistyössä jonkin ohjelmistokumppanin

kanssa. Yhtiön oletus on, että ohjelmistoihin liittyvä kehitystyö on liikaa aikaa vievää ja

siten  yhtiölle  liian  kallis  ratkaisu.  Työssä  kartoitetaan,  löytyykö  markkinoilta  näihin

tarpeisiin  jo  jotain  valmista  ohjelmistoa  tai  ohjelmistojen  osakokonaisuuksia  ja  kuinka

soveltuvia  nämä olisivat  yhtiön  käyttöön.  Lisäksi  selvitetään,  mitä  teknologioita  liittyy

nykyisin  räätälöityjen  web-sovellusten  toteuttamiseen,  ja  arvioidaan,  voisiko  räätälöity

sovellus olla potentiaalinen vaihtoehto ratkaisuksi.
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset

Yhtiön  tavoitteena  on  kehittää  käyttämäänsä  brändin  suunnitteluprosessia  ja  saada

käyttöönsä uusi brändin suunnitteluun tarkoitettu yhteiskäytön mahdollistava ohjelmisto,

jonka avulla suunnittelutyöhön voi osallistua yhtiön työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat

ja sidosryhmät. Ohjelmiston tulee toimia asiakkaille tehtävän markkinoinnin strategiatyön

tukena, vähentää brändityöhön vaadittavaa työpajatyöskentelyä sekä tarjota helppoa tiedon

hallintaa.

Tämän työn tavoitteena on tutkia millaisilla teknisillä ratkaisuilla yhtiö voi päästä näihin

ohjelmistotavoitteisiinsa  sekä  tuottaa  toteutussuunnitelmat  ratkaisuvaihtoehdoista.  Työn

tutkimustulosten pohjalta yhtiöllä tulisi olemaan tarvittava tieto sen päätöksen tekemiseksi

millaisella  ratkaisulla  tavoitteena  olevaa  brändin  suunnitteluohjelmistoa  voidaan  lähteä

toteuttamaan.

Tässä työssä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

TK1: Millaisilla ratkaisuilla kohdeorganisaatio saisi käyttöönsä tavoittelemansa 

yhteiskäyttöisen brändin suunnitteluohjelmiston?

TK2: Pitäisikö ratkaisuna olla räätälöity ohjelmisto, valmisohjelmisto vai näiden 

yhdistelmä?

TK3: Yleisesti, jos jokin ongelma aiotaan ratkaista kehittämällä sitä varten web-sovellus, 

mitä ratkaisuvaihtoehtoja kannattaa ainakin harkita. 

Uusiin  ohjelmistoihin  liittyvien  trendien  mukaisesti  tässä  työssä  tutkimus  rajataan

koskemaan vain web-pohjaisia ohjelmistoja.

Työssä tarkastellaan räätälöityjen web-sovellusten toteutukseen käytettäviä teknologioita ja

sovelluskehyksiä, joita on nykyisin niin runsaasti, että niiden lähempi tarkastelu rajataan

vain muutamaan suosituimpaan. Työssä kartoitetaan myös mahdollisia kohdeorganisaation

tarpeet  täyttäviä  valmiita  ohjelmistoja,  joita  oletetaan  olevan  myös  useita,  joten  myös
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näiden lähempi tarkastelu rajataan vain muutamaan parhaiten tarpeet täyttävään. Räätälöity

ratkaisu  vai  valmisohjelmisto  -asetelmassa  oletuksena  on,  että  räätälöidyn  ohjelmiston

toteutus  olisi  hyötyihin  nähden  selkeästi  liian  kallis  ratkaisu,  sillä  markkinoilla  tuntuu

olevan nykyisin niin paljon valmisohjelmistoja lähes kaikkiin tarpeisiin.

1.3 Tutkimusmenetelmät

Työn  tutkimusprosessiksi  valittiin  luonteeltaan  syklinen  ja  useita  iteraatioita  sisältävä
joustava prosessi. Tutkimusprosessin kulku pitää karkeasti sisällään seuraavat vaiheet: 

• Tutkimuksen suunnittelu

• Aineiston keruu

• Aineiston analysointi

• Tulosten raportointi. 

Tutkimusmenetelmänä  käytetään  laadullista  eli  kvalitatiivista  lähestymistapaa,  jonka
piirteisiin työssä kuuluvat:

• Kokonaisvaltainen tiedon hankinta tutkimuksen aihepiiristä

• Aineistoksi kerätään tietoa markkinoilla jo olevista ratkaisuista

• Aineiston monitahoinen tarkastelu ja diskursiivinen analysointi

• Tarkoituksenmukaisesti valittu kohdejoukko.

1.4 Työn rakenne

Tämä  raportti  koostuu  seitsemästä  osasta.  Ensimmäisessä  johdanto-osassa  kuvataan

tutkimuksen  taustat,  tutkimusongelmat,  työn  tavoitteet  ja  rajaukset  sekä  käytetyt

tutkimusmenetelmät.  Toinen osa koostuu kirjallisuuskatsauksesta,  jossa käydään lävitse,

mitä  tietoa  kirjallisuudesta  löytyy  tämän  työn  tutkimuskysymyksiin  liittyen.  Osassa

kerrotaan,  mitä  tietoa  löytyy  jo  brändin  suunnittelusta,  räätälöityjen  web-sovellusten

toteutukseen käytettävistä sovelluskehyksistä ja teknologioista sekä esitellään markkinoilla
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olevia  valmiita  ohjelmistoja.  Kolmannessa  osassa  kuvataan  tarkemmin  tämä

tutkimusprosessi.  Neljännessä osassa  kuvataan  tähän työhön liittyvä  case-yritys  ja  työn

kohteena oleva nykyinen ohjelmisto sekä tavoiteohjelmisto. Viidennessä osassa kuvataan

tämän  työn  tulokset.  Kuudennessa  osassa  kerrotaan  tuloksiin  pohjautuvat

ratkaisusuositukset ja seitsemäs osa sisältää työn yhteenvedon.
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS

Tämän  työn  kirjallisuuskatsauksessa  tutkitaan,  mitä  kirjallisuudessa  ja  internetin

aineistoissa  mainitaan  brändin  suunnitteluun  soveltuvista  ohjelmistoista  ja  räätälöityjen

web-sovellusten toteuttamisesta.

2.1 Brändin suunnittelu ja suunnittelutyöhön käytettävät ohjelmistot

Ennen  kuin  mennään  tarkemmin  siihen,  millaisilla  ohjelmistoilla  brändiä  voidaan

suunnitella  ja  hallita,  avataan sitä  mitä  tarkoittaa brändi.  Brändille  on lukuisia  erilaisia

määrityksiä  ja  esimerkiksi  Petri  Uusitalo  määrittelee  brändin  seuraavasti:  ”Brändi  on

asiakkaan  käsitys  arvosta,  jota  yritys  hänelle  luo”.  Hänen  mukaansa  asiakkaan  käsitys

luodusta arvosta syntyy kolmesta osatekijästä:

1. Tuotteen tai palvelun rationaaliset ja emotionaaliset hyödyt suhteessa 

kilpailijoihinsa

2. Asiakkaan huomion kiinnittäminen arvon kommunikoimisen keinoin

3. Ansainta- ja hinnoittelumalli, joka on asiakkaan mielestä hyväksyttävää.

Brändi  on  yrityksille  olennainen  kilpailukeino  ja  sen  vahvistamisessa  on  kyse

kokonaisvaltaisesta  yrityksen  liiketoiminnan kehittämisestä.   (Uusitalo,  2014,  s.  15-16)

Pirjo  von  Hertzenin  mukaan  Pekka  Aula  ja  Jouni  Heinonen  määrittelevät  brändin

kuluttajan  näkökulmasta  seuraavasti:  ”Brändi  on  tuotemerkkiin  perustuva  mielikuva

tuotteesta  kuluttajien  keskuudessa”.  Hertzenin  mukaan  yhteinen  piirre  brändin

määrittelyissä  on  erottuminen.  (Hertzen,  2006,  s.  16)  Erilaisissa  asiakastilaisuuksissa

paljon  puhunut  Ville  Tolvanen on pohtinut  brändin  määritelmää digiaikana ja  päätynyt

seuraavaan  määritykseen:  ”Mielikuva  yrityksen  kyvystä  auttaa,  ratkaista,  toimittaa  ja

inspiroida uuteen asiointiin aina uudelleen.” (Tolvanen, 2017).
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Brändin määritelmän perusteella brändin rakentaminen ja sen suunnittelutyö voi siis olla

hyvin  monimuotoinen  ja  moniulotteinen  prosessi.  Voidaan  myös  sanoa,  että  brändin

rakentaminen on sellaisten mielikuvien luomista, joilla erottaudutaan edukseen muista.

Yritysbrändin keskeiset rakennuselementit ovat kuvassa 1 esitetyt visio, missio sekä arvot

ja  tuotebrändin  rakentaminen  perustuu  tuotteen  ominaisuuksiin,  tavoitteena  olevaan

markkina-asemaan  sekä  tuotteeseen  liitettäviin  arvoihin.  Keskeisimmät  brändielementit

ovat yrityksen tai tuotteen nimi, merkki ja logo, selite ja peruslupaus sekä tarina. Näistä

kaikista muodostuu kohderyhmille annettavat brändilupaukset.  (Hertzen, 2006, s. 97-98)

Hertzenin (Hertzen, 2006, s. 128) mukaan uuden brändin tai olemassa olevan strateginen

suunnittelu sisältää seuraavat neljä vaihetta:

• Nykytilan analysointi

• Tavoitemielikuvan määrittäminen

• Brändiviestinnän suunnittelu

• Strategian jalkautus
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Nykytilanne  kartoitetaan  haastatteluilla  ja  aineistojen  läpikäynnillä.  Näiden  pohjalta

määritellään tavoitteet,  kiteytys sekä ehdotus kehitysstrategiaksi ja asiakkaalle tuotetaan

raportit muun muassa seuraavista asioista: (Hertzen, 2006, s. 129-130)

• Visuaalinen yhteenveto nykytilanteesta

• Yhteenveto menestystekijöistä

• Profiili, arvot ja peruslupaus

• Nykyiset ja potentiaaliset kohderyhmät ja niille brändiviestit

• Positiointi

• Kehittämissuositukset ja arvio investoinneista.

Näihin  liittyen  Hertzenin  (Hertzen,  2006,  s.  130)  mukaan  suunnitteluprosessi  pitää

sisällään seuraavat vaiheet:

• Käynnistyspalaveri, nykytilanteen ja tavoitteiden kartoitusta

• Yhteenveto asiakaspalautteesta

• Kilpailija-analyysi

• Haastattelut

• Strategiaraportin kokoaminen

• Esittely asiakkaalle

• PowerPoint-esityksen laadinta ja sen esittely.

Näiden  pohjalta  brändin  suunnittelua  tukevan  ohjelmiston  tulisi  auttaa  muun  muassa

nykytilanteen  ja  tavoitetilanteen  kartoituksessa,  visuaalisessa  yhteenvedossa,

menestystekijöiden, arvojen, peruslupauksen, kohderyhmien ja positioinnin määrittelyssä,

haastatteluissa, strategiaraportin luomisessa sekä tulosten esittelyssä.

Monella  brändin  suunnitteluun  ja  hallintaan  liittyvillä  hakusanoilla  Googlen  hakukone

antaa  hakutuloksissa  linkkejä  verkkopalveluihin,  jotka  mainostavat  helppoa  brändiin

liittyvän digitaalisen aineiston hallintaa (engl. Digital Asset Management, DAM). Tässä

tutkimuksessa ei kuitenkaan etsitä ratkaisuja pelkästään aineistojen hallintaan, vaan niiden

tuottamiseen sekä yrityskuvan eli yritysbrändien ja tuotebrändien rakentamiseen.
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Yritysilmeeseen kuuluvat logo, värimaailma, typografia sekä muut visuaaliset elementit.

Näiden suunnitteluun liittyy vahvasti erilaiset graafiset ohjelmistot kuten yritysmaailmassa

hyvin tunnetut Adoben tuotteet. Näillä Adoben tuotteilla kuitenkin vain puetaan luovien

ihmisten ajatukset ja visiot visuaaliseen muotoon. Varsinainen ajattelu, suunnittelu ja luova

työ  tapahtuvat  tätä  ennen.  Tämän  työn  kohdeorganisaatio  käyttää  luovien  henkilöiden

ajatusten  ja  visioiden  tueksi  asiakkaalle  suunnattua  kyselytutkimusta,  jolla  kerätään

tapauskohtaisesti  aineistoa  brändityötä  varten.  Kerätty  aineisto  analysoidaan  ja  siitä

tehdään  luovia  johtopäätöksiä  sekä  tuloksia,  jotka  lopuksi  raportoidaan  visuaalisina

raportteina  asiakkaalle.  Toisin  sanoen  yksi  käytännön  tapa  tehdä  brändin  suunnittelua

noudattaa  kyselytutkimukseen  pohjautuvaa  tutkimusta.  Kyselyohjelmistot  voivat  olla

oleellinen osa brändin suunnittelutyötä, sillä niillä voidaan kerätä aineistoa muun muassa

nykytilanteeseen,  tavoitteisiin,  arvoihin  ja  kohderyhmiin  liittyen.  Raporttien  ja  tulosten

kokoaminen  vaatii  ajatusten,  johtopäätösten  ja  aineistojen  hallintaa  ja  jäsentelyä  sekä

esimerkiksi  yritysilmeen  esittely  on  luonnollisesti  visuaalinen  esitys.  Näiden  pohjalta

suunnittelua  tukevan  ohjelmiston  tulisi  mahdollistaa  vähintäänkin  aineiston  keräämistä,

tiedon  jäsentelyä  sekä  tulosten  visuaalista  esittelyä.  Brändistrategian  jalkautuksessa

viestintä  pitää  sisällään  lähes  kaiken  sen  missä  yritys  näkyy  ja  kuuluu.  Etenkin

nykypäivänä  merkittävä  osa  yrityksen  viestinnästä  painottuu  sosiaalisen  median

palveluihin, joten brändinhallintaohjelmistossa voisi olla erilaisia integraatioita sosiaalisen

median palveluihin. 

2.2 Räätälöity ohjelmisto vai valmisohjelmisto

Tietojärjestelmät  ja  ohjelmistot  voidaan  jakaa  karkeasti  kolmeen  pääkategoriaan.

Ääripäissä ovat valmisohjelmistot ja täysin määriteltyjen vaatimusten mukaan toteutetut

ohjelmistot. Näiden väliin jäävät konfiguroidut ohjelmistot. Valmisohjelmistot on yleensä

suunniteltu  täyttämään  tyypillisimmät  vaatimukset  ja  niiden  räätälöinti  ei  ole  monesti

mahdollista, jolloin ohjelmisto saattaa vastata tarpeisiin vain osittain. Valmisohjelmistojen

merkittävä  etu  on  muita  vaihtoehtoja  edullisempi  hinta.  Konfiguroidut  ohjelmistot

muodostuvat usein erilaisista moduuleista tai lisäosista, jolloin ohjelmistokokonaisuutta on

mahdollista räätälöidä vastaamaan paremmin haluttuun tarpeeseen. Näiden ohjelmistojen
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kustannukset  ovat  yleensä  valmisohjelmistoja  kalliimmat,  mutta  kuitenkin  vielä

merkittävästi  edullisempia  verrattuna  täysin  räätälöityihin  ratkaisuihin.  Täysin  tiettyjen

vaatimusten mukaan kehitetyt ohjelmistot ovat monesti kalliita ja aikaa vieviä toteuttaa,

mutta  räätälöidyllä  ohjelmistolla  on  mahdollista  saada  käyttöön  täysin  vaatimukset  ja

tarpeet täyttävä ohjelmisto. (Kaskela, 2005)

Räätälöidyt  ohjelmistot  mielletään  helposti  kalliimmiksi  ja  huonoimmiksi  valinnoiksi,

mutta  väite  ei  aina  pidä  paikkaansa.  Räätälöidyllä  sovelluskehityksellä  ei  kuitenkaan

tarkoiteta  enää nykyisin kaiken ohjelmakoodin kirjoittamista  alusta  saakka ja  räätälöity

ohjelmisto  voi  myös  olla  yllättävän  edullinen,  jos  toteutukseen  otetaan  pohjaksi  jokin

avoimen  lähdekoodin  sovelluskehys  (engl.  software  framework)  tai  ohjelmisto  ja

hyödynnetään sen tarjoamia komponentteja (Xetpoint, 2019).

Valmisohjelmistojen myötä yritykset ovat voineet hankkia liiketoiminnan tueksi teknisiä

ratkaisuja,  joiden  hankkimiseen  ei  muuten  olisi  ollut  mahdollisuuksia  puutteellisten

resurssien tai osaamisen vuoksi (Leppänen, 2018). Nimestään huolimatta valmisohjelmisto

harvemmin tarkoittaa verkkopalveluissa valmista heti käyttöön otettavaa ohjelmistoa, vaan

ohjelmistoa  joutuu  monesti  konfiguroimaan  jonkin  verran.  Esimerkiksi  verkkosivuston

toteutuksessa  valmiiseen  WordPress  -ohjelmistoon  pitää  vähintäänkin  syöttää  sivuston

sisällöt,  valita  sopiva  visuaalinen  ilme  sekä  valita  tarpeisiin  liittyvät  sivuston  lisäosat.

(Haapahovi, 2015) 

Räätälöidyn  tai  valmisohjelmiston  valintaan  vaikuttaa  oleellisesti  se  halutaanko

ohjelmiston  toimivan täysin  liiketoiminnan ehdoilla  vai  voiko liiketoimintaa  mukauttaa

ohjelmiston ehdoille. Räätälöidyn ohjelmiston avulla on mahdollista täyttää ohjelmistolle

asetetut vaatimukset, kun taas valmisohjelmiston valitessaan joutuu monesti hyväksymään

myös  ohjelmistoon  liittyvät  kompromissit,  (Haapahovi,  2015),  (Leppänen,  2018)

Räätälöidyn  ohjelmiston  valinta  toteutustavaksi  on  perusteltua  etenkin  silloin,  kun

ohjelmiston avulla haetaan kilpailuetua, sillä luonnollisestikin valmiin ohjelmiston varaan

rakennetusta  liiketoiminnasta  tulee  herkästi  samanlaista  muiden  kyseistä  ohjelmistoa

käyttävien kanssa. (Malinen, 2015) Räätälöity ratkaisu kannattaa myös, kun tavoiteltuun

ohjelmistoon liittyy realistiset, mutta monimutkaiset visiot, konsepti ja vaatimukset tai kun
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haetaan  laatua  ja  liiketoimintahyötyä  aikataulun  ja  kustannusten  ollessa  vähemmän

tärkeämpiä. (Leppänen, 2018) Räätälöityä ohjelmistoa on myös mahdollista laajentaa, kun

taas valmisohjelmistoon voi olla jopa täysin mahdotonta lisätä uusia toiminnallisuuksia.

Esimerkiksi  liiketoiminnan  muuttuessa  valmisohjelmisto  ei  välttämättä  taivu  uusiin

liiketoiminnan ehtoihin, mutta räätälöityä ohjelmistoa on tyypillisesti mahdollista muokata

vastaamaan  uusia  tarpeita.  Lisäksi  ohjelmistojen  käyttöön  liittyy  monesti  integraatioita

muihin  ohjelmistoihin,  jolloin  valmisohjelmistojen  kohdalla  kaikkia  vaadittuja

integrointeja ei välttämättä ole saatavilla. Räätälöityyn ohjelmistoon vaaditut integroinnit

on yleensä mahdollista toteuttaa tai tilata. (Haapahovi, 2015)

Ohjelmiston  toteutuksen  lähtötaso  voidaan  jakaa  kuvan  2  mukaan  neljään

teknologiatasoon,  jossa  matalimmalla  tasolla  on  sovelluskehys,  sitä  valmiimpana

alustatuote,  sitten  tuoterunko  ja  valmeimpana  pilviohjelmisto.  Räätälöitävyys-

mahdollisuudet,  kustannukset  ja  käyttöönottoon  kuluva  aika  pienenevät  mentäessä

teknologiatasolla ylöspäin ja vastaavasti kasvavat valittaessa alempi lähtötaso. Kuvassa on

myös  mainittu  muutama  eri  teknologiatasolle  kuuluva  esimerkkisovellus.  Tyypillisesti

sovelluskehys on kokonaisuus erilaisia ohjelmiston rakennuspaloja, joilla voidaan rakentaa

hyvin  vapaasti  monenlaisia  ratkaisuja,  myös  esimerkiksi  jokin  alustatuote.  Alustatuote

voidaan mieltää kokonaisuudeksi isompia ja valmiimpia rakennuspaloja.  Tuoterunko on

nimensä  mukaisesti  jo  valmiin  sovelluksen  runko,  josta  puuttuu  esimerkiksi  palvelun

varsinainen sisältö. Pilviohjelmistot ovat ylin taso, joka pitää sisällään valmiit ohjelmistot.
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Räätälöidyn  ohjelmiston  käyttöönottoprojekti  on  tyypillisesti  kalliimpi  kuin

valmisohjelmiston,  mutta  kustannuksia  arvioidessa  kannattaa  huomioida  myös

liiketoiminnan  hyödyt  sekä  ohjelmiston  elinkaari.  Kehityskustannuksiin  vaikuttavat

onnistuminen  oikeiden  teknologioiden  ja  osaavan  kehittäjätiimin  valinnassa.  (Malinen,

2015)

Oikeat  työkalut  osaavissa  käsissä  voivat  tuoda  nopeasti  valmiita  ja  toimivia  tuloksia.

Räätälöity  ratkaisu  voi  olla  perusteltua  myös,  jos  yrityksellä  on  käytössä  tarvittava

osaaminen ratkaisun toteuttamiseen ja tukemiseen (Leppänen, 2018). Valmisohjelmistoissa

kustannuksia  tuovat  lisenssimaksut  ja  jokainen  lisätoiminto  saattaa  olla  vielä

lisämaksullinen.  Tyypillisesti  lisenssien  hinnoittelu  on  sidoksissa  ohjelmiston

käyttäjämääriin,  joten  suurella  käyttäjämäärällä  valmisohjelmiston  kustannus  voi  olla

hyvinkin merkittävä. Vastaavasti räätälöidyssä ohjelmistossa käyttäjämäärä ei välttämättä

vaikuta  kustannuksiin.  Suurempi  käyttäjämäärä  vaatii  monesti  enemmän

palvelinresursseja,  mutta  nykyisin  pilvi-infrassa  laskentakapasiteetti  on  suhteellisen

edullista.  Esimerkiksi  Frankfurtissa  sijaitsevissa  konesaleissa  pienen  peruspalvelimen

kustannus on suomalaisessa UpCloud -palvelussa 10 Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa

(UpCloud,  2019),  Googlen  Compute  Cloud  -palvelussa  53  dollaria  (Google,  2019)  ja

Amazonin  EC2  palvelussa  24  dollaria  (AWS,  2019).  Tämän  lisäksi  myös  palvelimen

ohjelmistojen ylläpitoon tarvitaan joku toimija.   

Valmisohjelmiston  valinta  voi  olla  perustellumpaa  budjetin  tai  käyttöönottoaikataulun

ollessa tiukkoja. Myöskään pyörää ei kannata keksiä uudelleen, jos markkinoilta löytyy jo

tarpeet riittävästi täyttävä valmisohjelmisto.  Ja mikäli tarvittavan ohjelmiston ei tarvitse

tuoda kilpailuetua, räätälöidyn ohjelmiston kehittämisessä jäisi tuo merkittävä potentiaali

hyödyntämättä.  (Haapahovi,  2015)  Valmisohjelmiston  valinta  on  myös  perusteltua,  jos

yhtiöllä  ei  ole  selkeää  visiota  ja  tarkkoja  vaatimuksia  tavoitellusta  ratkaisusta  vaan

toimintatapoja  ollaan  valmiita  mukauttamaan  ohjelmiston  vaatimusten  mukaisiksi

(Leppänen, 2018).

Räätälöidyille ohjelmistoille ja valmisohjelmistoille on markkinoilla edelleen paikkansa ja

tehdessä valintaa näiden välillä kannattaa valinta tehdä huolella. Toisaalta liiketoiminnan
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tietojärjestelmät  koostuvat  monesti  valmisohjelmistoista  sekä  räätälöidyistä  osista.

Valmisohjelmiston valinta räätälöintiä vaativaan tarpeeseen voi osoittautua monella tavalla

kalliimmaksi,  kun  ohjelmistoa  yritetään  räätälöidä  ja  soveltaa.  Vastaavasti  räätälöidyn

ohjelmiston  toteutus  voi  tulla  hyötyjä  merkittävästi  kalliimmaksi,  jos  ratkaisuksi  olisi

soveltunut edullinen valmisohjelmisto.  (Leppänen, 2018)

2.3 Räätälöidyn ohjelmiston toteutustavat

Kuten edellisessä kappaleessa tuli jo ilmi, räätälöidyn ohjelmiston toteutustavassa voidaan

valita  lähtötaso,  joka  antaa  pääpiirteet  räätälöinnin  luonteelle.  Tässä  työssä  tavoitteeksi

otetaan  maksimaalinen  muokattavuus,  joten  tarkempaan  tarkasteluun  otetaan

sovelluskehyksen tasolta räätälöity ohjelmisto. Samalla selvitetään, mitä muuta oleellista

web-sovelluskehitykseen  liittyy  itse  sovelluskehyksen  lisäksi  sekä  kartoitetaan  myös

moderniin web-sovelluskehitykseen liittyviä trendejä.

2.3.1 Vuoden 2019 web-kehityksen trendit

Web-sovelluksen  arkkitehtuuri  muodostuu  kahdesta  pääosasta:  selainpuolesta,  josta

käytetään nimitystä front-end sekä palvelinpuolesta,  josta käytetään nimitystä back-end.

Selainpuoli  on  verkkoselaimella  käytettävä  asiakaskäyttöliittymä,  jonka  suoritettavaan

tekniikkaan liittyy Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) ja

JavaScript  sekä grafiikat.  Palvelinpuoli  koostuu nimensä mukaisesti  www-palvelimesta,

palvelimella suoritettavasta ohjelmakoodista sekä mahdollisesti tietokantaohjelmistosta ja

integraatioista.  Selainpuolen  ja  palvelinpuolen  ohjelmakoodia  voidaan  tuottaa  lukuisilla

erilaisilla ohjelmointikielillä, mutta koodin kirjoittaminen on hidasta ja sitä nopeuttamaan

on  luotu  erilaisia  sovelluskehyksiä  (engl.  software  framework).  Viimeisen  kymmenen

vuoden aikana  verkkosivustoista  on tullut  entistä  dynaamisempia JavaScriptin  ansiosta,

joka on johtanut  siihen,  että ne ohjelmakoodilla toteutetut  toiminnallisuudet,  jotka ovat

aiemmin  sijainneet  palvelimella,  ovat  siirtyneet  web-selaimessa  suoritettavaksi.  Tämän
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seurauksena  verkkosivustot  alkoivat  sisältää  tuhansia  rivejä  JavaScript-koodia,  jonka

parempaan hallintaan on pitänyt kehittää JavaScript-sovelluskehyksiä. (Vue.js, 2018)

Vuoden 2019 web-kehityksen trendeistä on paljon erilaisia näkemyksiä, joten tässä työssä

niistä  tehtiin  nopea  kartoitus  käymällä  lävitse  Google-hakukoneen  hakusanalla  ”web

development  trends  2019”  antamat  20  ensimmäistä  aiheeseen  liittyvää  verkkosivustoa.

Tuloksena saadut sivustot ovat listattuna liitteessä 1. Sivustoilta on laskettu yhteen, kuinka

monta kertaa mikäkin trendi niissä esiintyi ja saatujen lukumäärien pohjalta on tehty kuvan

3  mukainen  havainnollistava  sanapilvi.  Mitä  useammin  sana  esiintyi,  sitä  suurempana

teksti näkyy sanapilvessä. Kuvaan on otettu mukaan kaikki vähintään kolmessa lähteessä

maininnan saaneet trendit. Yhteensä erilaisia trendejä 20 lähteessä esiintyi 49 kappaletta ja

ne ovat kokonaisuudessaan taulukoituna liitteessä 2. Trendeistä ykkösenä kaikissa lähteissä

oli  mainittu  tekoäly  ja  chat-botit  ja  sen  jälkeen  yhdellä  maininnalla  vähemmän

natiivisovellusten  tyyliset  Progressive  Web  Apps  -sovellukset.  Muita  trendejä  ovat

animaatioiden  toteuttamiseen  tarkoitettu  Motion  UI  -kirjasto,  yhden  sivun  sovellukset,

lohkoketjujen hyödyntäminen sekä kyberturvallisuus.
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Kamran  Ahmed  (Ahmed,  2019)  on  tehnyt  verkkosivustolleen  https://roadmap.sh

erinomaiset  oppaat  kuvaamaan  eri  teknologioiden  polkua  moderniin  web-kehitykseen

liittyen.  Näistä  keskeisimmät  front-end-kehitykseen  liittyvät  käsitteet  ja  teknologiat  on

kuvattu kuvassa 4.
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Kuva 4. Modernin web-kehitykset käsitteitä ja teknologioita
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Kuvan 4 pohjalta front-end-sovelluskehityksen voi tulkita olevan melko monimutkaista,

mutta kaavion on lähinnä tarkoitus antaa kuvaa web-kehityksen käsitteistä eikä modernin

web-sovelluksen  toteutukseen  välttämättä  tarvitse  hallita  kuin  osa  näistä  käsitteistä.

Kaaviosta  saa  myös  ajatuksia  siihen,  mihin  web-sovelluskehitystä  tehdessä  voisi

seuraavaksi  perehtyä.  Kaaviossa  vaihtoehtojen  kohdalla  kirkkaammalla  sinisellä  värillä

oleviin on suositeltavampaa perehtyä kuin tummemmalla sinisellä mainittuihin. Voidaan

sanoa,  että  front-end-sovelluskehityksen  pakollisiin  perusteisiin  kuuluvat  vähintäänkin

HTML, CSS ja JavaScript -osaaminen. Seuraavissa kappaleissa avataan lyhyesti kaaviossa

mainittuja käsitteitä ja teknologioita. (Ahmed, 2018)

2.3.1.1 Paketinhallintajärjestelmät

Internetistä löytyy jo valmiina satoja tuhansia erilaisia JavaScript-koodin paloja,  jolloin

monesti  tarvittava koodi löytyykin jo valmiina.  Toimiakseen nämä valmiit koodin palat

voivat  tarvita  muita  koodin  paloja.  Näiden  eri  riippuvuuksien  hallintaan  on ratkaisuna

paketinhallintaohjelmistot, joiden avulla tarvittavat koodipaketit on helppo lisätä mukaan

ohjelmistoprojektiin  kaikkine  tarvittavine  riippuvuuksineen.  Tyypillinen  projekti  voi

sisältää kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia pakettiriippuvuuksia. (McKenzie, 2016) Node-

pohjaisiin  ympäristöihin  on  tarjolla  paketinhallintaohjelmisto  NPM  (Node  Package

Manager),  jonka avulla voidaan hallita erilaisia JavaScript-ohjelmistopaketteja ja niiden

riippuvuuksia.  Toinen  vaihtoehtoinen  Node-pohjaisiin  ympäristöihin  tarjolla  oleva

paketinhallintaohjelmisto on Yarn, joka käyttää taustalla NPM:n pakettirekisteriä. Yarnin

edut  NPM:ään  verrattuna  ovat  nopeus,  luotettavampi  riippuvuuksien  hallinta  ja

tietoturvallisuus.  Vastaavasti  myös  muille  ohjelmistoympäristöille  on  olemassa  omat

paketinhallintaohjelmistot. Esimerkiksi PHP:lle on Composer, Pythonille PyPi ja Javalle

Gradle. (Gasimzada, 2017)
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2.3.1.2 CSS-esikäsittelijät

CSS-tyylimäärittelyt  ovat  syntaksiltaan hyvin alkeellinen merkintätapa verkkosivustojen

visuaalisten määrittelyjen tekemiseen ja etenkin isommissa projekteissa tyylimäärittelyjen

ylläpidettävyys  ja  uudelleenkäytettävyys  muodostuvat  haasteiksi.  Näitä  ongelmia

ratkaisemaan  on  kehitetty  CSS-esikäsittelijöitä,  jotka  laajentavat  CSS-tyylimäärittelyä

tuomalla  mukaan muun muassa  muuttujia,  funktioita,  laskuoperaatioita  ja  periytymistä.

Jokaista  CSS-esikäsittelijää  varten  on  hieman  omanlainen  CSS-syntaksi,  jonka

esikäsittelijä  kääntää  tavalliseksi  CSS-tyylimäärittelyksi.  Esikäsittelijöiden  myötä  CSS-

tyylimääritysten  kirjoittamisen  määrä  vähenee  oleellisesti  sekä  syntaksin  ansiosta

ylläpidettävyys  paranee.  Muuttujien  ansioista  esimerkiksi  koko  web-sovelluksen

värimaailmaa on helppo muuttaa tekemällä muutokset vain muuttuja-arvoihin. Tavallisessa

CSS-tyylimäärityksessä väriarvot voivat lukea jopa sadoissa eri kohdissa tyylimäärittelyä

ja useassa eri tiedostossa. Ja esimerkiksi monimutkaiset visuaalisten HTML-elementtien

animointia  koskevat  määritykset  voi  kirjoittaa  funktioksi,  jonka  jälkeen  elementin

animointi  voidaan  määritellä  vain  yhdellä  yksinkertaisella  rivillä  CSS-määrittelyä.

Tunnettuja  ja  paljon  käytettyjä  CSS-esikäsittelijöitä  ovat  muun  muassa  SASS,  LESS,

Stylus ja PostCSS. (Cinarli, 2014)

2.3.1.3 CSS-sovelluskehykset

CSS-tyylimäärittelyjen avulla web-sovellukseen määritellään merkittävä osa visuaalisesta

ilmeestä ja rakenteesta. Nykyajan web-sovelluksissa erilaisia tyylimäärittelyjä on valtavasti

ja monet web-sovelluksen visuaaliset elementit toistuvat projektista toiseen. Tällaisia ovat

esimerkiksi  erilaiset  rakenteet,  valikot,  painikkeet  ja  lomakkeet.  Yksittäisiä  elementtejä

koskevat  tyylimäärittelyt  voivat  olla  laajoja  ja  monimutkaisia,  kun  elementin  pitää

skaalautua oikein eri päätelaitteilla ja toimia eri verkkoselaimilla. Välttääkseen samojen

monimutkaisten tyylimäärittelyjen kirjoittamisen yhä uudelleen ja uudelleen on kehitetty

erilaisia  CSS-sovelluskehyksiä,  joissa  on  visuaaliset  perustyylit  määriteltynä  valmiiksi

lukuisille  eri  elementtityypeille.  CSS-sovelluskehyksiä  käyttämällä  sovelluskehitystä

voidaan  nopeuttaa  merkittävästi,  kun  käytettävissä  on  monia  valmiiksi  määriteltyjä
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rakenteita ja visuaalisia elementtejä, jotka on hiottu toimimaan oikein eri päätelaitteissa ja

verkkoselaimissa.  Erilaisia  CSS-sovelluskehyksiä  on  lukuisia,  joista  käytetyimpiä  ovat

muun muassa Bootstrap, Foundation, Bulma, UIkit, Semantic UI, Materialize. (Bootstrap,

2019), (Lazaris, 2019)

2.3.1.4 CSS-arkkitehtuurit

CSS-arkkitehtuureissa on kyse pääasiassa CSS-tyyliluokkien nimeämiskäytännöistä, joiden

tavoitteena  on  helpottaa  skaalautuvien,  uudelleenkäytettävien  ja  ylläpidettävien  CSS-

tyylimäärittelyjen  toteuttamista.  Isommissa  ja  monimutkaisemmissa  projekteissa

tyylimäärittelyjä  voi  olla  valtavia  määriä,  jolloin  niiden  tulisi  olla  mahdollisimman

tehokkaasti  ylläpidettäviä  koko  sovelluskehitystiimin  toimesta.  Avainasemassa

tehokkuudessa on koodin kirjoittamiseen kuluva aika, koodin määrä sekä verkkoselaimelta

vaadittava  koodin  lataamisen  määrä.  CSS-arkkitehtuurien  käyttö  vastaa  juuri  tähän

tarpeeseen.  Muutamia tällaisia  suosittuja  CSS-arkkitehtuureja  ovat  muun muassa BEM,

SMACSS  ja  OOCSS.  Näistä  esimerkkinä  BEM,  jossa  tyylimäärittely  jaotellaan

yksinkertaiseen helposti ymmärrettävään kolmitasoiseen rakenteeseen, jossa jokaisen tason

määrityksillä  on  tietyn  tyyppiset  ominaisuudet.  Esimerkiksi  ensimmäisellä  tasolla

tyylimääritys voi antaa perusilmeen verkkosivustolla olevalle painikkeelle, toisella tasolla

määritys  tarkentaa,  minkä  tyyppinen  painike  on  kyseessä  ja  kolmannella  tasolla

määritellään  painikkeen  väri.  Tiimin  suunnittelijoiden  ja  kehittäjien  on  näin  helpompi

kommunikoida  keskenään.  Kehittäjien  on  helpompi  saada  ymmärrys  jo  HTML-

merkinnästä, millaisia visuaalisia ominaisuuksia HTML-elementeillä on sekä jo olemassa

olevaa  tyylimäärittelyä  on  helppo  uudelleenkäyttää,  mikä  vähentää  sovelluskehitykseen

kuluvaa aikaa sekä pienentää tyylimäärittelyn määrää, joka taas nopeuttaa web-sovelluksen

latausaikaa.  Ilman  toimivan  CSS-arkkitehtuurin  käyttöä  isommassa  projektissa

tyylimäärittelyistä  voi  tulla  sekavia,  jolloin  jo  yhden  muutoksen  tekeminen  johonkin

kohtaan tyylimäärittelyjä voi rikkoa jotain verkkosivustossa, koska muutosten seurauksista

ei ole ennakkokäsitystä. (Rendle, 2015), (BEM, 2019)
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2.3.1.5 Koodinrakennustyökalut, koodintarkastustyökalut, tehtävänsuorittajat, 

moduulien kokoajat

JavaScript-ohjelmakoodin  käsittelyssä  ja  rakentamisessa  voidaan  käyttää  erilaisia

työkaluja, joilla koodia voidaan tarkastaa, muotoilla, kääntää ja koostaa.

Koodintarkastustyökalut

JavaScript on dynaamisesti ja löyhästi tyypitetty ohjelmointikieli, jota ei erikseen käännetä,

joten  syntaksivirheet  voidaan tyypillisesti  löytää  koodia  suorittamalla.  Koodintarkastus-

työkaluilla (engl. Linters), kuten ESLint, on tarkoitus mahdollistaa virheiden löytäminen

JavaScript-koodista jo ennen koodin suorittamista. (ESLint, 2019) Lisäksi työkalut kuten

Prettier,  mahdollistavat  JavaScript-koodin,  tyylimäärittelyjen,  HTML:n  ja  monen  muun

automaattisen  muotoilun  määriteltyjen  ehtojen  mukaiseksi,  jolloin  lopputuloksena  on

helposti luettavaa koodia sovelluskehittäjästä riippumatta. (Prettier, 2019)

Babel

Muiden ohjelmointikielien tapaan myös JavaScriptistä  on eri  versioita.  JavaScriptin  eri

versioita  kutsutaan nimillä  ECMAScript,  lyhennettynä ES. JavaScriptin uudempi versio

ES6,  toiselta  nimeltään  ES2015  korjasi  monia  aiemman  version  ongelmia,  mutta  siitä

seurasi se ongelma, että valtaosa nettiselaimista ei täysin tukenut tätä uutta kielen versiota.

Tätä  ongelmaa  ratkaisemaan  kehitettiin  Babel,  joka  kääntää  uutta  JavaScript-koodia

vanhaksi  JavaScript-koodiksi.  Sovelluskehittäjä  voi  Babelin  myötä  kirjoittaa  huoletta

siistiä, helpommin ylläpidettävää ES2017 standardin mukaista ohjelmakoodia ja kääntää

Babelin  avulla  sen  valtaosan  selaimista  ymmärtämään  ES2015  muotoon.  (Gasimzada,

2017)
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Tehtävänsuorittajat

Monimutkaisten  web-sovellusten  kehityksessä  kehitystiimin  pitää  suorittaa  toistuvasti

erilaisia koodia käsitteleviä työkaluja. Työkalujen tekemät tehtävät pitää suorittaa tietyssä

järjestyksessä ja riippuen siitä,  halutaanko tarkastella web-sovelluksen kehitys-,  testaus-

vai tuotantoversiota. Tehtävänsuorittajien tarkoitus on automatisoida sovelluskehityksessä

aikaa  vieviä  ja  monimutkaisia  toistuvia  tehtäviä  kuten  tyylimäärittelyjen  esikäsittelyä,

JavaScript-koodin kääntämistä ja tarkistamista, koodin minimointia sekä yksikkötestausta.

Suosittuja  tehtävänsuorittajia  ovat  Gulp,  Grunt  sekä  NPM-ympäristöön  määriteltävät

skriptit. (Hunter, 2019), (Grunt, 2019)

Moduulien kokoajat, Webpack

Kun  halutaan  hyödyntää  edellä  esiteltyjä  tekniikoita  ja  teknologioita,  kuten  kääntää

tyylimäärittelyt CSS-esikäsittelijää käyttäen, JavaScript-koodi Babel-kääntäjää käyttäen tai

vaikka pienentää JavaScript-tiedostoja poistamalla niistä kommentit, apuun tulee Webpack.

Webpack  on  modulaarinen  kokoajatyökalu,  joka  niputtaa  määriteltyjen  asetusten

mukaisesti muun muassa useita CSS- ja JavaScript-tiedostoja sekä kuvia yhdeksi paketiksi

yhdellä komennolla. (Gasimzada, 2017)

2.3.1.6 Single-Page Applications, SPA

Yksi jo muutaman vuoden takainen trendi on yhden sivun web-sovellukset (engl. Single-

Page  Application,  SPA),  joista  ensimmäiset  pioneerit  saivat  alkunsa  jo  AJAX

(Asynchronous  JavaScript  and  XML)  -pohjaisen  verkkoselaimen  ja  palvelimen  välisen

tiedonsiirron myötä.  Käyttäjän klikatessa web-sovelluksessa jotain linkkiä,  verkkoselain

lähettää  pyynnön  palvelimelle,  joka  pyynnön  prosessoituaan  palauttaa  vain  pyydetyn

tiedon eikä kokonaista sivua kuten perinteisessä toimintamallissa.

SPA-arkkitehtuuria  käyttäen  web-sovelluksen käyttökokemuksesta  on mahdollista  saada

näin paljon interaktiivisempi ja joustavampi verrattuna perinteisempään useista erillisistä
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HTML-sivuista  koostuvaan  sovellukseen.  Käyttäjän  ei  esimerkiksi  tarvitse  odottaa

perinteistä  kokonaisen  sivun  uudelleenlatausta  ja  siinä  välissä  katsella  valkoista  tyhjää

näkymää.  Vain  tarvittavan  tiedon  lataaminen  palvelimelta  verkkoselaimeen  vähentää

merkittävästi tiedonsiirtoaikaa ja verkkoselaimen prosessointiaikaa sekä sovelluskehittäjien

näkökulmasta  myös  palvelinkuormitus  vähenee,  jolloin  edullisemmilla  palvelininfran

kustannuksilla on mahdollista palvella suurempaa sovelluksen käyttäjämäärää. (Heiskanen,

2013), (Clow, 2018, s. 2-5)

SPA-arkkitehtuurin  myötä  myös  REST  (Representational  State  Transfer)  -rajapinnan

hyödyntäminen on luontevampaa, kun kaikki sovelluksessa esitettävä tieto voidaan hakea

REST-rajapinnan kautta,  jolloin selainpuolen ja palvelinpuolen sovelluslogiikka voidaan

pitää selkeästi erillään toisistaan. REST mahdollistaa mobiilisovelluksissa ja moderneissa

web-sovelluksissa  tiedon  siirron  HTTP(S)  (Hypertext  Transfer  Protocol  Secure)  -

protokollan avulla. (Kivisaari, 2016)

Yhden  sivun  web-sovellus  toimii  nimensä  mukaan  yhtenä  sivuna  yhdessä  verkko-

osoitteessa, mikä tuo web-sovelluksiin muutamia ratkaistavissa olevia haasteita, jotka tulee

huomioida jo  suunnitteluvaiheessa.  Koska sovelluksen tai  verkkosivuston  eri  näkymien

välillä  ei  navigoida  eri  verkko-osoitteissa,  verkkoselaimen  sivuhistorian  toiminta,

hakukoneoptimointi, sisältöjen saavutettavuus ja sivujen avaaminen uudessa välilehdessä

pitää toteuttaa eri tavalla kuin perinteisillä verkkosivustoilla. (Heiskanen, 2013)

2.3.1.7 Sovelluskehykset

Web-sovelluksen  toteutustavoissa  tässä  työssä  painotetaan  asiakaspuolen  JavaScript-

sovelluskehyksiä, sillä web-sovelluskehyksen valinnalla on keskeinen merkitys modernin

web-sovelluksen  toteutuksessa.  Ohjelmiston  monet  osat  rakentuvat  valitun

sovelluskehyksen varaan, eikä sovelluskehyksen vaihtaminen paremmin soveltuvampaan

ole välttämättä mahdollista kesken projektin. Erilaisia sovelluskehyksiä on valtava määrä

ja niitä kehitetään joka kuukausi lisää. Tämä tuo erityisesti haastetta jo pelkästään niiden

luettelemiseen. Mitkä sitten ovat ne tämän hetken suosituimmat? Googlen hakutuloksia
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läpikäydessä hakusanalla ”Best JavaScript Frameworks” voidaan löytää lukuisia sivustoja,

jotka  listaavat  kirjoittajan  mielestä  suosituimmat  sovelluskehykset.  Sovelluskehysten

dokumentaatio on usein saatavilla sen omilla verkkosivuilla, mutta usein lähdekoodi on

ladattavissa  GitHub  -nimisestä  palvelusta.  GitHub  on  vuonna  2007  perustettu

ohjelmistokehittäjille  suunnattu  palvelu,  joka  mahdollistaa  ohjelmakoodin  helpon

varastoinnin ja tarkastelun. GitHubia käyttää 22 miljoonaa ohjelmoijaa, 117 000 yritystä ja

siellä on 60 miljoonaa projektia tallennettuna. (GitHub, 2017). GitHub -palvelu ilmaisee

siellä  oleville  projekteille  lukuja,  joita  voidaan  käyttää  sovelluskehysten  suosion

vertailussa.

GitHub -palvelun hakutoiminnolla  näkee  listan  JavaScriptiä  ja  TypeScriptiä  käyttävistä

projekteista hakusanalla ”stars:>1 language:JavaScript language:TypeScript”. Tulokset voi

järjestää  annettujen  tähtien  mukaan,  valitsemalla  tulosten  järjestykseksi  ”Most  stars”.

Taulukkoon 1 on listattuna näistä hakutuloksista sovelluskehykset ja ohjelmakirjastot, jotka

ovat saaneet vähintään 10 000 tähteä.

Github -palvelun projekteille ilmoittamat tähdet voidaan mieltää eräänlaisiksi ”tykkää” -

indikaattoreiksi,  mutta  ne  eivät  kuitenkaan  suoraan  mittaa  projektin  suosiota  tai

tunnettuutta. Fork -luku kertoo, montako kopiota käyttäjät ovat projektista – tai tarkemmin

–  pakettivarastosta  (engl.  repository)  tehneet.  Kopion  tehnyt  käyttäjä  pystyy  itse

hallitsemaan  omaa  kopioonsa,  tekemään  siihen  muutoksia,  hakemaan  muutoksia

alkuperäisestä  pakettivarastosta  sekä  ehdottamaan  koodia  lisättäväksi  alkuperäiseen.

Contributors -luku kertoo niiden projektin kehitystiimin ulkopuolisten käyttäjien määrän,

jotka ovat kontribuoineet koodia projektiin. Vaikka stars-, forks- ja contributors-lukumäärät

eivät suoraan ilmaise projektien suosiota tai tunnettuutta, voi niitä käyttää ainakin suuntaa

antavina kuvaamaan tilannetta. Todellisen suosion mittaaminen olisi hyvin vaikeaa, koska

kuka tahansa voi ottaa projektista kopion ja käyttää sitä osana jotain ohjelmistokehitystä

ilman että siitä menisi tietoa muille osapuolille.
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Taulukko 1. JavaScript ja TypeScript web-sovelluskehykset ja ohjelmakirjastot GitHub-

palvelussa 22.3.2018

Sovelluskehys Stars Forks Contributors

React 91 329 17 252 1 170

Vue.js 87 758 12 881 182

AngularJS 58 139 28 850 1 599

jQuery 48 402 14 953 271

Node.js 46 682 9 787 1 929

Meteor 39 459 4 973 383

Express 37 280 6 658 221

Angular 34 275 8 419 606

Ionic 33 665 10 515 232

Backbone.js 27 068 5 765 296

Serverless Framework 22 482 2 387 389

Polymer 19 309 1 922 131

Ember 18 830 3 859 707

Preact 18 116 879 126

Riot 12 860 972 165

Hyperapp 11 837 551 66

Aurelia 10 465 613 95

Taulukossa  2  on  listattuna  näiden  web-sovelluskehysten  luvut  reilu  puolitoista  vuotta

myöhemmin  10.11.2019.  Tuloksista  on  nähtävissä,  että  Vue  ja  React  ovat  pysyneet

suosituimpina, mutta myös uudempi Angular on merkittävässä kasvussa.
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Taulukko 2. JavaScript ja TypeScript web-sovelluskehykset ja ohjelmakirjastot GitHub-

palvelussa 10.11.2019

Web-sovelluskehys Stars Muutos Forks Contributors

Vue.js 151 872 +73,06 % 22 598 283

React 139 167 +52,38 % 26 409 1 342

Node.js 65 552 +40,42 % 15 325 2 561

AngularJS 59 603 +2,52 % 28 878 1 580

Angular 53 906 +57,27 % 14 922 1 043

jQuery 52 462 +8,39 % 18 704 278

Express 46 089 +23,63 % 7 713 231

Meteor 41 405 +4,93 % 5 079 405

Ionic 39 495 +17,32 % 13 133 344

Serverless Framework 32 734 +45,60 % 3 741 644

Backbone.js 27 555 +1,80 % 5 678 290

Preact 24 419 +34,79 % 1 291 204

Polymer 21 271 +10,16 % 2 023 142

Ember 21 254 +12,87 % 4 198 770

Hyperapp 17 017 +43,76 % 774 80

Riot 13 950 +8,48 % 1 025 172

Aurelia 11 213 +7,15 % 673 97

Stack Overflow -verkkopalvelu julkaisi oman kehittäjille suunnatun vuoden 2018 kyselyn

tulokset,  joiden  perusteella  sovelluskehysten  ja  kirjastojen  kategoriassa  Node.js  ja

AngularJS jatkavat kehittäjien keskuudessa käytetyimpinä teknologioina React:n ja .NET

Core:n seuraten perässä. Kyselyyn vastaajia oli 51 620 ja kyselyn vastaukset on esitetty

taulukossa  3.  Kyselyn  perusteella  JavaScript  on  kuudetta  kertaa  peräkkäin  yleisemmin

käytetty ohjelmointikieli 69,8 prosentin osuudella ja Python on nopeiten kasvussa oleva

merkittävä ohjelmointikieli. (Stack Overflow, 2018)
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Taulukko 3. Stack Overflow:n vuoden 2018 kysely kehittäjille

Sovelluskehykset, kirjastot ja työkalut Käyttö prosentteina

Node.js 49,6%

Angular 36,9%

React 27,8%

.NET Core 27,2%

Spring 17,6%

Django 13,0%

Cordova 8,5%

TensorFlow 7,8%

Xamarin 7,4%

Spark 4,8%

Hadoop 4,7%

Torch/PyTorch 1,7%

Vuoden  2019  kyselyssä  Stack  Overflow  kysyi  myös  erikseen  web-sovelluskehyksien

käytöstä.  Selkeästi  käytetyin  on  jQuery,  jota  seuraavat  tasaisena  React.js  sekä

Angular/Angular.js.  Kyselyyn  vastaajia  oli  63  585  ja  kyselyn  vastaukset  on  esitetty

taulukossa  4.  JavaScript  oli  jo  seitsemättä  vuotta  peräkkäin  käytetyin  ohjelmointikieli.

(Stack Overflow, 2019)
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Taulukko 4. Stack Overflow:n vuoden 2019 kysely kehittäjille web-sovelluskehyksistä

Web-sovelluskehys Käyttö prosentteina

jQuery 48,7%

React.js 31,3%

Angular/Angular.js 30,7%

ASP.NET 26,3%

Express 19,7%

Spring 16,2%

Vue.js 15,2%

Django 13,0%

Flask 12,1%

Laravel 10,5%

Ruby on Rails 8,2%

Drupal 3,5%

Kyselyssä kysyttiin myös web-sovelluskehysten suosiosta. Taulukossa 5 on listattuna web-

sovelluskehyksiä suosion mukaan siten, kuinka moni kyseistä sovelluskehystä käyttävistä

kehittäjistä on ilmaissut halunsa jatkaa kyseisen sovelluskehyksen käyttämistä jatkossakin.

Tuloksista on nähtävissä, että sovelluskehykseen tyytyväisimmät kehittäjät ovat React:n ja

Vue:n käyttäjillä. Vaikka jQueryä ja Angularia käytetään paljon, ei niihin olla suhteessa

kuitenkaan niin tyytyväisiä. (Stack Overflow, 2019)
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Taulukko 5. Web-sovelluskehysten suosio Stack Overflow:n vuoden 2019 kyselyssä

Web-sovelluskehys Suosio prosentteina

React.js 74,5%

Vue.js 73,6%

Express 68,3%

Spring 65,6%

ASP.NET 64,9%

Django 62,1%

Flask 61,1%

Laravel 60,1%

Angular/Angular.js 57,6%

Ruby on Rails 57,1%

jQuery 45,3%

Drupal 30,1%

Web-sovelluskehyksiä löytyy markkinoilta lukuisia erilaisia, joten sen sopivimman valinta

omaan projektiin voi epäilemättä tuntua haasteelliselta.

2.3.1.8 CSS JavaScriptin joukossa

CSS  JavaScriptin  joukossa  (engl.  CSS-in-JS)  viittaa  konseptiin,  jossa  JavaScriptiä

hyödynnetään  tyylimäärittelyihin  liittyvien  ongelmien  ratkaisemisessa.  Tyylimäärittelyt

eivät  tue  nimiavaruuksia,  jolloin  etenkin  monimutkaisessa  verkkosivustossa  yhtenä

monoliittisena  palana  oleva  tyylimäärittely  on  haastava  hallita  ja  lukuisien  toisistaan

riippuvien tyylien muokkauksella voi olla odottamattomia vaikutuksia. Tyylimäärittelyjen

toteutus  JavaScriptin  avulla  mahdollistaa  täsmällisten  ja  jäljitettävien  riippuvuuksien

määrittelyt ja helpon käyttämättömien tyylimäärittelyjen löytämisen. Se myös kannustaa

liittämään yhden tyylimäärittelyn yhteen HTML-elementtiin  perinteisen mallin  mukaan,

jossa  yksi  tyyliluokan  määritys  vaikuttaa  useisiin  eri  HTML-elementteihin.  Lisäksi  se
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mahdollistaa  esimerkiksi  HTML-painikkeen  eri  tiloihin  perustuvien  tyylimäärittelyiden

paremman määrittelyn funktioiden avulla. (Isonen, 2019)

2.3.1.9 Testaustyökalut

Oleellinen  ja  tärkeä  osa  web-sovelluskehitystä  on  testaus.  Pääsääntöisesti  JavaScript-

koodia voidaan testata usealla eri tavalla, kuten yksikkötesteillä, integraatiotesteillä sekä

funktionaalisilla  testeillä.  Yksikkötestauksessa  testataan  yksittäisiä  ohjelmiston  osia  tai

funktioita  syöttämällä  niille  syötteitä  ja  varmistamalla,  että  ulostulo  on  odotettu  tulos.

Integraatiotestauksessa  testataan  useiden  osien  yhteistoimintaa.  Vaikka  yksittäiset  osat

toimisivat oikein, ne eivät välttämättä toimi oikein yhdessä. Funktionaalisessa testauksessa

testataan  ohjelmiston  toimintaa  käytännössä  esimerkiksi  syöttämällä  syötteitä

verkkoselaimen  kautta  käyttöliittymälle.  Funktionaalisessa  testauksessa  voidaan  käyttää

myös  visuaalista  regressiotestausta,  jossa  verrataan  käyttöliittymästä  otettuja  ennen  ja

jälkeen kuvia.  Monipuolisia  ja suosittuja JavaScript-testaustyökaluja ovat  muun muassa

Jest ja Cypress sekä Reactin komponenttien testaamiseen Enzyme. (Zaidman, 2019)

2.3.1.10 Progressive Web Apps, PWA

Progressiivisissa  web-sovelluksissa  (engl.  Progressive  Web  Apps,  PWA)  ei  ole  kyse

uudesta  teknologiasta,  sovelluskehyksestä  tai  ohjelmointikielestä,  vaan  niissä  on  kyse

uudenlaisista  strategioista,  tekniikoista  ja  rajapinnoista,  jotka  mahdollistavat

käyttökokemukseltaan  mobiilisovellusten  kaltaisten  web-sovellusten  toteuttamisen.

Progressiivisissa sovelluksissa käyttöliittymä toimii nopeasti, sovellus toimii luotettavasti

huonollakin  verkkoyhteydellä  ja  taustalla  toimiva  sovellus  voi  antaa  ilmoituksia

tapahtumista.  Yksi  progressiivisten  web-sovellusten  parhaimpia  piirteitä  on sovelluksen

toimivuus jo olemassa olevilla miljardeilla internettiin kytketyillä laitteilla. Sovellus voi

esimerkiksi  tarjota  perustoiminnot  vanhalla  puhelimella  ja  vanhalla  verkkoselaimella  ja

mitä  uudemmalla  verkkoselaimella  sovellusta  käytetään,  sitä  enemmän sovellus  tarjoaa

käyttökokemusta  parantavia  toiminnallisuuksia.  Sovelluksen  ominaisuudet  mukautuvat
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näin käytettävän päätelaitteen mukaan.  Progressiivinen sovellus käynnistyy nopeasti ja voi

toimia  myös  yhteydettömässä  tilassa  välimuistin,  service  workers  ja  web  workers  -

toiminnallisuuksien  myötä.  Service  worker  on  sovelluksen  ja  internet-yhteyden  välillä

taustalla  välittäjänä  toimiva  skripti,  joka  voi  esimerkiksi  huonon  internet-yhteyden

vallitessa  hakea  tietoja  välimuistista.  Web  workers  mahdollistaa  JavaScript-koodin

suorittamisen  monisäikeisesti  taustalla  ilman,  että  raskas  laskenta  hidastaa  sovelluksen

käyttöliittymän muiden toimintojen toimivuutta. Sovelluksen käynnistävän kuvakkeen voi

myös lisätä mobiililaitteen aloitusnäytölle tai sovelluskäynnistimeen. Taustalla ajossa oleva

sovellus pystyy myös näyttämään erilaisia ilmoituksia laitteen ruudulla käyttäjälle. Lisäksi

sovelluksen voi toteuttaa käyttäen web-sovellusten toteutuksesta tuttuja teknologioita kuten

HTML:ää,  CSS:ää  ja  JavaScriptiä  eikä  näin  ole  tarvetta  esimerkiksi  opetella

mobiilisovelluksiin liittyvää Javaa tai Objective-C kieltä. (Sheppard, 2017, s. 3-8, 23, 253-

254)  Liiketaloudellisesta  näkökulmasta  progressiivisten  sovellusten  etu  on  yhtenäinen

ylläpidettävä  koodipohja,  jolloin  sovelluksesta  ei  tarvitse  tehdä  omia  versioitaan  eri

laitteille. Koska sovellukset ovat verkkosivustoja, löytyvät ne internetin hakukoneilla eikä

niitä tarvitse julkaista hyväksymisprosessien kautta eri sovelluskaupoissa. Verkkosivustosta

johtuen sovellukset myös päivittyvät laitteisiin heti niitä käytettäessä, eikä käyttäjän täten

tarvitse  koskaan  huolehtia  sovelluksen  päivittämisestä  uusimpaan  versioon.  (Symbio,

2017) Taulukossa 6 on esitetty tavallisen web-sovelluksen ja natiivin mobiilisovelluksen

ominaisuuksien  vertautumista  progressiivisen  web-sovelluksen  ominaisuuksiin.

Progressiivisessa web-sovelluksessa yhdistyy moni tavallisen web-sovelluksen ja natiivin

mobiilisovelluksen tärkeä ominaisuus. (Google Developers, 2019)
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Taulukko 6. Web-sovelluksen, mobiilisovelluksen ja progressiivisen web-sovelluksen 

vertailua

Web-sovellus Mobiilisovellus PWA

Toimii joka laitteessa Yleensä 
ekosysteemiriippuvainen

Toimii joka laitteessa

Nopea avata ja käyttää Lataaminen ja asennus Nopea avata ja käyttää, voi 
myös asentaa laitteeseen

Avataan selaimella Avataan 
sovelluskäynnistimestä

Avautuu selaimesta sekä 
sovelluskäynnistimestä

Suoritetaan aina selaimessa Tuntuu kuin toimisi 
itsenäisenä

Integroituu 
käyttöjärjestelmän kanssa

Suoritetaan aina välilehdessä Suoritetaan omassa 
ikkunassa

Suoritetaan omassa 
ikkunassa

Ei toimi todennäköisesti 
yhteydettömässä tilassa

Toimii yleensä myös 
yhteydettömässä tilassa

Voi toimia myös 
yhteydettömässä tilassa

Ei ole optimoitu laitteelle Tehokkaat toiminnallisuudet 
ja pääsy laitteen 
ominaisuuksiin kuten 
sijaintitietoihin

Tehokkaat toiminnallisuudet 
ja pääsy laitteen 
ominaisuuksiin, kuten 
sijaintitietoihin

Sovellus linkitettävissä Ei ole linkitettävissä Sovellus linkitettävissä

2.3.1.11 Tyypintarkastajat

JavaScript on dynaamisesti tyypitetty ohjelmointikieli ja tyyppivirheet löytyvät tyypillisesti

vasta  koodia  suoritettaessa.  Staattisen  tyyppitarkastuksen  käyttäminen  mahdollistaa

virheettömämmän koodin  kirjoittamisen  virheiden  löytämisellä  jo  koodia  tarkastamalla.

Kaksi  suosittua tyypintarkastajaa  ovat  Flow sekä ohjelmointikieli  TypeScript.  (Nguyen,

2019)
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2.3.2 Keskeisempien sovelluskehysten esittely

Verkkosivustoille  perus  interaktiivisuuden  lisäämiseen  kehitetty  JavaScript  on  nykyisin

yksi tärkeimmistä web-sovelluskehittäjien käyttämistä ohjelmointikielistä,  jota käytetään

toteuttamaan suuria ja monimutkaisia web-sovelluksia. JavaScript sopii erittäin hyvin web-

sovellusten kehittämiseen laajan tukensa ja helpon opittavuutensa vuoksi, mutta se ei ole

kuitenkaan ihanteellinen tuottavuuden, testattavuuden ja modulaarisuuden näkökulmasta.

Näitä  ongelmakohtia  paikkaamaan  on  kehitetty  erilaisia  sovelluskehyksiä  (engl.

framework), joista jokaisella on oma lähestymistapansa jonkin ongelman ratkaisemiseksi.

Sanakirjan  määrityksen  mukaan  sovelluskehys  on  eräänlainen  olennainen  tukirakenne,

joka  nimensä  mukaan  olennaisesti  tukee  sovelluskehitystä,  mutta  ei  ole  kuitenkaan

välttämätön.  Projektien  erilaisuudesta,  kehittäjien  mieltymyksistä,  taidoista  ja

kokemuksesta  johtuen ei  ole  olemassa mitään tiettyä oikeaa tai  väärää sovelluskehystä.

(Grant, 2014, s. 35-36)

2.3.2.1 React

Vuonna  2013  julkaistu  React  on  monimutkaisten  käyttöliittymien  toteuttamiseen

suunniteltu  Facebookin  insinöörien  kehittämä  JavaScript-sovelluskehys.  React  ei  ole

kuitenkaan monien muiden sovelluskehysten tavoin malli-näkymä-käsittelijä (engl. Model-

View-Controller, MVC) -sovellusarkkitehtuuria käyttävä, mutta sen voidaan ajatella olevan

MVC-arkkitehtuurin näkymä sekä myös käsittelijä. (Krill, 2014) React haastaa JavaScript-

sovelluskehyksiin liittyvät yleiset käytännöt esittelemällä monia uusia paradigmoja sekä

muuttamalla vakiintunutta tapaa,  jolla tehdään skaalautuvia ja ylläpidettäviä JavaScript-

sovelluksia ja käyttöliittymiä. React onkin täysin uudenlainen näkemys verkkopalveluiden

kehittämiseen  liittyvään  työnkulkuun.  React  on  alkujaan  luotu  erityistarpeeseen

ratkaisemaan  Facebookin  kohtaamat  tietyt  teknologiset  haasteet  laajan  skaalan

käyttöliittymissä, jollaisia on käytössä muun muassa Facebook- ja Instagram-palveluissa.

(Gackenheimer, 2015, s. 1-3)

36



React  on  luotu  käyttöliittymien  tiedon  näyttämiseen,  mutta  se  miten  se  eroaa  monista

muista  vastaavista  sovelluskehyksistä,  on  tapa,  miten  sillä  ohjelmoidaan.  Reactin

ohjelmointi muistuttaa enemmän pelimoottorin ohjelmointia datan sidonnalla (engl. data

binding).  Pelimoottorissa  näyttöruudulla  tapahtuvat  asiat  pyyhitään  aina  jokaisen

kuvakehyksen  (engl.  frame)  alussa,  jonka  jälkeen  kaikki  piirretään  jälleen  uudelleen.

Perinteisessä datan sidontaan perustuvassa lähestymistavassa ruudulla näkyviä elementtejä

muokataan, mutta ne pysyvät ruudulla koko ajan. (Krill, 2014)

Reactin  yksi  tärkeimmistä  konsepteista  on  virtuaalinen  dokumenttioliomalli  (Document

Object  Model,  DOM).  Verkkoselain itsessään on tilan  säilyttävä  ja  vasta  HTML-linkin

klikkaaminen  muuttaa  tuota  tilaa.  Reactiin  haluttu  ohjelmointimalli  on  pohjimmiltaan

kaiken pois pyyhkiminen ja jälleen uudelleen piirtäminen. Verkkoselainta ei ole suunniteltu

toimimaan tällä tavalla ja sitä varten Reactiin kehitettiin virtuaalinen dokumenttioliomalli.

Aina  tiedon  muuttuessa  tämä  virtuaalinen  dokumenttioliomalli  heitetään  pois  ja

renderöidään  uusi  (Krill,  2014)  sekä  lasketaan  vähimmäismäärä  tarvittavia  muutoksia,

jotka  tarvitaan  päivittämään  sovelluksen  varsinainen  dokumenttioliomalli  verkko-

selaimeen. (Gackenheimer, 2015, s. 1-3)

React  käyttää  JSX  muunnoskerrosta,  joka  mahdollistaa  Reactin  komponenttien

kirjoittamisen  käyttäen  XML-syntaksia  muistuttavaa  ohjelmakoodia,  joka  käännetään

varsinaiseksi JavaScript-koodiksi. JSX:n käyttö Reactin kanssa ei ole pakollista, mutta sen

avulla  ohjelman  sovelluskehitystä  saa  nopeutettua  ja  helpotettua.  Yksi  merkittävä  osa

React ekosysteemiä on Flux. Flux on sovellusarkkitehtuuri sille, miten data vuorovaikuttaa

Reactin komponenttien kanssa järkevällä tavalla ja täten välttämätön osa kokonaisuutta.

(Gackenheimer, 2015, s. 17-18)

2.3.2.2 Vue.js

Vue  on  alkujaan  Evan  You  kehittämä  progressiivinen  JavaScript-sovelluskehys

käyttöliittymien toteuttamiseen.  Monoliittisista  sovelluskehyksistä  poiketen  se on alusta

alkaen  suunniteltu  pala  kerrallaan  käyttöönotettavaksi.  Sen  ydinkirjasto  keskittyy
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esitysnäkymään,  joka  on  helposti  mahdollista  yhdistää  muiden kirjastojen  tai  olemassa

olevien  projektien  kanssa.  Muiden työkalujen  ja  kirjastojen  avulla  Vue  sopii  mainiosti

yhden  sivun  web-sovellusten  (engl.  Single-Page  Application,  SPA)  toteutukseen.  Vue

pyrkii  olemaan  helposti  lähestyttävä,  monipuolinen,  tehokas  sekä  helposti  hallittava  ja

testattava  sovelluskehys.  Reactin  tapaan  myös  Vue  hyödyntää  virtuaalista

dokumenttioliomallia.  Progressiivinen  tarkoittaa  tässä  yhteydessä  sitä,  että  olemassa

olevaan  sovellukseen  voidaan  toteuttaa  jokin  yksittäinen  osa  vuorovaikutteiseksi  ja

halutessaan sovelluslogiikkaa voidaan skaalata kattamaan koko ohjelmisto. (Vue.js, 2018)

2.3.2.3 AngularJS ja Angular

AngularJS  on  alkujaan  Adam Abronsin  ja  Misko Heveryn  vuonna  2009  julkaisema ja

nykyisin  Googlen  kehittämä  sovelluskehys.  AngularJS  on  saanut  valtavasti  huomiota

kehittäjien keskuudessa uniikista lähestymistavasta,  jolla voidaan ratkaista monia yhden

sivun web-sovellusten kehittämiseen tyypillisesti liittyviä haasteita. (Ambler, 2015, s. 155)

AngularJS  ja  Angular  ovat  nimistään  huolimatta  toisistaan  merkittävästi  eroavat

sovelluskehykset.  Angular,  joka  aiemmin tunnettiin  myös nimellä  Angular  2,  on täysin

uudelleen kehitetty versio vanhemmasta AngularJS-sovelluskehyksestä ja sen tavoitteena

on olla helpommin opittava, sen kanssa helpommin työskenneltävä ja johdonmukaisempi.

AngularJS  osoittautui  hankalaksi  käyttää  ja  siihen  omituisesti  toteutetut  ominaisuudet

tekivät  web-sovellusten  kehittämisen  suunniteltua  monimutkaisemmaksi.  Freeman

kirjoittaa  Angularin  eron  aiempaan  AngularJS:ään  olevan  jopa  niin  perusteellinen,  että

halutessa  päivittää  vanha  AngularJS-sovellus  käyttämään  uudempaa  Angularia,

suositeltavaa on kehittää sovellus uudelleen puhtaalta pöydältä. (Freeman, 2017, s. 38)

Angular laajentaa HTML-syntaksia tuomalla aiemmin vain palvelinpuolen ohjelmoinnissa

olleita  mahdollisuuksia  myös  selainpuolelle  suoritettavaksi.  Angular  hyödyntää  MVC-

arkkitehtuuria verkkoselaimessa siten, että käyttäjäinteraktiot menevät komponentille, joka

käsittelee dataa mallissa REST-rajapinnan kanssa.  Käsitelty data palautetaan näkymään,

joka  muokkaa  dokumenttioliomallia  ja  sovelluksen  käyttöliittymää  datan  sidontaa
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hyödyntämällä.  Angular  soveltuu  hyvin  yhden  sivun  web-sovellusten  toteuttamiseen,

jolloin sen raskaaseen HTML:n prosessointiin  liittyen HTML-elementtien kääntäminen,

datan  sidonta  ja  suoritettavat  komponentit  aiheuttavat  vähemmän  hitautta  sovelluksen

lataamisessa. (Freeman, 2017, s. 31-39)

2.4 Muiden teknologioiden esittely

Muita moderniin web-sovelluskehitykseen liittyviä teknologioita ovat uudet arkkitehtuurit,

joissa  keskeistä  ovat  komponenttipohjaisuus,  mikropalvelut  ja  koodin  suorittaminen

funktioperusteisesti pilvipalvelussa.

Komponenttipohjainen arkkitehtuuri

Modernit  JavaScript-sovelluskehykset  tukevat  vähintäänkin  jollain  tavalla  komponentti-

pohjaista arkkitehtuuria (engl. Component-Based Architecture, CBA), joka on merkittävä

askel  web-kehityksen suunnassa.  Komponentit  mahdollistavat  sovelluksen rakentamisen

pienistä  pysyvät  rajapinnat  omaavista  kapseloiduista  osista.  Komponentti  on  pieni,

uudelleenkäytettävä  joukko  sovelluslogiikkaa,  toiminnallisuuksia  ja  käyttöliittymä-

elementtejä.  HTML on  suunniteltu  ajalla,  jolloin  verkkoselain  oli  vain  yksinkertainen

dokumenttien lukija. Web-komponentit yrittävät tarjota tulevaisuudessa tavan korjata asiat

yhdellä standardisoidulla tavalla. (Bailey, 2015)

Komponenttipohjaisessa  arkkitehtuurissa  käyttöliittymäkokonaisuuden  yksittäiset  osat

kapseloidaan  itsenäisiksi  mikrojärjestelmiksi.  Komponenttia  voidaan  ajatella  pienenä

palana, joka muodostaa jonkin käyttöliittymän ominaisuuden. Jos esimerkkinä käytetään

Facebook-palvelun  käyttöliittymää,  komponentti  on  esimerkiksi  chat-ikkuna,

kommenttilista tai lista omista kavereista. Komponenteilla on oma rakenne, omat metodit,

omat  rajapinnat  ja  ne  ovat  vuorovaikutuksessa  keskenään.  Komponentit  ovat

uudelleenkäytettäviä ja niitä voi kopioida ja liittää. Niiden itsenäisen luonteensa ansiosta

käyttöliittymä voidaan luoda useista liikkuvista palasista. Komponentit rakentuvat AJAX-

konseptiin,  jossa  selain  tekee  palvelinkutsut  ja  dokumenttioliomallia  päivitetään
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dynaamisesti  ilman  koko  sivun  uudelleenlatausta.  Jokaisella  komponentilla  on  omat

rajapintansa,  jotka  tekevät  pyynnöt  palvelimelle  ja  päivittävät  komponentit

käyttöliittymään.  Komponentit  ovat  itsenäisiä  eikä  yhden  komponentin  päivittyminen

vaikuta  täten  muihin  komponentteihin.  Esimerkiksi  Reactin  virtuaalinen

dokumenttioliomalli käsittelee komponentteja äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Se löytää

komponenteista vain muuttuneen tiedon, jolloin koko komponenttia ei tarvitse renderöidä

uudelleen.

Siinä  missä  MVC-arkkitehtuuri  eriyttää  rakenteen,  avustavat  funktiot  ja  reitityksen

sovelluksen eri  tasoille,  komponentti  muodostaa  yhden JavaScript-luokan,  joka  sisältää

nämä  kaikki.  Kehittäjän  on  näin  helpompi  hahmottaa,  mikä  funktio  liittyy  mihinkin

käyttöliittymän  osaan.  MVC  jakaa  vastuuta  horisontaalisti  ja  CBA jakaa  vertikaalisti.

CBA-arkkitehtuurissa kaikki yhteen komponenttiin liittyvät mallit,  logiikka ja avustavat

funktiot  on  määritelty  yhdessä  luokassa  ja  sijaitsevat  arkkitehtuurin  samalla  tasolla,

yleensä näkymässä. MVC:n on tarkoitus taata, että sovelluksen jokaisella tasolla on omat

erilliset vastuut. CBA:n tarkoitus on kapseloida nämä kaikki vastuut yhteen tilaan. Useiden

komponenttien tilanteessa on mahdollisuus, että luettavuus heikentyy. CBA:n yksi selkeä

ongelma  on  sen  taipumus  ylitoteuttamiseen,  jossa  käyttöliittymän  jokainen  palanen  on

suunniteltu  komponenttina.  Tämä on tarpeetonta  ja  CBA:ta tulisi  käyttää vain  tietyissä

tilanteissa eikä sillä tulisi määritellä koko sovelluksen rakennetta. CBA kuitenkin edustaa

arkkitehtuuria,  joka  tuo  vapautta  perinteisen  MVC:n  luomalle  jäykkyydelle.  (Shapiro,

2016)

Mikropalvelu- ja serverless-arkkitehtuurit

Mikropalveluarkkitehtuuri  on  eräs  kuuma  puheenaihe,  jonka  tavoitteena  on  nopeuttaa

tietojärjestelmien  kehitystä  ja  parantaa  vikasietoisuutta.  Mikropalvelu  on  vastakohta

perinteiselle  monoliittiselle  ohjelmistolle,  jossa  tyypillisesti  koko  ohjelmisto  koostuu

yhdestä  samaa  ohjelmointikieltä  käyttävästä  koodikokonaisuudesta.  Tällaiseen

kokonaisuuteen  tehtävät  muutokset  ovat  aina  versiopäivityksiä  sekä monesti  työläitä  ja

vaativat  paljon  huolellista  testausta  ennen  muutosten  julkaisua.  Mikropalvelu-

arkkitehtuurissa  ohjelmistokokonaisuus  on  pilkottu  toimintojen  mukaisiin  pienempiin
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osiin,  mikropalveluihin,  jotka  toimivat  itsenäisesti  toisista  osista  riippumattomasti  ja

muodostavat  loppukäyttäjälle  näkyvän  yhtenäisen  kokonaisuuden  rajapintojen  kautta.

Tämä mahdollistaa yksittäisten mikropalveluiden kehittämisen ja jopa vaihtamisen ilman

vaikutusta  muiden  mikropalvelujen  toimintaan.  Mikropalvelut  liittyvät  yleensä

verkkoselaimella  käytettäviin  pilvipalveluihin.  Yksittäisen  mikropalvelun  tehtävä  on

toteuttaa  itsenäisesti  tarkkaan  määriteltyä  toiminnallisuutta  ja  jokaisen  mikropalvelun

toteuttamiseen voi käyttää parhaaksi soveltuvaa teknologiaa. Mikropalvelut keskustelevat

keskenään tyypillisesti HTTP-protokollan välityksellä.

Liiketoiminnan  näkökulmasta  mikropalvelut  tarjoavat  parempaa  vikasietoisuutta  ja

mahdollisuutta kehittää palvelua nopeammin vastaamaan markkinoiden muutoksiin. Kun

palvelut  ovat  itsenäisiä,  palvelua  päivittäessä  ei  tarvitse  tietää  muiden  palveluiden

tehtävistä, joka mahdollistaa nopean julkaisemisen mallin. Uuteen teknologiaan perustuvia

ratkaisuja on mahdollista tuoda käyttöön hallittuna prosessina. Mikropalveluilla toteutettua

palvelua  on  myös  helpompi  skaalata  vastaamaan  kuormituspiikkeihin,  sillä  mikäli

yksittäinen mikropalvelu  kuormittuu liikaa,  siitä  voidaan luoda kopioita  automaattisesti

tasaamaan  kuormitusta.  Mikropalvelut  auttavat  myös  suojautumaan  toimittajaloukulta

(engl. vendor lock) silloin kun palvelut pidetään helposti korvattavan pieninä. 

Mikropalvelut  muistuttavat  monilta  osin  palvelukeskeistä  arkkitehtuuria  (engl.  Service

Oriented  Architecture,  SOA),  joka  oli  kuuma  puheenaihe  aikanaan.  Palvelukeskeisessä

arkkitehtuurissa palvelut eivät olleet itsenäisiä. GoForen Tapio Rautosen mukaan näiden

kahden arkkitehtuurin suurin ero on se, että SOA nähtiin viisasta väylää ja tyhmiä palveluja

käyttävänä,  kun mikropalveluissa  älykkyys  on  palveluissa.  Mikropalveluja  hyödyntäviä

palveluita ovat mm. Netflix, Spotify ja Shopify, joille äärimmäisen hyvä vikasietoisuus on

erittäin tärkeää. (Saarelainen, 2016)

Serverless-arkkitehtuuri on eräs toinen nouseva trendi, jossa kyse on useimmiten käytön

mukaan  maksettavasta  palvelinkapasiteetista  pilvipalvelussa.  Serverless-ratkaisuissa

suoritettava  ohjelmakoodi  ei  varsinaisesti  sijaitse  millään  tietyllä  palvelimella,  vaan

palveluntarjoaja  hoitaa  koodin  suorituksen  automaattisesti  vapaille  palvelimille.  Näitä
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Serverless-palveluja  tarjoavat  mm.  Amazon  lambda,  Azure  functions  ja  Google  Cloud

Functions.

Serverless-ratkaisun etuihin kuuluu automaattinen skaalautuvuus, jolloin ennakoinnin tarve

pienenee,  kun  palvelintilan  riittävyyttä  ei  tarvitse  miettiä.  Pilvipalveluissa  monesti

maksetaan  käytön  mukaan,  mutta  esim.  Amazon  Web  Services  -palvelun  Lambda-

funktioista  kustannus  kertyy  funktioiden  suoritusmäärän  ja  ajan  perusteella,  jolloin

kustannussäästöjä  voi  kertyä  huomattavastikin  verrattuna  dedikoidun  palvelimen

kustannuksiin. Serverless-ratkaisuilla myös sovelluskehityksen aloittaminen on nopeampaa

ilman tarvetta palvelinten asentamiselle. (Lintilä, 2017)

2.5 Valmiit ohjelmistot markkinoilla

Brändin  suunnitteluun  liittyviä  ohjelmistoja  etsiessä  markkinoilta  näyttää  löytyvän

runsaasti  erilaisia  ohjelmistoja  digitaalisten  aineistojen  hallintaan  (engl.  assets).  Tässä

työssä  tarkastelun  kohteena  on  kuitenkin  ohjelmistot,  joita  voidaan  käyttää  brändin

suunnitteluun.  Koska  kohdeorganisaation  nykyisessä  ohjelmistossa  oleellinen  osa

suunnitteluprosessia on lähtötietoaineiston kerääminen kyselytyökaluilla, tutkitaan myös,

millaisia  kyselytyökaluja  markkinoilta  löytyy.  Kohdeorganisaation  nykyisen

suunnitteluprosessin  vaatimuksiin  liittyen  valmisohjelmistosta  pitäisi  lisäksi  löytyä

liiketoiminnan  analysoinnin  työkaluja  kuten  SWOT,  SLEPTE  ja  Bostonin  matriisi  tai

mahdollisuus luoda kyseiset työkalut valmisohjelmistoon. Tämän lisäksi lähtöaineistosta

suunnittelijoiden  tekemät  luovat  päätelmät  tulisi  pystyä  luomaan  visuaaliseksi

luovutusaineistoksi asiakkaalle.

Capterra-palvelu  auttaa  ihmisiä  löytämään  ja  valitsemaan  heille  sopivia  ohjelmistoja

käyttöönsä.  Palvelu  on  perustettu  jo  vuonna  1999  ja  palvelun  tarkoitus  on  antaa

käyttäjälähtöinen näkemys eri  ohjelmistoista  tarjoten yli  miljoona käyttäjäarvostelua yli

700:sta  kategoriasta.  (Capterra,  2019)  Capterran  hakemistosta  esimerkiksi  erilaisia

kyselytyökaluja löytyy paljon. Valmisohjelmistoa etsittiin eri tavoin ja eri lähteistä, mutta

markkinoilta  ei  löytynyt  ohjelmistoa,  joka  vastaisi  juuri  haettua.  Moni  brändin
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suunnitteluun ja hallintaan liittyvä ohjelmisto keskittyy digitaalisten aineistojen hallintaan.

Muutamia  tällaisia  ohjelmistoja  ovat  muun  muassa  Frontify,  Bynder,  Imagebank  sekä

Brandmaster.

Frontify

Frontify  on  brändin  hallintaan  keskittyvä  web-sovellus,  joka  tarjoaa  visuaalisen

tyylioppaan,  monipuolisen  mediakirjaston,  työnkulun  hallintaa  sekä  dokumenttipohjien

luomisen markkinointikampanjoihin. Ohjelmiston pääkohderyhmänä on yksittäinen yritys,

joka haluaa hallita omaa brändiään. Ohjelmiston kallein lisenssi mahdollistaa myös usean

brändin hallinnan. (Frontify, 2019)

Bynder

Bynder-ohjelmisto keskittyy myös digitaalisten aineistojen hallintaan ja helppoon jakeluun.

Ohjelmiston  keskiössä  ovat  tyyliohjeet,  erilaiset  mediatiedostot  ja  niistä  luotavat

kokoelmat.  Ohjelmisto  sisältää  myös  työnkulun  hallintaa,  jossa  erilaisille  toimille  voi

määritellä pyyntöjä, tarkastuksia ja hyväksyntöjä. (Bynder, 2019)

Imagebank

Imagebank  on  digitaalisten  aineistojen  hallintaan  tarkoitettu  web-sovellus,  jonka

ominaisuuksiin  kuuluvat  muun  muassa  kuva-aineistojen  helppo  kerääminen,  keskitetty

hallinta ja jakaminen sidosryhmille. (Imagebank, 2019)

Brandmaster

Brandmaster  on  edellisiä  paljon  laajempi  ohjelmistokokonaisuus.  Tyyliohjeiden  ja

aineistopankin  lisäksi  ohjelmisto  tarjoaa  työkalut  markkinointimateriaalin  luomiseen,

kampanjoiden hallintaan sekä brändikaupan. (Brandmaster, 2019)
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Keskeistä  näille  brändinhallintaohjelmistoille  ovat  mediapankit,  niissä  olevan  aineiston

keskitetty  hallinta  ja  helppo  jakaminen  sidosryhmille.  Yksinään  nämä  eivät  tarjoa

kohdeorganisaation tavoittelemia brändin suunnitteluun ja hallintaan liittyviä toimintoja.

2.5.1 Kyselytyökalut

PCMag  UK  on  vertaillut  kymmentä  kyselytyökalua  valiten  niistä  parhaaksi  Qualtrics

nimisen  ohjelmiston.  Muut  vertailussa  mukana  olevat  ohjelmistot  ovat:  SurveyGizmo,

SoGoSurvey,  SurveyMonkey,  WorldApp  KeySurvey,  Zoho  Survey,  Checkbox  Survey,

SurveyPlanet,  Outside Software eSurveysPro ja  Toluna QuickSurveys.  Kaikki  vertaillut

kyselytyökalut  soveltuvat  yrityskäyttöön  ja  sisältävät  pääasiassa  samat

perustoiminnallisuudet kuten vastausten tuomisen eri formaatteihin, raporttien luomisen ja

moniosaisten  kysymysten  luomisen.  (Schindler,  Esther,  Rubin,  Ross,  2018)  Capterra-

palvelusta  löytyy kyselytyökalujen kategoriasta  jopa 319 ohjelmistoa.  Palvelusta  löytyy

myös  lista  20:stä  suosituimmasta  kyselytyökalusta,  joista  kymmenen  suosituinta  ovat:

SurveyMonkey,  SoGoSurvey,  Qualtrics,  Survio,  Novi  Survey,  SurveyLegend,

SurveyGizmo, SmartSurvey, ClassApps/SelectSurvey ja MySurveyLab. (Capterra, 2018)

SurveyMonkey

SurveyMonkey  on  erittäin  suosittu  internetin  välityksellä  tehtäviin  kyselytutkimuksiin

tarkoitettu  palvelu,  joka  mainostaa  itseään  jopa  maailman  suosituimmaksi

kyselytyökaluksi.  Työkalu  sisältää  runsaasti  ominaisuuksia,  on  tietoturvallinen  käyttää,

sisältää hyvät kyselyiden ja datan hallintaominaisuudet sekä tarjoaa integraation ja tiedon

viemisen jopa yli 80:een suosittuun sovellukseen. (SurveyMonkey, 2019a) Taulukossa 7 on

listattuna kyselytyökalun perusominaisuudet sekä arvio kohdeorganisaation näkökulmasta

niiden  tarpeellisuudelle.  Kuten  taulukosta  on  nähtävissä  niin  valmisohjelmistoille

tyypillisenä  piirteenä  toimintoihin  kuuluu  yleisesti  vaadittuja  ominaisuuksia,  mutta

merkittävä osa niistä voivat olla tarpeettomia yksittäiselle käyttäjälle tai organisaatiolle.
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Taulukko 7. SurveyMonkey-kyselytyökalun perustoiminnot ja niiden tarpeellisuus 

kohdeorganisaation tarpeisiin

Toiminnallisuus Tarve kohdeorganisaatiolla

Tiimin jäsenet voivat luoda, muokata ja kommentoida 

kyselyitä

Pakollinen toiminto

Kommentoinnin keräys samaan paikkaan Ei tarvetta

Tiimi voi analysoida, suodattaa ja viedä tuloksia Pakollinen toiminto

Sähköposti-ilmoitus uusista vastauksista Ei tarvetta

Jaettu materiaalikirjasto tiimin kesken Ei tarvetta

Tiimin käyttäjätilien hallinta Tarpeellinen

Integrointi suosittuihin yhteistyösovelluksiin Ei välttämätön

Rajoittamaton määrä kyselyitä ja vastauksia Pakollinen toiminto

Sähköpostituki Ei välttämätön

Mahdollisuus luoda kokeita tuloslaskennalla Ei tarvetta

Kyselytyökalun ulkoasu muokattavissa Tarpeellinen

Annettujen vastausten perusteella muuttuva 

kyselytutkimuksen reitti

Ei tarvetta

Kyselyn tulosten vienti eri formaatteihin Tarpeellinen

Maksutoiminto kyselyyn Ei tarvetta

Edistyksellinen tutkimusanalyysi vastaajista ja 

vastauksista

Tarpeellinen

Tulosten vertaaminen yleisesti alalla annettuihin 

vastauksiin

Ei tarvetta

Monikieliset kyselyt Tarvetta vain suomen kielelle ja 

englannin kieliselle kyselylle

(SurveyMonkey, 2019b)

Näiden  perustoimintojen  lisäksi  kyselytyökalun  edullisin  versio  sisältää  vielä  noin  70

muutakin  toimintoa,  joista  merkittävälle  osalle  kohdeorganisaatiolla  ei  ole  kuitenkaan

varsinaisesti tarvetta.
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Qualtrics

Qualtrics  on  kokemusten  hallintaan  liittyvä  tutkimusalusta,  josta  löytyy  myös

kyselytyökalut  ja  brändistrategiaan  liittyviä  tutkimustyökaluja.  Ohjelmiston

tuoteperheeseen  löytyy  useita  erilaisia  tuotteita,  mutta  pääpaino  on  aineiston  keruulla,

analysoinnilla  ja  siitä  tehtävällä  tutkimustyöllä.  Qualtrics  mainostaa  kyselytyökaluaan

parhaaksi  ja  sillä  on  tuhansia  suuria  yrityksiä  ja  instituutteja  käyttäjinään

maailmanlaajuisesti. Kyselyiden luominen on helppoa ja työkalu taipuu pienistä kyselyistä

aina  yksityiskohtaisiin  kyselytutkimuksiin.  Kyselyiden  tulokset  ovat  nähtävissä

reaaliaikaisesti  erilaisissa  visuaalisissa  muodoissa  ja  ohjelmistosta  löytyy  myös

monipuolisia  tulosten  analysointitoimintoja.   Ohjelmisto  tarjoaa  rajapintoja,  vahvaa

tietoturvaa  ja  kyselytulokset  ovat  myös  integroitavissa  lukuisiin  muihin  järjestelmiin.

(Qualtrics, 2019)

Kohdeorganisaation  tarpeita  nämä valmiit  kyselytyökalut  täyttävät  tehtävien  kyselyiden

osalta.  Kyselyitä  on  luotavissa  erittäin  monipuolisesti,  kyselyn  saa  lähtemään

kohderyhmänä  olevalle  asiakkaalle,  ja  heiltä  saadut  vastaukset  tallentuvat  takaisin

kyselytyökaluun  analysoitaviksi.  Kohdeorganisaation  vanhassa  ohjelmistossa  nämä

vastaukset tallentuivat suoraan eri suunnittelutyökalujen tietoihin, jolloin tiedot olivat heti

suunnittelijoiden  käytettävissä.  Kyselyiden  luominen  on  myös  kiinnitetty

työkalukohtaisesti tiettyyn muottiin, eikä kyselystä ole mahdollista luoda vahingossa liian

suppeaa  tai  monimutkaista.  Valmisohjelmistoissa  on  tarjolla  rajapintoja  tietojen

hakemiseen,  mutta  rajapinnan  hyödyntäminen  vaatisi  jonkin  räätälöidyn  tiedonsiirron

suorittavan  ohjelmisto-osan  toteuttamisen.  Valmisohjelmistossa  mm.  kyselyt,

kyselyprosessin kulku, raportointi ja ohjelmiston visuaalinen ilme eivät ole ohjelmistossa

valmiina, vaan ne on luotava kuhunkin tarpeeseen erikseen. Tähän käyttöönottoon kuluvaa

työtä tulee arvioida, jos mietitään valmisohjelmistoa vaihtoehtona räätälöidylle ratkaisulle. 
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3 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS

Tämän tutkimustyön aihe on saatu työnantajalta Avidly Nitroid Oy:ltä ja alustava aihepiiri

on ollut  esillä  työnantajan ohjelmistoja  koskevissa kehityssuunnitelmissa jo  pidempään.

Tutkimustyön  lähtökohtana  oli  kohdeorganisaation  brändinsuunnitteluohjelmistoa

koskevan nykytila-analyysin ja tarvekartoituksen tekeminen. Tästä tutkimusprosessi eteni

aiheen  valinnan  ja  tutkimusongelmien  määrittelyn  jälkeen  tutkimussuunnitelman

tekemiseen.  Tutkimussuunnitelmassa  tutkittavista  aihealueista  nousi  jo

tutkimuskysymysten myötä keskeisimpinä esiin jo markkinoilla olevat ohjelmistoratkaisut

sekä  räätälöidyn  ohjelmiston  toteutus.  Tutkimuskysymysten  pohjalta  aloitettiin

järjestelmällinen  aineistoihin  perehtyminen,  jolla  pyrittiin  saamaan  kattava  yleiskuva

aihepiiriin liittyvistä asioista.

Tutkimussuunnitelman  pohjalta  tähän  työhön  on  valittu  luonteeltaan  syklinen,  useita

iteraatioita  sisältävä  tutkimusprosessi.  Tutkimuksessa  edetään  esiin  nousseiden  uusien

asioiden  myötä  vaihtelevassa  järjestyksessä  pitäen  tutkimusprosessi  joustavana.  Työssä

tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista eli kvalitatiivista lähestymistapaa, koska työssä

tavoitellaan  kokonaisvaltaista  tiedon  hankintaan  tutkimuksen  aihepiiristä  ja  aineistoksi

kerätään  tietoa  markkinoilla  jo  olevista  ratkaisuista  ja  ohjelmistoista.  Muita  tähän

tutkimukseen  liittyviä  laadullisen  tutkimuksen  piirteitä  ovat  aineiston  monitahoinen

tarkastelu,  tekstien  diskursiiviset  analysoinnit  sekä  tarkoituksenmukaisesti  valittu

kohdejoukko.  Lisäksi  työn  kappaleissa  2.3.1  ja  2.3.1.7  käytettiin  myös  määrällistä  eli

kvantitatiivista lähestymistapaa rajaamaan tutkittavaa aihepiiriä. (Hirsjärvi, 2009, s. 160-

164)  Työssä  tietoa  haettiin  tutkimuksen  aihepiiriin  liittyvillä  hakusanoilla  Googlen

hakukoneella sekä Lappeenrannan yliopiston kirjaston tietokannoista.

Oletus oli, että olemassa olevista tämän työn tutkimusongelmaan vastaavista ohjelmistoista

ei  ole  kirjallisuudessa  tietoa,  vaan  tieto  ohjelmistovaihtoehdoista  pitää  etsiä  sopivin

hakusanoin  internetin  hakukoneita  käyttäen.  Sen  sijaan  räätälöidyn  ohjelmiston

toteuttamiseen liittyvää aineistoa oletettiin löytyvän runsaasti. Lisäksi voitiin olettaa, että

brändin  suunnittelussa  käytettävät  ohjelmistot  ovat  liikesalaisuuksia,  joten  ei  voida
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suorittaa  markkinoinnin  ja  viestinnän  yrityksille  kyselytutkimusta  heidän  käyttämistään

ohjelmistoista. Tieto mahdollisista ohjelmistoista pitää löytää muilla keinoin.

Koska työssä tutkitaan ohjelmistojen kehittämiseen käytettäviä web-teknologioita - webin

ollessa jatkuvassa murroksessa - oletus on, että niitä koskeva ajankohtaisin ja uusin tieto

löytyy  kirjallisuuden  sijaan  yritysten  ja  yksittäisten  ammattilaisten  blogikirjoituksista.

Tällaisen  lähdeaineiston  kohdalla  korostuu  erityisesti  lähdekriittisyyden  ja  tiedon

analysoinnin tärkeys luotettavan tiedon löytämiseksi. Muun muassa blogikirjoituksissa on

monesti erilaisia väitteitä vailla todisteita, joten näihin pitää suhtautua suurella varauksella

ja väitteiden paikkansapitävyys tulee tarkistaa muista lähteistä.  Räätälöidyn ohjelmiston

toteutustapa rajataan web-sovelluksiin. Tämä tekee webin kehitystyökalujen nykytilanteen

kartoituksesta  ongelmallista,  sillä  markkinoille  saattaa  tulla  joka  viikko  joku  uusi

kehitystyökalu.  Web-kehityksen  trendit  muuttuvat  todella  nopeasti  ja  tarkasteluun

otettavien kehitystyökalujen valinta saattaa osoittautua puutteelliseksi. Jatkuvan kehityksen

tuomaa haastetta rajataan sillä, että nopeasti syntyneitä ja vain hetken markkinoilla olevia

ratkaisuja ei oteta mukaan tähän tutkimukseen. 

Kohdeorganisaatiolla  on  ollut  vuodesta  2012  päivittäisessä  käytössä  brändin

suunnitteluohjelmisto,  jonka  käytöstä  saatua  palautetta  ja  kokemusta  käytetään  hyväksi

uuden  tarvittavan  ohjelmiston  vaatimusmäärittelyssä.  Ohjelmiston  kehitystoiveisiin  ja

ongelmakohtiin  liittyvä  tieto  on  saatu  suunnittelijoiden  käyttäjäpalautteesta  vuosien

varrella.  Lisäksi  kohdeorganisaation ohjelmistohankkeeseen liittyen loppuvuodesta  2017

pidettiin  ulkopuolisen  konsultointiyrityksen  toimesta  viidestä  työpajatyöskentelystä

koostuva  konseptointi,  jonka  tuloksena  tuotettiin  tarkempaa  konseptia  ohjelmiston

vaatimusmäärittelyn tueksi.

Lopuksi tutkimusprosessissa aineistojen analysoinnin pohjalta tehtiin tulosten raportointi,

vaihtoehtojen  vertailua,  tutkimuskysymyksiin  vastaava  ratkaisusuositus  sekä

johtopäätökset.
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4 CASE: AVIDLY NITROID -YRITYKSEN 

BRÄNDINHALLINTAOHJELMISTON UUDISTAMINEN

Avidly  Nitroid  Oy  on  kaakkoissuomalainen  strategisen  viestinnän  ja  markkinoinnin

suunnittelutoimisto,  joka  on  nykyisin  osa  Avidly  Oyj  -konsernia.  Avidly  Nitroidin

tarjoamien  perinteisten  mainostoimistopalveluiden  lisäksi  yhtiön  yksi  tärkeimmistä

palveluista on tarjota asiakkailleen brändin suunnittelua ja kehitystä. Brändityötä varten

yhtiö on kehittänyt käyttöönsä oman suunnitteluprosessin ja antanut sille nimen Design

Management.

Avidly Nitroid Oy:n käyttämän Design Management -suunnitteluprosessin tavoitteena on

määritellä  markkinoinnin  ydin,  kehitysstrategia  ja  markkinointiviestinnän  tuotanto-

prosessit.  Suunnitteluprosessi  ei  pidä  sisällään  liiketoiminnan  hallintaa,  vaan  on

enemmänkin konsultoivaan työhön liittyvän asiakastiedon hallintaa. Tämän käyttämänsä

suunnitteluprosessin tueksi Avidly Nitroid Oy on kehittänyt verkkoselaimella käytettävän

ohjelmiston,  joka  sisältää  työkaluja  kokonaisvaltaisen  Design  Management  -prosessin

toteuttamiseen.  Työkaluihin  sisältyy  liiketoimintaa  konsultoivia  analyysityökaluja  sekä

työkaluja  brändin  rakentamiseen.  Ohjelmisto  on  täyttänyt  hyvin  sille  asetettuja

vaatimuksia, mutta ollessaan nyt jo useamman vuoden ikäinen, se ei enää vastaa riittävästi

yhtiön  tulevaisuuden  tarpeisiin.  Suunnitteluprosessin  työvaiheet  vaativat  paljon  aikaa

vievää käsin tehtävää työtä sekä prosessi on liian staattinen, jolloin muutosten tekeminen

on työlästä ympäristön muuttuessa.  Lisäksi prosessin aikana muodostuu paljon erilaisia

dokumentteja ja aineistoja, joita on nykyisellään hankala hallita.  Yhtiöllä on suunniteltuna

tulevaisuuden  tarpeet  täyttävän  tavoitejärjestelmän  vaatimukset  ja  tavoitteena  on

ensimmäisenä  tutkia  millä  tavoilla  yhtiö  pystyisi  saamaan  käyttöönsä  tavoittelemansa

ohjelmiston.  Päällimmäisenä  tutkimuskysymyksenä  tästä  nousee  se,  tulisiko  tarpeeseen

hankkia  räätälöity  ohjelmisto  vai  löytyykö  markkinoilta  vaatimukset  täyttävä

valmisohjelmisto.
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4.1 Tämän tutkimuksen kohteena olevan toimintaympäristön kuvaus

Avidly  Nitroid  Oy:n  Design  Management  -suunnitteluprosessin  tueksi  kehitetyn

verkkoselaimella käytettävän ohjelmiston suunnittelu aloitettiin syksyllä 2010 ja vuosien

2011 ja 2012 aikana suunnitelmien pohjalta toteutettiin ohjelmiston nykyisinkin käytössä

oleva versio. Ohjelmisto on toteutettu Software as a Service (SaaS) -tyylisenä palveluna,

jossa  ohjelmisto  on  WWW-palvelimella  ja  ohjelmistoa  pääsevät  käyttämään

autentikoituneet käyttäjät internet-selaimella. Ohjelmiston palvelinpuolen sovelluslogiikka

on  toteutettu  käyttäen  PHP:  Hypertext  Preprocessor  (PHP)  -ohjelmointikieltä  ja

standardoitua  Structured  Query  Language  (SQL)  -kyselykieltä  käyttävää  MySQL-

tietokantaohjelmistoa.  Palvelinpuolen  ohjelmakoodin pohjana käytetään  yhtiön  aiemmin

kehittämään  model-view-adapter  (MVA)  -ohjelmistoarkkitehtuuriin  pohjautuvaa

sisällönhallintajärjestelmän  koodipohjaa.  Verkkoselaimeen  avautuvan  ohjelmiston

käyttöliittymän rakenne on toteutettu käyttäen HTML-merkkauskieltä ja visuaalinen ilme

on  toteutettu  käyttäen  CSS-tyylimäärittelyä.  Käyttöliittymän  interaktiot  on  toteutettu

käyttäen jQuery JavaScript-kirjastoa ja  käyttäen sen tarjoamia AJAX -tekniikoita,  jotka

mahdollistavat selaimessa näkyvän käyttöliittymän ja palvelimen välisen vuorovaikutuksen

ilman  koko  sivun  uudelleenlataamista,  jolloin  ohjelmiston  käytettävyyteen  saadaan

perinteisen  työpöytäohjelmiston  välitöntä  tuntua.  Ohjelmisto  koostuu  rakenteellisesti

kahdesta  osakokonaisuudesta;  yhtiön  henkilöstön  käyttämästä  työkaluosiosta  sekä

asiakkaiden käyttämästä kyselylomakeosiosta.

Työkaluosioon yhtiön henkilöstö pääsee kirjautumaan omilla Microsoft Active Directory -

käyttäjätunnuksilla.  Erilaisia  työkaluja  ohjelmistossa  on  14  kappaletta,  joista

liiketoiminnassa  tunnettuja  ovat  esimerkiksi  SWOT,  Bostonin  matriisi,  Porterin  laaja

kilpailumalli  ja  SLEPTE.  Jokaisen  työkalun  pääasiallinen  tarkoitus  on  mahdollistaa

strategisesti  tärkeän  asiakastiedon  kerääminen  ja  tallentaminen  suunnittelijoiden

suorittamaa luovaa  brändityötä  varten.  Jokainen yksittäinen työkalu  koostuu muutamaa

poikkeusta  lukuun  ottamatta  esitehtävästä,  suunnittelunäkymästä  ja  raporttinäkymästä.

Työkalussa  esitehtävä  luodaan  kirjoittamalla  kyselyssä  kysyttävät  kysymykset,  jonka

jälkeen  yksilöllinen  linkki  verkkolomakkeena  näkyvään  kyselyyn  voidaan  lähettää
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halutuille  vastaanottajille.  Kyselyyn  vastaajat  ovat  tyypillisesti  asiakasorganisaation

markkinointitiimin henkilöstöä ja ylempää johtoa.  Kyselyn vastaukset näkyvät työkalun

suunnittelunäkymässä,  jonka  kautta  yhtiön  luovaa  työtä  tekevät  suunnittelijat  tekevät

brändin suunnitteluun liittyvää työtä. Brändityön jälkeen työkalun raporttinäkymä näyttää

asiakasorganisaatiolle toimitettavan luovutusaineiston tiedot. Osa työkaluista ovat toisiinsa

liitettyjä siten, että yhden työkalun suunnittelunäkymään tallennetut tiedot näkyvät myös

toisen työkalun suunnittelunäkymässä.

Ohjelmistossa olevien työkalujen tekninen toteutus  on hyvin käyttöliittymäpainotteinen.

Koska ohjelmiston  käyttö  tapahtuu verkkoselaimella,  on toteutuksesta  pyritty  tekemään

mahdollisimman  paljon  perinteisten  työpöytäohjelmistojen  kaltainen.  Käyttöliittymän

painikkeista tietoja ja toimintoja tulee esille lähes viiveettä, tekstit ja niiden muokkaukset

tallentuvat palvelimelle tietokantaan tekstiä kirjoitettaessa ja erillisiä tallenna-painikkeita

ohjelmistossa ei ole. Selain hakee palvelimella olevasta tietokannasta tietoa ja tallentaa sitä

sinne  käyttäjältä  piilossa  AJAX-tekniikoita  hyödyntäen.  Näin  selaimella  käytettävän

ohjelmiston käytettävyydestä saadaan sujuvampaa, kun jokaisen toiminnon jälkeen sivua ei

tarvitse  ladata  uudelleen.  Ohjelmiston  käyttöliittymää  ei  ole  kuitenkaan  vielä  aikanaan

suunniteltu  käytettäväksi  puhelimella  eikä  muillakaan  kosketusnäytön  omaavilla

päätelaitteilla,  joten  ohjelmiston  käyttö  on  nykyisin  monissa  tarvittavissa  tilanteissa

haasteellista.

4.2 Tavoiteympäristön kuvaus

Avidly Nitroid Oy:n Design Management -suunnitteluprosessin tueksi tarvitaan jatkossakin

ohjelmisto,  jonka  keskeisimmät  uudistukset  vanhaan  olisivat  nykyaikaan  päivitetty

helppokäyttöinen  käyttöliittymä,  yhteiskäyttötoiminnot  sekä  visuaalisesti  valmiin

luovutusaineiston  automaattinen  generointi.  Näiden  lisäksi  suuri  painoarvo  on  uusien

brändityötä  tehostavien  työkalujen  toteuttamisessa  sekä  jo  olemassa  olevien

jatkokehittämisessä.  Lisäksi  ohjelmiston  tärkeänä  tavoitteena  on  lisätä  liiketoiminnan

suorituskykyä tehostamalla luovaan suunnittelutyöhön käytettävää ajankäyttöä sekä tarjota

asiakkaille  niin  kutsuttu  brändipankki  aineistojen  helppoon  hallintaan.  Asiakkaalle
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brändipankissa  olisi  saatavilla  suunnitteluprosessin  lopputulokset  perusteluineen,  kuten

esimerkiksi  markkinoinnin  ydinviestit,  viestityylit,  logot,  värimaailma,  typografia  sekä

markkinointisuunnitelma. Vanhan ohjelmiston tavoin yhtiö hakee ohjelmistolla jatkossakin

merkittävää  kilpailuetua  vahvasti  kilpaillulla  markkinointiviestinnän  toimialalla.

Ohjelmiston  vaaditaan  toimivan  vanhan  tapaan  Software  as  a  Service  -tyylisenä

pilvipalveluna,  jolloin  ohjelmiston  toimintatapa  on  linjassa  yhtiön  ohjelmistopolitiikan

kanssa.

Vanhan  ohjelmiston  tyyliin  myös  uusi  ohjelmisto  tulisi  olemaan  hyvin

käyttöliittymäpainotteinen. Uuden käyttöliittymän tulisi olla ennen kaikkea puhelimilla ja

tablet-laitteilla  sujuvasti  käytettävissä  ja  visuaalisen  ilmeen  tulisi  olla  nykytrendien

mukainen.  Erilaisia  toiminnallisuuksia  kaivataan  lisää  käyttöliittymän  työkalunäkymiin

pitäen  kuitenkin  käytettävyyden  riittävän  selkeänä  ja  helppona,  jotta  ohjelmistolla

tavoiteltu liiketoiminta ei kärsi siitä, että ohjelmistoa ei osattaisi käyttää oikein.

Yhteiskäyttötoiminnoilla  tämän  ohjelmiston  vaatimuksissa  tarkoitetaan  teknisiä

toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat usean henkilön yhtäaikaisen ohjelmiston käytön

siten,  että  he  voivat  muokata  samaa  sisältöä  samanaikaisesti,  ilman  että  ohjelman

tallentaman  datan  eheys  rikkoutuisi  tai  aiheutuisi  konfliktia.  Hyvänä  esimerkkinä

tällaisesta toiminnallisuudesta on G Suite -palvelussa Googlen dokumenttien (engl. Google

Docs) muokkaustoiminto. Vanha ohjelmisto mahdollistaa samanaikaisen käytön, mutta ei

indikoi siitä muille käyttäjille, jolloin toinen henkilö voi tietämättään ylikirjoittaa toisen

tallentamaa  tietoa.  Monesti  usealla  yrityksen  suunnittelijalla  on  tarvetta  tarkastella  ja

muokata  saman  asiakkaan  aineistoja  samanaikaisesti,  jolloin  toimivilla

yhteiskäyttötoiminnoilla  työskentelystä  tulisi  nopeampaa  ja  sujuvampaa  ilman  pelkoa

tietojen menettämisestä.

Vanhassa  ohjelmistossa  saatavissa  olevat  raportit  ovat  vain  ohjelmiston  työkalujen

työkalukohtaisia  vedoksenomaisia  raportteja,  jolloin  kaikki  asiakkaalle  annettavat

loppuraportit  yritys  joutuu  tuottamaan  visuaalisesti  tyylikkääseen  muotoon  Microsoft

PowerPoint  ja  Adobe  InDesign  -ohjelmistoilla.  Tavoitteena  on  mahdollistaa  jatkossa

asiakkaalle luovutettavan visuaalisesti tyylikkään ja yhtenäisen loppuraportin tuottaminen
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suoraan  ohjelmiston  kautta  ilman  tarvetta  erillissovelluksille.  Raporttiin  tulee  pystyä

valitsemaan suodatettuja osatuloksia kaikista ohjelmiston työkaluista vapaasti valittavassa

järjestyksessä.  Raportin  tulee  olla  teknisesti  verkkosivustona  ja  raporttia  palaverissa

esitellessä  tulee  pystyä  helposti  siirtymään  raportin  eri  osien  ja  ohjelmiston

työkalunäkymien välillä. Raportissa olevien tietojen tulee myös päivittyä automaattisesti,

mikäli  jonkin  työkalun  kautta  muutetaan  jotain  ohjelmaan  tallennettua  tietoa.  Raportit

olisivat asiakkaalle annettava luovutusaineisto ja ne jäisivät talteen ohjelmistoon, jolloin

ohjelmisto  tarjoaisi  asiakkaalle  aineistopankin,  johon  asiakas  pääsisi  omilla

käyttäjätunnuksillaan.

Vanhan ohjelmiston käyttökokemuksen myötä ohjelman eri työkaluihin liittyen on saatu

paljon palautetta ja kehitysideoita. Monia työkaluja on tavoitteena parannella sekä kehittää

muutama  uusi  lisää.  Osaksi  brändinsuunnitteluprosessia  kuuluu  asiakkaan  kanssa

pidettävät työpajat,  joiden materiaalit  on esitetty Microsoft  PowerPoint -dokumentteina.

Uuden  ohjelmiston  myötä  tavoitteena  on  työpajaesitysten  koostaminen  suoraan

järjestelmästä esitettäväksi ilman erillisohjelmien käyttöä.

Ohjelmiston  käyttöliittymässä  yrityksen  työntekijöille  sisäänkirjautumisen  jälkeen  olisi

näkyvissä  jatkossakin  lista  asiakkaista  ja  toiminnot  asiakastietojen  hallintaan.  Valitun

asiakkaan  alta  esille  avautuisi  kyseiselle  asiakkaalle  määritellyt  suunnitteluprosessin

työvaiheet  ja  niiden  sen  hetkinen  tilanne  sekä  asiakkaan  aineistopankki.

Suunnitteluprosessin työvaiheista tai tuloskoosteen osista valitsemalla avautuisi yksittäinen

suunnittelutyökalu.  Erilaisia  suunnittelutyökaluja  tulisi  olemaan  noin  20  kappaletta  ja

niiden käyttöliittymät  olisivat  monilta  osin samankaltaisia.  Työkalujen käyttöliittymässä

olisi  mahdollista  muun  muassa  luoda  sähköpostitse  lähetettäviä  kyselyitä  asiakkaalle,

hallita  kyselystä  saatuja  vastauksia  sekä  kirjata  luovan  työn  ajatuksia  ja  suunnitelmia

työkalun  eri  osiin.  Etenkin  näissä  työkaluissa  yhteiskäytön  toimivuus  on  vaadittua.

Asiakkaalle  ohjelmiston  käyttöliittymässä  olisi  näkyvillä  sisäänkirjautumisen  jälkeen

aineistopankin aineistot sekä myöskin suunnitteluprosessin työvaiheet, niiden sen hetkinen

tilanne ja tulokset. Yksittäiseen suunnittelutyökaluun asiakkaalla ei olisi pääsyä.
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Nykyisin  pilvipalveluissa  toimivien  ohjelmistojen  tietoturva  on  noussut  paljon

puheenaiheeksi,  joten  luonnollisestikin  myös  tämän  ohjelmiston  tavoitteisiin  kuuluu

riittävä ja asiaankuuluva tietoturvaan panostaminen.

Viimeisimpänä  nykytrendin  mukaisena  toiveena  olisi  hyödyntää  tekoälyä  esimerkiksi

asiakkaaseen  liittyvän  tiedon  hakemisessa  automaattisesti  internetistä.  Tällä  voisi  joko

vähentää  tarvittavien  kyselyiden  lähettämistä  tai  kasvattaa  luovassa  suunnittelussa

käytettävän lähtöaineiston määrää.

Ohjelmiston pidemmän aikavälin tavoite on tuotteistaa ohjelmisto myytäväksi tuotteeksi,

jota voidaan myydä muille toimijoille kansallisesti ja jopa kansainvälisesti.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä  työssä  tutkimuksen  tulokset  jakautuvat  brändin  suunnitteluun  soveltuviin

valmisohjelmistoihin sekä vaihtoehtona olevaan web-sovelluksen räätälöityyn toteutukseen

ja siihen liittyviin nykyisin käytössä oleviin teknologioihin.

5.1 Valmiit sekä konfiguroidut ohjelmistot

Brändin suunnitteluun käytettävän ohjelmiston tulisi mahdollistaa ainakin lähtöaineiston

keruu, tiedon jäsentely luovana työnä sekä tulosten visuaalinen raportointi. Nämä tarpeet

täyttäviä  valmisohjelmistoja  ei  löytynyt  markkinoilta  tässä  tutkimuksessa  käytetyillä

menetelmillä.  Toisaalta  kohdeorganisaation  itse  kehittämä  ja  käyttämä  brändin

suunnitteluprosessi  ja  sen  työkalut  voivat  olla  sen  verran  erityinen  yhdistelmä,  että

markkinoilla  ei  ole  valmisohjelmistoja,  joilla  vastaavan  prosessin  voisi  suorittaa.

Markkinoilta löytyville brändinhallintaohjelmistoille keskeistä on digitaalisten aineistojen

keskitetty  ja  helppo  hallinta  sekä  niiden  helppo  jakaminen  sidosryhmien  kesken.

Markkinoilla  olevat  kyselytyökalut  kuten  Qualtrics  ja  SurveyMonkey  tarjoavat

kohdeorganisaation  tarpeisiin  riittävästi  ja  jopa  liikaakin  toiminnallisuuksia.  Erilaiset

aineistopankit  mahdollistaisivat  helpon  luovutusaineiston  hallinnan  asiakkaiden  kanssa.

Tähän  väliin  tarvittaisiin  kuitenkin  vielä  kohdeorganisaatiossa  luovaa  suunnittelutyötä

tekeville  erilaisia  liiketoiminnan  analysoinnin  työkaluja  tarjoava  ohjelmisto.  Teoriassa

yhdistelemällä  valmisohjelmistona  kyselytyökalu,  räätälöity  liiketoiminnan

analyysityökalut  ja  strategiatyökalut  sisältävä  ohjelmisto  sekä  valmisohjelmistona

aineistopankki,  voitaisiin  saavuttaa  kohdeorganisaation  tavoitteet  melko  hyvin  täyttävä

kokonaisuus.

5.2 Räätälöity ratkaisu

Nykyajan  modernissa  web-kehityksessä  ollaan  hyvin  kaukana  ajasta,  jolloin  web-

sovelluksen front-end koostui palvelimella generoiduista lukuisista HTML-sivuista, joihin
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oli  liitetty  mukaan  CSS-tyylimäärityksiä  ja  ehkä  hieman  JavaScriptillä  toteutettua

interaktiivisuutta. Tämän päivän moderni web-sovellus rakentuu selaimessa suoritettavien

JavaScript-teknologioiden  varaan,  joiden  myötä  verkkosivusto  on  käytännössä  yksi  eri

päätelaitteisiin mukautuva sivu, joka toimii natiivin sovelluksen tavoin.

Räätälöity ratkaisu eli ohjelmiston kehittäminen vaatimusten pohjalta on vaativa ja useita

eri  osaamisalueita  sisällään  pitävä.  Toteutuksen  lähtötaso  voidaan  jakaa  neljään

teknologiatasoon,  jossa  räätälöitävyysmahdollisuudet,  kustannukset  ja  käyttöönottoaika

pienenevät  valitessa  ylempi  lähtötaso.  Tasot  alimmasta  ylimpään  ja  valmiimpaan  ovat

sovelluskehys,  alustatuote,  tuoterunko  ja  pilviohjelmisto.  Sovelluskehyksestä  aloitettu

ohjelmiston  kehittäminen  mahdollistaa  eniten  mahdollisuuksia  toteuttaa  uniikki

kilpailuetua tuova ohjelmisto. 

Web-sovelluskehityksessä vuoden 2019 suurimpia trendejä ovat tekoälyn hyödyntäminen,

chat-botit, progressiiviset web-sovellukset, käyttöliittymän animointikirjastot, yhden sivun

sovellukset  sekä  lohkoketjujen  hyödyntäminen.  Modernissa  web-kehityksessä

sovelluslogiikasta  merkittävä  osa  suoritetaan  verkkoselaimessa  ja  perustan  logiikalle

muodostavat erilaiset front-end-sovelluskehykset, joista käytetyimpiä ovat Vue, React ja

Angular.  Keskeisenä ohjelmointikielenä on JavaScript,  joka on myös laajassa kyselyssä

kehittäjien keskuudessa yleisimmin käytetty ohjelmointikieli. Web-sovellus nojaa vahvasti

yhden  sivun  konseptiin,  jossa  verkkoselain  kommunikoi  palvelimen  kanssa  käyttäjältä

piilossa  ja  käyttöliittymä  päivittyy  valittujen  toimintojen  mukaan  ilman  koko  sivun

uudelleenlataamista.  Sovelluksesta  ei  välttämättä  tarvitse  olla  erillistä  mobiililaitteille

tehtyä sovelluskaupasta  saatavaa sovellusta,  vaan web-sovellus on mahdollista  toteuttaa

progressiivisena  web-sovelluksena,  joka  mahdollistaa  sen  toimimisen  mobiililaitteissa

natiivin  sovelluksen  tavoin.  Modernissa  web-sovelluskehityksessä  käytetään  paljon

valmista  JavaScript-koodia,  jota  hallitaan  riippuvuuksineen  paketinhallintajärjestelmillä.

CSS-tyylimäärittelyt  kirjoitetaan  omalla  erityisellä  syntaksillaan,  joka  käännetään

kehitystyökaluilla  automaattisesti  tavalliseksi  CSS-tyylimäärittelyksi.  Tyylimäärittelyissä

käytetään  myös  CSS-sovelluskehyksiä  ja  CSS-arkkitehtuuria.  JavaScriptistä  on  eri

versioita  ja  modernissa  web-sovelluskehityksessä  ohjelmakoodi  voidaan  kirjoittaa

JavaScriptin  uusimmalla  versiolla,  joka  käännetään  kehitystyökaluilla  vanhempaan
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verkkoselainten  tukemaan  muotoon.  Kehitystyötä  voidaan  tehostaa  erilaisilla

automatisoiduilla toimenpiteillä, koodin tarkistuksilla ja koodin muotoiluilla. Vaikka web-

sovelluskehitys  saattaa  kuulostaa  monimutkaiselta  useiden  käytettävien  teknologioiden

myötä,  ohjelmiston  voi  edelleen  myös  toteuttaa  käyttäen  vain  vanhempia  web-

sovelluskehitykseen liittyviä teknologioita ja ottaa myöhemmin mukaan uudempia.

5.3 Vaihtoehtojen vertailu

Yleisesti  ottaen  valmisohjelmistojen  etuihin  kuuluvat  erityisesti  räätälöityä  ratkaisua

edullisemmat  hankintakustannukset.  Valmisohjelmistot  eivät  ole  kuitenkaan  välttämättä

heti käyttövalmiita, vaan saattavat vaatia jonkin verran konfigurointia käyttöönotettaessa.

Lisäksi  valmisohjelmistoihin  liittyy  monesti  käyttäjämääriin  perustuvat

kuukausikustannukset.  Web-sovellusten  kehityksessä  käytetyissä  teknologioissa  on

tapahtunut lähivuosina merkittävää kehitystä ja sovelluksia pystytään kehittämään entistä

nopeammin. Valinnan tueksi kokonaiskustannuksia laskiessa kannattaa huomioida myös

liiketoiminnan hyödyt ja ohjelmiston elinkaari.  Valmisohjelmiston valinta on perusteltua

silloin kun:

• Edullinen hankintakustannus on tärkeää

• Ohjelmisto pitää saada käyttöön nopealla aikataululla

• Liiketoimintaa ja toimintatapoja voidaan mukauttaa ohjelmiston ehtoihin

• Ohjelmistoon liittyvät kompromissit ovat hyväksyttävissä

• Ei ole selkeää visiota tai tarkkoja vaatimuksia ohjelmistolle.

Vastaavasti räätälöidyn ohjelmiston toteuttaminen on perusteltua silloin kun:

• Ratkaisulla haetaan oleellista kilpailuetua

• Ohjelmiston tulee toimia liiketoiminnan ehdoilla

• Ohjelmistoon liittyy monimutkaiset visiot, konsepti ja vaatimukset

• Ohjelmiston myöhempi muokattavuus ja laajentaminen on tärkeää

• Liiketoimintahyödyt ovat aikataulua ja kustannuksia tärkeämpiä.
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Tässä  lukuisien  valmisohjelmistojen  maailmassa  räätälöidyillä  ohjelmistoilla  on  silti

edelleen paikkansa. Valinta valmisohjelmiston ja räätälöidyn ohjelmiston välillä kannattaa

tehdä huolella, sillä valitessa väärin voi joutua maksamaan liikaa tarpeettomaksi jääneistä

räätälöinneistä tai valmisohjelmiston asettamista rajoitteista. Myöskään pyörää ei kannata

keksiä uudelleen, jos markkinoilta löytyy tarpeeseen jo valmisohjelmisto.

5.4 Tutkimuksen rajoitteet

Tässä työssä ei tutkittu brändin suunnitteluun liittyviä prosesseja, vaan tutkimusongelmat

oli  valittu  työn  kohdeorganisaatiolla  olemassa  olevan  brändin  suunnitteluprosessin

näkökulmasta. Tästä lähtökohdasta tutkittavat asiat jakautuivat markkinoilla jo olemassa

oleviin  valmisohjelmistoihin  sekä  vaihtoehtona  olevaan  räätälöidyn  ohjelmiston

toteuttamiseen.  Kohdeorganisaation  tarpeet  täyttävää  valmisohjelmistoa  ei  löytynyt

markkinoilta tässä työssä käytetyillä menetelmillä, mutta sellaisen olemassaoloa ei voida

poissulkea,  sillä  moni  ohjelmisto  voi  olla  tehty  johonkin  vastaavanlaiseen

suunnittelutyöhön  täysin  toiselle  toimialalle.  Tuollaisen  ohjelmiston  konteksti  voi  olla

täysin eri toimialaan liittyvä ja täten ohjelmistoa ei löytynyt brändiin liittyvän aihepiirin

hakusanoilla,  joita  tässä  tutkimuksessa  käytettiin.  On kuitenkin  mahdollista,  että  jotain

tuollaista toisen toimialan suunnitteluohjelmistoa pysyisi soveltamaan hyvin myös brändin

suunnittelutyöhön. 
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6 RATKAISUSUOSITUKSET

Tämän työn tutkimustulosten valossa kohdeorganisaation tulisi perustellusti valita brändin

suunnitteluohjelmiston  toteutustavaksi  sovelluskehyksen  tasolta  räätälöity  web-sovellus.

Valintaa  puoltavat  erityisesti  mahdollisuus  luoda  kilpailuetua  uniikilla  sovelluksella,

sovelluksen toimiminen liiketoiminnan ehdoilla, sovelluksen laajentamismahdollisuus sekä

mahdollisuus rakentaa integraatiot ja tiedon liikkuminen vaiheesta toiseen automaattisesti.

Mikäli  valmisohjelmistoja  halutaan  käyttää  kohdeorganisaation  brändin  suunnittelun

tukena,  tulisi  brändin  suunnitteluprosessia  muuttaa  merkittävästi  ja  mukauttaa  se

valmisohjelmistojen  tarjoamaan  muottiin.  Tällöin  voisi  esimerkiksi  käyttää

valmisohjelmistoa  kyselyiden  tekemiseen.  Liiketoiminta-analyyseihin  liittyvät  työkalut

kuten  SWOT,  SLEPTE  ja  Bostonin  matriisi  olisi  mahdollista  toteuttaa  räätälöitynä

ohjelmistona.  Tulosten  esittelyyn  ja  hallintaan  olisi  käytössä  valmisohjelmistoista

aineistopankki.  Tällöin lopputuloksen käyttökokemus ja siihen liittyvän työnkulku voisi

olla haasteellinen saada kovin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Web-sovelluskehitykseen löytyy nykyisin valtavasti kehitystyötä helpottavia ja nopeuttavia

teknologioita,  jolloin oikean kehitystiimin käsissä räätälöity  sovellus  ei  välttämättä  tule

kustannuksiltaan liian suureksi. Teknologian valinnassa tulisi huomioida, että teknologian

takana  olisi  joku  uskottava  organisaatio  tai  yhteisö  takaamassa  teknologian  riittävän

kehitystahdin ja suosion. Teknologian tulisi tukea JavaScriptin uusimman version tuomia

uusia  ominaisuuksia  ja  koodin  tulisi  olla  paremmin  uudelleenkäytettävää.  Pienet

ohjelmakirjastot  helpottavat  uudelleenkäytettävyyttä  ja  ne  on  helpompi  vaihtaa  niiden

vanhentuessa  kuin  monoliittinen  sovelluskehys.  Myöskään teknologian  oppimiskäyrä  ei

saisi olla liian jyrkkä. (Forsström, 2015)

Trendien ja tutkimustulosten pohjalta web-sovelluskehykseksi on turvallista valita React,

Vue  tai  Angular.  Näille  löytyy  valtavasti  suosiota  ja  näiden  ympärille  on  kehittynyt

monipuolinen ekosysteemi.  Yhtä  parasta  web-sovelluskehystä  ei  pystyne  absoluuttisesti

osoittamaan, vaan sovelluskehyksen valinta tulee tehdä sovelluskehitystyön vaatimusten ja

tarpeiden perusteella.
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Tämän  työn  kolmas  tutkimuskysymys  koski  ratkaisuvaihtoehtoja  web-sovelluksen

kehittämiseksi.  Web-sovelluksen  kehittämisessä  on  suositeltavaa  hyödyntää  kuvan  4

esittelemiä  front-end-teknologioita.  Vaikkakin  kyseisten  teknologioiden  käyttö  ei  ole

välttämätöntä,  niin  jokainen esitelty  teknologia  tuo  hyötyjä  kehitystyöhön vähintäänkin

nopeuttaen sitä. Toki etenkin pienten projektien kohdalla on hyvä arvioida, kuluuko jonkin

teknologian  opetteluun  hyötyjä  enemmän  aikaa,  mikäli  kyseinen  teknologia  ei  ole

entuudestaan tuttu kehittäjälle.

6.1 Jatkotutkimus ja muut mahdolliset vaihtoehdot

Millainen  on  hyvä  brändi?  Miten  se  syntyy?  Näihin  kysymyksiin  on  varmasti  useita

erilaisia  vastauksia  ja  näkemyksiä.  Brändin  suunnitteluun  voi  liittyä  hyvin  erilaisia

prosesseja, joten jatkotutkimuksena voisi tutkia myös millaisia muita suunnitteluprosesseja

brändityö voisi pitää sisällään ja millaisilla digitaalisilla työkaluilla niitä prosesseja voisi

tukea ja hallita. Brändin suunnittelu ja siihen liittyvät prosessit ovat kuitenkin täysin toisen

tieteenalan  tutkimusalaa,  joten  tässä  työssä  niihin  ei  tarkemmin  perehdytty.  On  myös

mahdollista,  että  markkinoilta  löytyy  jokin  valmis  suunnitteluohjelmisto,  jolla  brändin

suunnittelua tehtäisiin aivan erilaisen prosessin avulla, kuin mitä tässä työssä on kuvattu

kohdeorganisaation näkökulmasta. Toisaalta kynnys jo opitun ja tutun suunnitteluprosessin

vaihtamiseen toiseen voisi olla kuitenkin liian työläs kohdeorganisaatiolle.

Tässä  työssä  katse  kohdistettiin  kohdeorganisaation  tarpeisiin  liittyviin

valmisohjelmistoihin  sekä  räätälöidyn  ohjelmiston  toteutustapoihin.  Räätälöidyn  web-

sovelluksen  toteuttamiseen  liittyen  GitHub-palvelussa  oli  22.3.2018  yli  474  000

JavaScript-kieltä jollain tavalla käyttävää projektia. Hakusanoilla ”web framework” löytyi

26 858 projektia ja kaksi tuntia myöhemmin oli  tullut  6 lisää,  vuorokausi myöhemmin

lukema oli noussut 26 877:ään. Reilu puolitoista vuotta myöhemmin 9.11.2019 projektien

lukumäärä oli jo 38 849 kappaletta. Koodia erilaisten projektien muodossa tuotetaan siis

runsaasti saataville Github-palveluun ja tässä työssä tarkasteltuihin web-sovelluskehyksiin

on  GitHubista  ladattavissa  useita  erilaisia  toiminnallisuuksia  laajentavia,  eri

sovelluskehysten  ja  kirjastojen  yhdistelmiä,  joilla  ohjelmistokehitystä  voi  tehostaa.  Eri
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sovelluskehyksissä  on  omat  hyvät  puolensa  ja  se  mikä  näistä  olisi  paras

kohdeorganisaation tavoiteohjelmiston perustaksi, vaatisi tarkempaa tutkimusta. Tällaisen

tutkimustyön  pohjalle  tarvittaisiin  kuitenkin  tavoiteohjelmistosta  tarkka

vaatimusmäärittely. Räätälöityjen web-sovellusten toteutuksessa käsiteltiin vain front-end-

kehitykseen liittyviä teknologioita, mutta palvelimella suoritettavia back-end-teknologioita

voisi myös tutkia tarkemmin. Trendi näyttää kuitenkin olevan raskaassa front-end-koodin

suorittamisessa,  jossa  pelkkää  dataa  haetaan  esimerkiksi  REST-rajapinnan  kautta

palvelimelta.  Moderneissa  web-sovelluksissa  yksittäistä  sivua  ei  enää  koosteta

rakenteineen  ja  sisältöineen  palvelimella  MVC-sovelluskehyksen  kautta  ja  lähetetä  sen

jälkeen  web-selaimelle,  vaan  käyttöliittymä  sisältöineen  rakennetaan  front-end-

sovelluskehystä  käyttäen.  Toisaalta  front-end-koodin  laskentakuormaa  voidaan  siirtää

myös palvelimella suoritettavaksi.

Tämän  työn  tutkimustulosten  mukaan  trendi  on  kohti  tekoälyn  hyödyntämistä,

progressiivisia web-sovelluksia sekä visuaalisuudessa kohti animaatioiden käyttöä. Etenkin

tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia brändin suunnittelussa kannattaisi tutkia tarkemmin.
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7 YHTEENVETO

Tässä  työssä  tutkittiin  kohdeorganisaation  Avidly  Nitroid  Oy:n  käyttämän  brändin

suunnitteluohjelmiston uudistamiseen liittyen eri toteutustapoja ja valintaa niiden välillä.

Toteutustavan  vastakkainasetteluun  valikoituivat  vaihtoehdoiksi  markkinoilla  jo  olevat

valmisohjelmistot  tai  vaatimusten  pohjalta  toteutettava  räätälöity  web-sovellus.  Brändin

suunnitteluohjelmistolta  vaaditaan  vähintäänkin  lähtöaineistojen  keräämistä,  tiedon

jäsentelyä sekä tulosten visuaalista esittelyä. Työn tuloksena tähän tarpeeseen ei löytynyt

markkinoilta  valmisohjelmistoja,  mutta  kyselyohjelmistoja  olisi  mahdollista  käyttää

aineiston keräämisessä. Kohdeorganisaatiolle on perusteltua valita suunnitteluohjelmiston

toteutustavaksi  sovelluskehyksen  tasolta  räätälöity  web-sovellus,  jolloin  uniikilla

sovelluksella  on  mahdollista  luoda  kilpailuetua.  Räätälöity  sovellus  mahdollistaa  myös

toimimisen täysin liiketoiminnan ehdoilla ja organisaation käyttämän suunnitteluprosessin

vaatimien toimintojen toteuttamisen. Web-sovelluskehitystä helpottamaan ja nopeuttamaan

löytyy nykyisin valtavasti erilaisia teknologioita. Pääpaino on siirtynyt palvelimella MVC-

arkkitehtuurin  sovelluskehyksellä  tuotettujen  HTML-sivujen  sijaan  selaimessa

suoritettaviin  sovelluskehyksiin  ja  JavaScriptillä  toteutettuihin  monimutkaisiin

käyttöliittymiin,  jotka  toimivat  natiivien  sovellusten  tavoin.  Keskeisimpinä  on  erilaiset

web-sovelluskehykset,  joista  suosituimpia  ovat  React  ja  Vue.  Näiden ohella  moderniin

web-sovelluskehitykseen  kuuluvat  muun  muassa  paketinhallintajärjestelmät,  CSS-

esikäsittelijät,  CSS-sovelluskehykset,  automatisoitu  koodin  käsittely  ja  konsepti  yhden

sivun  sovelluksista.  Web-kehitykseen  liittyviä  trendejä  vuonna  2019  ovat  erityisesti

tekoälyn hyödyntäminen ja progressiiviset web-sovellukset. Jatkotutkimuksena olisi hyvä

tutkia vaihtoehtoja brändin suunnitteluprosesseiksi sekä tekoälyn hyödyntämistä niissä.
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LIITE 2

Vuoden 2019 web-kehityksen trendit ja niiden esiintyvyys liitteen 1 lähteissä.

Trendi Esiintyvyys: lukumäärä

Artificial Intelligence, Chatbots 20

Progressive Web Apps 19

Motion UI 14

Single Page Application 12

Blockchain Technology 12

Cybersecurity 11

Accelerated Mobile Pages 10

Push notifications 10

Mobile-Friendly Website 8

Augmented Reality and VR 8

Internet of Things 8

Voice search optimization 7

JavaScript 6

Static and Single Page Websites 5

Machine Learning 3

Low Code 3

API-first development 3

Illustrations 3

Typography 3

User Behavior Tracking 3

Modular design and lower development costs 2

Full Stack Web Development Frameworks 2

Cross-platform applications 2

Response Animation Idle Load (RAIL) 2

Browser extensions 2

Frontend Frameworks 1

GraphQL Replaces REST APIs 1

Web Components 1

Serverless Applications 1

CSS Variables 1

Ambient Design 1



Educational Content 1

Freeform Design 1

Broader Conversations About Bias 1

DesignOps 1

Websites That Tell Stories 1

Automation Testing 1

Web design with a business-driven approach 1

JavaScript and PHP 7 1

Cryptocurrency 1

Multimedian Longreads 1

Forms 1

Markup 1

Alternative design 1

WordPress Betty 1

Increased customization in e-commerce 1

Code Quality 1

Outsourcing Software Development 1

WebAssembly 1


