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vaiheita. Työn tarkoituksena on vertailla virtualisointiin tarkoitettuja työkaluja sekä löytää 

sopiva ratkaisu pk-yrityksen tarpeisiin. Lisäksi työssä tutkitaan DevOps-kulttuuria, joka 

ohjaa nykypäivän ohjelmistokehitystä ja työkalujen valintaa. Työn tuloksena valittu 

virtualisointityökalu perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen evaluaatioon. 

 

Sopiva työkalu pk-yrityksen tarpeisiin tulisi olla helppokäyttöinen ja laajennettava sekä sen 
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työtehtävissä. Sen pitäisi myös toimia yhdessä muiden ohjelmistokehityksen työkalujen 
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Virtualization is leveraged more and more in today’s software development. The goals of 

this thesis, is to compare different virtualization tools used in development and find the 

most suitable one for SMEs. In addition, this thesis examines DevOps culture, which leads 

today’s software development and controls tool choices. The result of this thesis is based 

on literature review and empirical evaluation.  

 

Suitable tool for SMEs should be easy-to-use and extensible, but also its pricing should be 

affordable. The tool must be helpful for both developers and maintainers in their day-to-

day tasks. It should also be able to interact and communicate with other development tools 

to simplify phases of a project. 
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1 JOHDANTO 

 

Työssä käsitellään virtualisointia osana DevOpsin mukaista ohjelmistokehitysprosessia. 

Arvioidaan virtualisointityökaluja verkkokehityksen (engl. web development) ja kehittäjän 

näkökulmasta pk-yrityksen asettamassa käyttöympäristössä. Tarkoituksena on etsiä sopiva 

ratkaisu ohjelmistokehityksen virtualisointiin pk-yrityksessä. 

 

1.1 Työn tausta 
 

Ohjelmistotuotantoon kuuluu tietokoneohjelmistojen kehittämiseen yleisesti käytetyt 

tekniikat, työkalut, menettelytavat ja periaatteet (Haikala & Mikkonen 2011, s. 11). 

Ohjelmistoprojekteissa on perinteisesti noudatettu kaavaa: määrittele, suunnittele, toteuta, 

testaa ja ota käyttöön. Ensimmäiset tämän kaltaiset prosessit kehiteltiin jo 50-luvulla, 

mutta ne kiteytyivät yhteen vasta 70-luvulla, kun esiteltiin vesiputousmalli (engl. waterfall 

model). Alkuperäinen idea mallin takana on tuottaa useampia lyhyitä kierroksia määrittele, 

suunnittele, toteuta, testaa ja ota käyttöön -sykliä. Tämä taaksepäin iterointi kuitenkin 

sivuutettiin tai sitä ei ymmärretty, koska käytännössä ohjelmistoprojektit koostuivat vain 

yhdestä isosta syklistä. (Haikala & Mikkonen 2011, s. 36–37) 

 

Vesiputousmallista kehittyi ajan saatossa kevyempiä malleja, jotka eivät nojanneet niin 

voimakkaasti suunnitteluvaiheeseen. Ne syntyivät vastalauseena vesiputousmallin moniin 

ongelmakohtiin. Vuonna 2001 alettiin käyttää termiä ketterät (engl. agile) menetelmät 

kuvaamaan näitä kevyempiä malleja. Ehkä tunnetuin ketterän kehityksen malli on Scrum, 

joka sai alkunsa 90-luvun alkupuolella. Sen keskeisin idea on suorittaa useita peräkkäisiä 

tietyn ajanjakson mittaisia pyrähdyksiä (engl. sprint), joissa määritellään, suunnitellaan, 

toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön. (Haikala & Mikkonen 2011, s. 46–50) Tämä on 

hyvin lähellä vesiputousmallin alkuperäistä ideaa. 

 

Yksi keskeisimpiä vesiputousmallin ongelmia on suunnittelun toteutus kokonaisuudessaan 

ennen ohjelmallista toteutusta. Tällöin asiakkaalta tulevat muutokset ovat kalliita tai jopa 

mahdottomia enää toteuttaa. Ketterät menetelmät ratkaisevat tämän suorittamalla projektin 

pienissä pyrähdyksissä sekä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Käytännössä uusia 

toiminnallisuuksia ja korjauksia tulisi julkaista tasaisin väliajoin. Tästä seuraa kuitenkin 
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ongelma, kun kehitys ja ylläpito toimivat erillään mutta molempia tarvitaan julkaisussa. 

Tiimien välisen yhteistyön puuttuminen viivästyttää julkaisuja sekä laskee tuotteen 

laadunvarmistuksen tasoa. Lisäksi budjetti ja aikataulu ylittyvät helposti. (Eficode 2016) 

Nämä ovat ketterän kehityksen tuomia uusia haasteita, joihin tarvitaan ratkaisu. 

 

Toinen hyvin keskeinen ongelma, joka kumpuaa vesiputousmallin aikaisista ohjelmistoista, 

on monoliittisen arkkitehtuurin (engl. monolithic architecture) käyttäminen. Ohjelmistot 

suunniteltiin yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi, jonka rakentaminen ja julkaisu oli usein 

vaikeaa. Syntyi uusi suuntaus ohjelmistotuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Puhutaan 

mikropalveluista (engl. microservices), jotka pyrkivät helpottamaan tilannetta rikkomalla 

ohjelmistojen kompleksisuutta modularisoimalla niiden rakenteen. Näin ohjelmistoista 

saadaan helposti kehitettäviä ja ylläpidettäviä kokonaisuuksia, jotka nojaavat vahvasti 

itsenäisyyteen ja vaihdettavuuteen. (Ebert et al. 2016) Mikropalvelut korostavat kehityksen 

ja ylläpidon yhteistyön tärkeyttä, kun julkaisutahti ja -tapa muuttuvat projekteissa. 

 

Yritykset haluavat muuntaa toimintaansa ohjelmalliseen muotoon, koska sen avulla 

voidaan saavuttaa uutta tuloa ja avata uusia mahdollisuuksia. Digitalisaatio tuo mukanaan 

monta uutta ohjelmistoprojektia, joissa ohjelmistotuotteiden keskinäiset riippuvuussuhteet 

kasvattavat jatkuvasti ohjelmistojen kompleksisuutta. Jotta ohjelmistoja tuottavat yritykset 

pysyvät kilpailukykyisinä, niiden on koko ajan seurattava ja tarvittaessa muutettava omaa 

toimintaansa. (Kortelainen et al. 2019) Yrityksen tulevaisuuden kannalta on siis tärkeää, 

että löytyy kykyä omaksua nopeasti uudet tavat ja menetelmät, joiden kautta uusia 

ohjelmistotuotteita kehitetään.  

 

Nykypäivän ohjelmistokehityksen vallitseva kulttuuri on nimeltään DevOps. Siitä voidaan 

puhua myös filosofiana. Terminä DevOps tarkoittaa ohjelmistoprojektin kehityksen (engl. 

development) ja ylläpidon (engl. operations) lähentämistä toisiinsa ja niiden muovaamista 

yhdeksi entiteetiksi. Se perustuu automatisaatioon, työkaluihin ja tapoihin, jotka tukevat 

yhteistyötä tiimien välillä. (Atlassian 2022a) DevOps-kulttuurin rinnalla voidaan käyttää 

myös termiä DevSecOps, joka tuo turvallisuuden DevOpsin mukaiseen toimintaan. Siinä 

turvallisuus pyritään rakentamaan suoraan tuotteeseen mm. auditoinnin ja testauksen 

kautta. (Zettler 2022a) 
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1.2 Tavoitteet, rajaukset ja työn rakenne  
 

Työn tarkoituksena on vertailla eri ratkaisuja ohjelmistokehityksen virtualisointiin ja löytää 

sopiva vaihtoehto pk-yrityksen käyttöön ohjelmistokehityksen tueksi. Työkalun sopivuus 

määritellään arvioimalla sen laadukkuutta arviointikehyksen kautta. Käyttölaadukkuuden 

mittaamisessa hyödynnetään kansainvälistä ISO/IEC 25010 standardia, joka määrittää 

ohjelmiston laadulle johdonmukaiset ominaispiirteet (ISO/IEC 2011). Tavoitteena on 

vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin, 

 

• Mitä ohjelmistoprojektin virtualisointiin sopivalta työkalulta edellytetään? 

• Mikä on sopiva työkalu ohjelmistoprojektin virtualisointiin pk-yrityksessä? 

  

Tutkimus tehdään puhtaasti ohjelmistokehityksen ja virtualisoinnin näkökulmasta. Näin 

ollen muut ohjelmistoprojektissa käytetyt työkalut liittyen esimerkiksi automatisaatioon 

ovat rajattu tutkimusalueen ulkopuolelle. Automatisaatio on kuitenkin tärkeä osa DevOps-

kulttuuria eikä sitä voida kokonaan sivuuttaa. Siihen liittyviä työkaluja ei kuitenkaan 

arvioida tässä työssä. Myös pilvipalvelut kuten Microsoft Azure ja Amazon Web Services 

ovat rajattu tutkimusalueen ulkopuolelle, vaikka virtualisointi on isossa roolissa niiden 

toiminnassa. Pilvipalvelut tarjoavat virtualisoinnin lisäksi niin paljon muutakin, että niistä 

voisi tehdä kokonaan toisen opinnäytetyön. Siksi niitä ei arvioida tässä työssä. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään yleisesti sekä DevOps-kulttuuria että virtualisointia. 

Tarkoituksena on selvittää niiden tuoma arvo ohjelmistokehitykselle ja kertoa minkälaisia 

haasteita kumpikin ratkaisevat. Tämän jälkeen perehdytään ratkaisumenetelmiin, jossa 

tutustutaan edellä mainittuun ISO/IEC 25010 standardiin, muodostetaan arviointikehys ja 

esitellään arvioitavat virtualisointityökalut. Tarkoituksena on rakentaa hyvät edellytykset 

vastausten formulointiin. Ratkaisumenetelmien jälkeen arvioidaan valitut työkalut käyttäen 

luotua arviointikehystä. Lopuksi arvioinnin pohjalta muodostetaan johtopäätökset, joiden 

avulla vastataan tutkimuskysymyksiin. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Kappaleessa perehdytään yleisesti DevOps-kulttuuriin sekä virtualisointiin, ja selvitetään 

niiden vaikutus ohjelmistokehitykseen ja -alaan. 

 

2.1 DevOps 
 

DevOps tarkoittaa kulttuuria, tiettyä toimintatapaa, jossa tarkoituksena on lähentää 

kehitystä ja ylläpitoa, jotta tuotteiden julkaisu tapahtuisi mahdollisimman vaivattomasti. 

Perinteisesti nämä kaksi tahoa työskentelevät yksin. Kumpikin omassa siilossaan, jossa 

kummallakin on oma johtoporras ja omat tavoitteensa. DevOps pyrkii luomaan yhden 

kokonaisuuden kahden tilalle, mikä huolehtii tuotteesta koko elinkaaren ajan. (Atlassian 

2022a) DevOpsin toinen tehtävä on automatisoida kehitystyö ja käyttöönotto (engl. 

deployment) sopivien työkaluvalintojen kautta. Näin tuotteen testaus ja julkaisu saadaan 

jatkuviksi prosesseiksi, joihin kehitys ja ylläpito ottavat kumpikin osaa. (Eficode 2016) 

 

Kulttuuri lähti liikkeelle vuosien 2007 ja 2008 välisenä aikana, jolloin ohjelmistoprojektin 

kehitys- ja ylläpitosektorien edustajat eripuolilla maailmaa toivat esille keskustelupalstoilla 

ja paikallisissa tapahtumissa heidän mielestään vakavia epäkohtia alan toiminnassa. 

Keskeinen esille nostettu asia oli juuri tiimien eristäminen toisistaan, mikä heijastuu 

negatiivisesti lopputuotteeseen (engl. project deliverable) ja sitä kautta myös asiakkaaseen. 

(Buchanan 2022) Agilen aikanaan tuomissa uusissa menetelmissä kohteena oli itse 

kehitysprosessi, kun taas DevOps kohdentaa uudistukset asiakkaan tyytyväisyyden ja 

tuotteen käyttökokemuksen parantamiseen. Ohjelmointivirheitä ja turhia kustannuksia 

voidaan vähentää viemällä ohjelmistokehitys virtuaaliseen ympäristöön ja hyödyntämällä 

automatisaatiota testauksessa ja käyttöönotossa. (Eficode 2016) 

 

Jokainen ohjelmistoprojekti on erilainen ja sen kohteena oleva lopputuote voi olla mm. 

verkkosivusto, sulautettu järjestelmä tai perinteinen tietokoneohjelmisto kuten Microsoft 

Word. DevOps-kulttuuria voidaan hyödyntää hyvinkin erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. 

Riippuen projektista ja lopputuotteesta DevOps tulee muotoilla kyseisen käyttötapauksen 

mukaisesti. Kaikki projektit eivät hyödy samalla tavalla esimerkiksi DevOpsin tuomasta 

jatkuvasta toimituksesta. (Ebert et al. 2016) 
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Käytännössä DevOpsia toteutetaan sen tarjoamien työkalujen kautta. Kehittäjät, testaajat ja 

ylläpitäjät käyttävät näitä työkaluja päivittäin projektin edetessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ohjelmistoprojektiin valitut työkalut ovat projektin ja lopputuotteen kannalta tärkeät. 

Korkealaatuiset tuotteet, jotka hyödyntävät lyhyitä pyrähdyksiä kehityksessä, vaativat 

vastaavasti korkean tason automatisoinnin. (Ebert et al. 2016) Tämä edelleen alleviivaa 

sopivien työkalujen valitsemisen tärkeyttä ja tuo oman haasteensa ohjelmistoprojektiin, 

sillä ilman oikeanlaisia työkaluja lopputuotteen laatu heikkenee. 

 

DevOpsin työkalupakki on täynnä erilaisia työkaluvaihtoehtoja. Jotkut ovat ilmaisia ja 

avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja (engl. free and open-source software, 

FOSS) toiset taas maksullisia palveluita. Maksullisuus voi määräytyä myös käytön tai 

yrityksen kokoluokan perusteella. Esimerkiksi virtualisointiin tarkoitettu Docker tarjoaa 

tuotteensa ilmaiseksi henkilökohtaiseen- tai opiskelukäyttöön sekä pienemmille yrityksille. 

Maksulliseksi Dockerin käyttö muuttuu, kun yrityksen kokoluokka kasvaa tai työkaluun 

kaivataan lisää tukea ja turvaa. (Docker 2022a) Keskeistä on kuitenkin tiedostaa, että 

vaihtoehtoja on laidasta laitaan projektin jokaiselle osa-alueelle. Suuri osa DevOpsin 

työkaluista ovat yhteensopivia toistensa kanssa ja laajennettavissa avoimen lähdekoodin 

lisenssien mukaisesti. (Ebert et al. 2016) 

 

 

Kuva 1 DevOpsin kiertokulkumalli (Atlassian 2022a) 
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DevOpsin kiertokulkua (engl. lifecycle) on havainnollistettu kuvassa 1 sekä kappaleen 

lopusta löytyvästä taulukosta 1. Kuvan vasen puoli kuvaa kehitystiimille kuuluvia vaiheita 

ja oikea puoli kuvaa ylläpidon vaiheita. Tärkeää on huomata, että koko kierron aikana on 

olemassa yhteistyö ja vuoropuhelu kummankin osapuolen välillä. Näin varmistetaan tiedon 

kulku projektin sisällä, vältytään väärinymmärryksiltä ja helpotetaan käyttöönottoa. 

Kuvasta nähdään myös, että DevOpsin kiertokulku on ketterien menetelmien mukaisesti 

jatkuvaa, jolloin jokainen mallin vaihe toistuu kerta toisensa jälkeen. (Atlassian 2022a) 

Tuotetta ei siis suunnitella vesiputousmaisesti ensin kokonaan valmiiksi vaan se tapahtuu 

pienissä osissa, kuten agile sen aikanaan opetti. 

 

Kuvan 1 kiertokulkumallia on tarkoitus lähteä tulkitsemaan suunnitteluvaiheesta (engl. 

plan), jossa määritellään ja suunnitellaan ohjelmiston toimintaa asiakkaan vaatimusten 

(engl. requirements) ja palautteen perusteella. Suunnitteluvaiheen tulisi adoptoida ketterien 

menetelmien mukainen toimintatapa. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

Scrum kehystä, jonka vaikutus ulottuu myös suunnitteluvaiheen ulkopuolelle muihin 

vaiheisiin. Tällöin kehitystyö paloitellaan pienempiin osiin, joista valitaan tehtäväksi tietty 

osajoukko ko. kierrokselle ja loput jätetään seuraavaan iteraatioon. (Atlassian 2022b) 

Toinen käytetty malli on Kanban, jota voidaan käyttää myös Scrumin rinnalla, jolloin 

puhutaan Scrumbanista. Kanban hyödyntää kanbantaulua (engl. kanban board), jossa on 

nähtävissä jokainen työtehtävä (engl. card tai ticket) ja työtehtävän reaaliaikainen tila, jota 

päivitetään kierroksen aikana. (Radigan 2022) 

 

Rakennusvaihe (engl. build) pitää sisällään edellisessä vaiheessa muodostettujen tehtävien 

tekemisen eli koodaamisen ja testaamisen. Tarkoituksena on tuottaa pieniä kokonaisuuksia, 

bugikorjauksia ja/tai toiminnallisuuksia, joista muodostuu lopullinen tuote. (Krebsbach 

2016) Hyväksi koettu toimintatapa rakennusvaiheeseen on DevOpsin työkalupakkiin 

kuuluva runkopohjainen kehitys (engl. trunk-based development), jossa tuodaan jatkuvasti 

pieniä koodimuutoksia päähaaralle versionhallintaan. Lisäksi siinä hyödynnetään mm. 

testausautomaatiota ja toiminnallisuus lippuja (engl. feature flags) pitämään päähaaran aina 

julkaisukelpoisena. (Zettler 2022b) Näin voidaan vähentää sulatus konfliktien (engl. merge 

conflict) määrää ja helpottaa kehittäjien välistä tiimityöskentelyä jatkuvan integraation 

maailmassa (Krebsbach 2016). 
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Jatkuva integraatio (engl. continuous integration, CI) ja jatkuva käyttöönotto (engl. 

continous deployment, CD) ovat kaksi eri vaihetta, jotka liittyvät paljolti toisiinsa, ja siksi 

ne voidaan niputtaa yhteen ja käyttää myös termiä CI/CD-putki. Jatkuvalla integraatiolla 

tarkoitetaan toimintatapaa, jossa muutoksia (engl. commit) työnnetään versionhallintaan 

tiheään tahtiin, jolloin kaikki kehittäjät työstävät samaa versiota lähdekoodista. Jatkuvalla 

käyttöönotolla tarkoitetaan uuden kokoonpanon (engl. build) rakentamista, verifioimista ja 

julkaisua. Käytännössä koodimuutokset saavat aikaan sarjan automatisoituja toimenpiteitä, 

jonka jälkeen uusin versio tuotteesta on julkaistu tuotantoon. Jatkuvalle käyttöönotolle on 

olemassa myös vaihtoehtoinen menetelmä, joka on nimeltään jatkuva toimitus (engl. 

continuous delivery, CD. Se toimii lähes identtisesti jatkuvan käyttöönoton kanssa. Ero 

menetelmien välillä löytyy automatisaatiosta. Jatkuvassa käyttöönotossa koko CI/CD-putki 

on täysin automatisoitu, kun taas jatkuvassa toimituksessa julkaisu tuotantoon on aina 

manuaalinen toimenpide. (Pittet 2022) Huomionarvoista on myös se, että molemmat 

menetelmät käyttävät CD lyhennettä, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä. 

 

Tarkkailuvaihe (engl. monitor) tarkoittaa eri ympäristöjen kuten tuotannon tai QA-

ympäristön tilan tarkkailua. Eli seurataan miten palvelimen resurssit riittävät ja miten 

ympäristössä oleva kokoonpano toimii. Se voi olla esimerkiksi suorituskyvyn mittaamista 

tai järjestelmän häiriöajan (engl. downtime) tarkkailua. (Hall 2022) Tarkoituksena on 

löytää ja ratkaista IT-infrastruktuurin ongelmakohdat ennen kuin ne vaikuttavat kriittisesti 

ympäristöjen toimintaan (Ebert et al. 2016). 

 

Ylläpitovaiheeseen (engl. operate) liittyvät kaikki eri ympäristöjen toimintakyvyn 

ylläpitämiseen liittyvät toimenpiteet. Tuotteesta ja projektista riippuen saattaa olla tarvetta 

kahdelle eri tuotantopalvelimelle, joiden välillä hypitään esimerkiksi kuormantasaajan 

(engl. load-balancer) avulla. Tällainen tilanne saattaa syntyä, kun yhden palvelimen 

resurssit eivät riitä vastaamaan kysyntään tai halutaan eristää kaksi eri tuotantoympäristöä. 

Vaiheen tarkoituksena on ylläpitää toimintakykyä ja pitää häiriöaika mahdollisimman 

pienenä. (Hall 2022) Näin varmistetaan korea saatavuus (engl. high availability, HA). 

 

Jatkuva palaute (engl. continuous feedback) on vaihe, joka korjaa vanhan vesiputousmallin 

isoimman ongelman eli liian myöhään saapuvan palautteen. Ketterät menetelmät syntyivät 
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aikoinaan juuri tämän ongelman ratkaisemiseksi. DevOps puolestaan vie palautevaiheen 

astetta kauemmas keräämällä palautetta kiertokulkumallin kaikista vaiheista eikä 

pelkästään projektin eri sidosryhmiltä (engl. stakeholders) kuten asiakkaalta. Palautetta 

kerätään esimerkiksi rakennusvaiheesta, josta testausautomaation avulla kehittäjä saa heti 

palautteen oman koodinsa laadusta, jolloin mahdolliset virheet ovat helposti korjattavissa. 

Testauksesta voidaan myös puhua jatkuvana toimintana (engl. continuous testing), joka 

pyörii läpi projektin eri vaiheiden. Se pitää sisällään yksikkötestausta (engl. unit testing), 

savutestausta (engl. smoke testing) ja tuotantotestausta (engl. end-to-end testing). Palautetta 

saadaan testauksen lisäksi myös tarkkailuvaiheesta, jossa voidaan kerätä dataa API 

kuormasta tai muusta suorituskykyyn liittyvästä metriikasta. (Hall 2022) 

 

DevOps on ennen kaikkea kulttuuri, joka perustuu vuoropuheluun, automatisaatioon sekä 

järkeviin työkaluvalintoihin. Tavoitteena on rakentaa laadukas ohjelmistotuote asiakkaan 

tarpeeseen mahdollisimman nopeasti (Krebsbach 2016). 

 

Taulukko 1 DevOpsin kiertokulkumalli 

Vaihe Tiivistelmä 

Suunnittelu Käytetään valittua strategiaa suunnittelun tukena luomaan ja 

valitsemaan työtehtävät alkavalle iteraatiolle. 

Rakennus Tehdään valitut työtehtävät, jotka voivat olla uusia 

toiminnallisuuksia tai bugikorjauksia. 

Jatkuva integraatio ja 

jatkuva käyttöönotto, 

CI/CD 

Tarkoituksena on pitää koodikanta yhtenäisenä integroimalla 

muutoksia versionhallintaan jatkuvasti. Muutoksista luodaan 

automaattisesti uusia testattuja kokoonpanoja ympäristöihin. 

Tarkkailu Ympäristöjen ja kokoonpanon terveyttä tarkkaillaan käyttäen 

valittuja mittareita.  

Ylläpito Ympäristöissä olevien kokoonpanojen saatavuuden ylläpitäminen 

optimoimalla ympäristöt vastaamaan käyttöä. 

Jatkuva palaute Kerätään asiakkaalta ja eri vaiheesta jatkokehitystarpeita ja 

palautetta, joihin otetaan kantaa. 
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2.2 Virtualisointi 
 

Virtualisoinnissa on kyse, jonkin fyysisen komponentin, kuten tietokoneen tai verkon, 

esittämisestä loogisessa muodossa. Tämä mahdollistaa aineellisen komponentin rajojen 

rikkomisen, jolloin pystytään hyödyntämään resursseja toisella tavalla. Tästä esimerkkinä 

virtuaalinen lähiverkko (engl. virtual local area network, VLAN), jonka on todettu 

toimivan tehokkaammin kuin perinteinen lähiverkko. (Portnoy 2016, s. 2) Suorituskyvyn 

parantaminen on elintärkeää yrityksille, sillä nykypäivän kuluttajat vaativat yhä enemmän 

suoritustehoa käyttämiltään sovelluksilta ja palveluilta. Virtualisointi on hyvin tehokas tapa 

vähentää yrityksen kustannuksia ja lisätä ketteryyttä. (VMware 2022a) 

 

Jotta ymmärretään miten ja miksi virtualisointiin aikanaan päädyttiin, on syytä katsoa 

hieman taaksepäin historiassa. Siirrytään aikaan ennen IT-kuplaa (engl. dot-com bubble), 

jolloin yritykset alkoivat siirtää toimintaansa paperilta digitaaliseen muotoon ensimmäistä 

kertaa. Microsoft Windows oli nousemassa yritysmaailman käytetyimmäksi työkaluksi, 

joka alun perin suunniteltiin yhden käyttäjän käyttöjärjestelmäksi. Windows palvelin 

pyöritti yhtä sovellusta hyvin mutta kahden sovelluksen kanssa toiminta oli jo epävarmaa. 

Tästä johtuen omaksuttiin yksi palvelin, yksi sovellus -periaate. Toinen syy tähän oli 

yritysten tahto yksilöidä palvelimet eri tarkoituksiin eli jokaiselle osastolle myynnistä 

henkilöstöjohtamiseen omistettiin oma palvelin. Seurauksena syntyi tietokonehuoneet, 

joista puolestaan kehittyivät datakeskukset (engl. data center). Ne kasvoivat nopeasti ja 

yhtäkkiä datakeskukset olivat omia rakennuksiaan. Nyt niiden ylläpito alkoi olla kallista ja 

fyysisesti haastavaa. Joskus yksittäinen palvelin saattoi jopa hukkua, jolloin puhuttiin 

kadonneista palvelimista (engl. lost server). Kaiken tämän seurauksena arvioitiin, että 

maailmanlaajuisesti vuonna 2005 käytössä olevia palvelimia olisi noin 30 miljoonaa 

kappaletta. (Portnoy 2016, s. 4–7) 

 

Palvelimien määrän kasvun ohella toinen haaste alkoi nousta esille. Gordon Moore esitti 

vuonna 1965 idean, josta kehittyi hänen nimeään kantava Mooren laki. Sen mukaan 

prosessorin suoritusteho tuplaantuu karkeasti 18 kuukauden välein. Lisäksi huomattiin, että 

laki pätee myös tallennuskapasiteettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli palvelin 

vaihdetaan uuteen viiden vuoden välein, uusi on noin kahdeksan kertaa nopeampi kuin 

vanha. Yritysten työmäärä ei kasva samassa suhteessa Mooren lakiin verrattuna. Kun 
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palvelimen tehot ylittävät käytön, luodaan turhaa ylijäämää (engl. headroom). Työn 

epätasainen jakautuminen datakeskuksissa tuo myös oman haasteensa. Tilanne voi olla, 

että muutama palvelin on hyvinkin käytetty ja loput käyttävät alle viisi prosenttia omasta 

saatavilla olevasta suorituskyvystään. (Portnoy 2016, s. 8–9) 

 

Virtualisointi pyrkii ratkaisemaan nämä kaksi haastetta, jotka syntyivät yksi palvelin, yksi 

sovellus -periaatteesta ja Mooren laista. Se ei itsessään ole uusi teknologia, koska jo 60-

luvulla IBM pyöritti keskustietokoneitaan (engl. mainframe) virtualisoinnin avulla. 

Vuonna 1999 VMware julkaisi ensimmäisen kaupallisen x86 suoritinarkkitehtuurille 

suunnitellun virtualisointi työkalun. Tämä helpotti datakeskusten tilannetta, koska se sai 

aikaan palvelimien tiivistymisen (engl. consolidation). Ne pystyivät nyt pyörittämään 

virtuaalikoneita (engl. virtual machine, VM) käyttöjärjestelmänsä päällä ja toimimaan näin 

huomattavasti tehokkaammin kuin aikaisemmin. Tiivistymissuhde (engl. consolidation 

ratio) kuvaa tätä muutosta, mikä saadaan laskemalla virtuaalikoneiden määrä palvelimella. 

Tiivistyminen pudotti datakeskusten palvelimien määrän murto-osaan, jolloin ylläpito- ja 

käyttökustannukset supistuivat. Yritykset heräsivät virtualisoinnin mahdollistamiin etuihin 

ja veivät sitä edelleen eteenpäin virtualisoimalla uudet palvelimet virtuaalikoneisiin sen 

sijaan että ostettaisiin tai vuokrattaisiin uusia fyysisiä palvelimia. Tätä toimintatapaa, joka 

on lähellä tiivistämistä, kutsutaan eristämiseksi (engl. containment). (Portnoy 2016, s. 9–

11) Virtualisointi toi yrityksille takaisin tilan, jonka ne menettivät datakeskuksille, ja nosti 

palvelimien käyttöastetta leikkaamalla niiden ylläpidosta sekä käytöstä johtuvia kuluja.  

 

Nykypäivänä puhutaan pilvipalveluista (engl. cloud computing), jota voidaan pitää IT-

kuplan tavoin suurena ryntäyksenä uuteen ja ihmeelliseen maailmaan. Pilvipalveluilla 

tarkoitetaan jonkin palvelun kuten tallennustilan, palvelimen tai sovelluksen tarjoamista 

pilven ts. Internetin kautta kuluttajille ja yrityksille (Microsoft 2022a). Virtualisointi 

mahdollistaa pilvipalvelut kääntämällä koko datakeskuksen virtuaaliseen muotoon. Näin 

niistä tulee itseohjautuvia, saavutettavia ja laajennettavia. Järjestelmänvalvojan aika ei 

enää kulu monotonisissa työtehtävissä, jotka voidaan helposti automatisoida virtuaalisessa 

datakeskuksessa. Tällöin ylläpitokulut laskevat merkittävästi ja yrityksen dynaamisuus 

kasvaa. (Portnoy 2016, s. 14–15) 
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Virtualisointi esiteltiin ensimmäistä kertaa käytännöntasolla vuonna 1974 julkaisussa 

”Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures”, jonka kirjoittivat 

Gerald J. Popek ja Robert P. Goldberg. Julkaisussa kuvataan sekä virtuaalikoneiden että 

virtuaalikone monitorin (engl. virtual machine monitor, VMM) yhteistoimintaa, jota 

hyödynnetään edelleen vielä tänäkin päivänä. Tosin nykyisin käytetään termiä hypervisor 

virtuaalikone monitorin sijaan. (Portnoy 2016, s. 2) Kuvassa 2 on havainnollistettu näiden 

kahden toimintaa. 

 

 
Kuva 2 Hypervisorin toiminta (Portnoy 2016, s. 2) 

 

Kuvan 2 virtuaalikone on kopio fyysisestä palvelimesta. Jokaisessa virtuaalikoneessa on 

oma käyttöjärjestelmänsä ja ne ovat eristetty toisistaan, mutta toimivat kuitenkin saman 

hypervisorin päällä. Pohjimmiltaan virtuaalikoneet muodostuvat tiedostoista kuvaamassa 

virtuaalista rautaa eli laitteistoa ja dataa. Tästä syystä virtuaalikoneita voidaan helposti 

kopioida ja päivittää. Se on joustava ja hallittava kokonaisuus, joka pitää sisällään täysin 

vastaavat ominaisuudet kuin se mistä se on kopioitu. (Portnoy 2016, s. 2, 292) 

 

Hypervisor on yksinkertaisesti ohjelmaa, joka luo ympäristön, jossa virtuaalikoneet 

pyörivät. Se asennetaan suoraan palvelimen laitteistoon kiinni ilman välissä olevaa 

käyttöjärjestelmää. Virtuaalikoneista tehdään instanssit hypervisorin päälle, mikä allokoi 

virtuaalikoneiden käyttöön vain osajoukon todellisista käytössä olevista resursseista. 

Kuvasta 2 nähdään kuinka hypervisor hallitsee virtuaalikoneita toimien resurssien ja datan 

välittäjänä laitteiston ja virtuaalikoneiden välillä. (Portnoy 2016, s. 16) 
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Virtualisointia voidaan hyödyntää monella eri tavalla, joista yksi on edellä mainittu 

datakeskuksien palvelinvirtualisointi (engl. server virtualization). Palvelinvirtualisoinnista 

voidaan puhua myös laitteistovirtualisointina (engl. hardware virtualization) (Microsoft 

2022b). Esitellään seuraavaksi kaksi muuta virtualisointiteknologiaa. 

 

Joillekin yrityksille tai organisaatioille voi olla haastavaa tuottaa jokaiselle työtekijälle tai 

käyttäjälle henkilökohtainen tietokone. Tämä aiheuttaa suuret kustannukset jo pelkästään 

tietokoneiden hankintaan, mutta myös niiden ylläpito ja huolto tuottavat suuret 

kustannukset. Työpöytävirtualisointi (engl. desktop virtualization) helpottaa huomattavasti 

tätä tilannetta. Sen avulla voidaan helposti virtualisoida käyttäjien työpöydät palvelimelle 

datakeskukseen, mihin avataan yhteys kevyiden asiakaspäätteiden (engl. thin client) kautta. 

Ohjelmistojen päivitys tapahtuu helposti ja keskitetysti sekä käyttäjien data tallennetaan 

palvelimelle turvaan. (Portnoy 2016, s. 17–18) 

 

Työpöydän lisäksi voidaan virtualisoida yksittäisiä tietokoneohjelmia ja muita sovelluksia. 

Sovellusvirtualisointi (engl. application virtualization) mahdollistaa vanhojen ohjelmien 

(engl. legacy apps) ajamisen luotettavasti uudessa ympäristössä. Ohjelmia on mahdollista 

ajaa jopa kokonaan eri käyttöjärjestelmässä. Sovellusvirtualisoinnilla voidaan ajaa 

Windowsin sovelluksia esimerkiksi macOS-käyttöjärjestelmässä. (VMware 2022b) 

 

2.2.1 Hypervisor 

 

Kuten edellä mainittiin hypervisor mahdollistaa virtualisoinnin, ja sen juuret ulottuvat 60-

luvulle asti. Se toimii virtuaalikoneiden ja laitteiston välissä jakamassa resursseja 

virtuaalikoneille mahdollistaen niiden toiminnan isäntäkoneen päällä. Ilman hypervisoria 

seuraisi kaoottinen tilanne, jossa useat virtuaalikoneet pyrkisivät käyttämään samoja 

resursseja samaan aikaan. (Portnoy 2016, s. 21–22) 

 

Hypervisorit voidaan jakaa kahteen ryhmään riippuen asennustavasta. Kuvassa 2 on 

kuvattu perinteinen asennustapa, jota hyödynnettiin ensimmäisissä hypervisoreissa. Eli kun 

asennus tapahtuu suoraan laitteistoon kiinni, sitä kutsutaan tyypin 1 hypervisoriksi. Niistä 

voidaan käyttää myös nimitystä suoraan rautaan (engl. bare-metal) toteutus tai luontainen 

(engl. native) hypervisor. Toinen asennustapa hypervisorille kehiteltiin vuosituhannen 
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vaihteessa, kun virtualisointi kaupallistettiin. Ensimmäiset x86 suoritinarkkitehtuurille 

suunnatut virtualisointityökalut perustuivat hypervisoriin, joka asennetiin isäntäkoneen 

käyttöjärjestelmään. Se oli helpoin tapa tuoda virtualisointi kuluttajamarkkinoille. Näitä 

hypervisoreita alettiin kutsua tyypin 2 hypervisoreiksi, joista voidaan käyttää myös termiä 

isännöity (engl. hosted) hypervisor. (Portnoy 2016, s. 23–25) Kuvassa 3 on kuvattu tyypin 

1 ja 2 hypervisoreiden eroa. 

 

 
Kuva 3 Tyypin 1 ja 2 hypervisor (Portnoy 2016, s. 23–25) 

 

Tyypin 1 hypervisorit juttelevat suoraan isäntäkoneen laitteiston kanssa kuten muistin ja 

suorittimen. Siksi ne toimivat astetta tehokkaammin verrattuna tyypin 2 hypervisoreihin. 

Välikätenä toimiva isäntäkoneen käyttöjärjestelmä syö luonnollisesti osan käytössä 

olevista resursseista. Tyypin 1 hypervisorit ovat myös luotettavampia, koska ne eivät ole 

riippuvaisia isäntäkoneen käyttöjärjestelmästä. (Portnoy 2016, s. 23–24) 

 

Tyypin 2 hypervisorit asennetaan isäntäkoneen käyttöjärjestelmään ja ovat tästä syystä 

huomattavasti helpompia asentaa verrattuna tyypin 1 hypervisoreihin. Ne myös tukevat 

paremmin erilaisia laitteisto konfiguraatioita, koska tyypin 2 hypervisorit ovat riippuvaisia 

isäntäkoneen käyttöjärjestelmästä eikä laitteistosta. Toisaalta tässä piilee myös niiden 

varjopuoli. Virtuaalikoneet toimivat vain, kun isäntäkoneessa ei tapahdu palautumatonta 

virhettä (engl. fatal system error). Tyypin 2 hypervisor on siis käytännössä tavallinen 
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ohjelmisto, joka asennetaan ja toimii muiden työkalujen ja sovellusten kanssa isäntäkoneen 

käyttöjärjestelmän päällä. (Portnoy 2016, s. 25–26) 

 

2.2.2 Virtuaalikone 

 

Virtuaalikone on yksinkertaisesti abstrakti kopio laitteesta. Laitteistovirtualisoinnin piirissä 

se on tietokone laitteistoineen ja käyttöjärjestelmineen, joka toimii palvelimena yhtä hyvin, 

ellei jopa paremmin kuin fyysinen versiokin. Käytännön tasolla se koostuu joukosta 

tiedostoja kuvaamassa fyysisiä resursseja kuten suoritinta, muistia, levyasemia jne. Näistä 

tiedostoista tärkeimmät ovat konfiguraatiotiedosto ja virtuaalilevytiedosto (engl. virtual 

disk file). Konfiguraatiotiedosto määrittelee virtuaalisen laitteiston sekä virtuaaliset 

resurssit, joihin virtuaalikoneella on teknisesti varaa. Virtuaalista laitteistoa voidaan 

helposti päivittää konfiguraatiotiedostoa muuttamalla. Virtuaalilevytiedosto muodostaa 

virtuaalikoneen massamuistin, jonne käyttöjärjestelmä sekä muut ohjelmat ja data 

tallennetaan. (Portnoy 2016, s. 37–38) 

 

Virtuaalikone käyttää hypervisorin luomaa virtuaalista rautaa ja viimekädessä isäntäkoneen 

todelliset resurssit määrittelevät yksittäisen virtuaalikoneen tehon. Ne eivät suoraan juttele 

todellisen laitteiston kanssa vaan hypervisorin luoman virtuaalisen suorittimen ja muiden 

virtuaalisten resurssien kanssa. Virtuaalikoneen näkökulmasta virtuaalinen laitteisto on 

kuitenkin todellista. (Portnoy 2016, s. 40–41) 

 

Vaikka virtuaalikoneet käyttävätkin yhdessä isäntäkoneen laitteistoa, ne ovat eristetty 

toisistaan. Hypervisorin päällä olevat virtuaalikoneet voivat toimia itsenäisesti tietämättä 

mitään muusta maailmasta. Monesti tavoitteena on kuitenkin viestiä ulkomaailmaan tai 

esimerkiksi toisille virtuaalikoneille, jotka pyörivät toisen hypervisorin päällä toisessa 

isäntäkoneessa. Tämä on mahdollista hypervisorin kautta luodun virtuaalisen verkon ja 

virtuaalisten kytkimien (engl. virtual switch) kautta, johon virtuaalikoneet voivat liittyä 

niihin asennettujen virtuaalisten verkkokorttien (engl. virtual network interface card, 

VNIC) välityksellä. Virtuaalisen verkon avulla on mahdollista eristää virtuaalikoneita ja 

näin lisätä niiden turvallisuutta. (Portnoy 2016, s. 42) 
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2.2.3 Säiliöinti 

 

Säiliöinti (engl. containerization) on yksi monista virtualisointiteknologioista. Voidaan 

puhua myös käyttöjärjestelmätason virtualisoinnista (engl. OS-level virtualization), koska 

siinä abstraktointi tapahtuu käyttöjärjestelmän tasolla. Hypervisorin sijaan säiliöinnissä 

käytetään säiliöinti moottoria (engl. container engine) hallitsemaan virtuaalisia instansseja. 

Se asennetaan isäntäkoneen käyttöjärjestelmän päälle kuten tyypin 2 hypervisorit. Moottori 

ei virtualisoi laitteistoa hypervisorien tapaan vaan jakaa käyttöjärjestelmän ytimen (engl. 

kernel) virtuaalisten instanssien välillä. Säiliöinnissä näitä virtuaalisia instansseja kutsutaan 

säiliöiksi (engl. containers) virtuaalikoneiden sijaan. (Portnoy 2016, s. 271) 

 

Säiliöt ovat virtuaalisia instansseja kuten virtuaalikoneet, mutta ne ovat paljon kevyempiä 

ja suorituskykyisempiä olioita. Ne sisältävät vain välttämättömät kirjastot ja datan. Toisin 

kuin virtuaalikoneissa säiliöt eivät tarvitse omaa käyttöjärjestelmää vaan käyttävät 

isäntäkoneen käyttöjärjestelmän ydintä. Säiliöt vaativat vähemmän resursseja, mutta niillä 

on myös tästä johtuva suuri rajoite. Ne ovat sidottu isäntäkoneen käyttöjärjestelmään. 

Säiliöiden on siis käytettävä samaa käyttöjärjestelmää kuin isäntäkone toisin kuin 

virtuaalikoneissa. Säiliöinti ei myöskään tarjoa yhtä selkeää ja vankkaa eristäytymistä 

instanssien välillä kuin hypervisorit. (Portnoy 2016, s. 52) 

 

Säiliöintiä käytetään erityisesti ohjelmistokehityksessä pilvipalvelujen rinnalla ajamaan, 

testaamaan, julkaisemaan ja rakentamaan sovelluksia. Sen avulla on helppo ja nopea 

pystyttää kehitys- tai tuotantoympäristö, joka voidaan ajaa kehittäjän omalla koneella tai 

esimerkiksi Azuressa ilman ympäristökohtaisia ongelmia. Aivan kuten virtuaalikoneissa, 

niiden ajonaikainen suoritus pysyy muuttumattomana riippumatta isäntäkoneesta (engl. 

portability). Säiliöt kuitenkin käynnistyvät ja vastaavasti sammuvat virtuaalikoneita 

nopeammin, koska niistä puuttuu käyttöjärjestelmä jarruttamasta prosessia. Tämän lisäksi 

säiliöitä voidaan ajaa useampia yhden systeemin päällä. (Microsoft 2022d) 
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3 RATKAISUMENETELMÄT 

 

Kappaleessa esitellään menetelmä, joita käyttämällä vastataan johdannossa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin, 

 

• Mitä ohjelmistoprojektin virtualisointiin sopivalta työkalulta edellytetään? 

• Mikä on sopiva työkalu ohjelmistoprojektin virtualisointiin pk-yrityksessä?  

 

Menetelmän pohjalta luodaan arviointikehys työkalujen arviointia varten. Tämän lisäksi 

pohditaan ratkaisumenetelmän luotettavuutta tutkimustuloksen kannalta. 

 

Mitä tarkoitetaan sopivalla ratkaisulla? Miten määritellään ohjelmistotuotteen sopivuus tai 

paremmuus? Tässä työssä työkalun sopivuus määritellään sidosryhmille tuotetun arvon 

kautta eli sen käyttölaadukkuuden perusteella. Laatua arvioidaan ainoastaan käytön osalta, 

koska osa virtualisointityökaluista ovat omisteisia ohjelmistoja (engl. proprietary software) 

eivätkä vapaita tai avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja. Lähdekoodin laadun 

arviointi ei siis olisi mahdollista kaikille työkaluille, joten sen arviointi on rajattu työn 

ulkopuolelle. 

 

3.1 Laadukkuuden arviointi 
 

Ohjelmistotuotteita käytetään nykyään entistä enemmän eri tilanteissa tehostamaan 

yritysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Työkalut, jotka eivät tuota arvoa toiminalle, 

saattavat vaikuttaa negatiivisesti lopputulokseen. On siis tärkeää löytää laadukkaat tuotteet, 

jotta niiden tuottama arvo voidaan taata. Tästä seuraa tarve ohjelmistojen laadukkuuden 

arvionitiin yleisellä tasolla. (ISO/IEC 2011) 

 

Käyttölaadukkuuden arviointiin on kehitetty kansainvälinen ISO/IEC 25010:2011 System 

and software quality models standardi, joka määrittelee ominaispiirteet ohjelmistotuotteen 

laadulle. Standardi pohjautuu vuonna 1991 julkaistuun ISO/IEC 9126:1991 standardiin, 

jota päivitettiin vuonna 2001 ja vuonna 2011 se korvattiin kokonaan nykyisellä 25010 

standardilla. (ISO/IEC 2011) Nykyinen standardi kuuluu myös laajempaan kansainväliseen 

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) standardisarjaan, 
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jonka tarkoituksena on laatia yleisesti käytettävät mallit, termit, määritelmät ja ohjeet 

laadun mallintamiseen ja mittaamiseen. Tämä sarja käsittää kaikki 250mn numeroiset 

ISO/IEC standardit. (ISO/IEC 2005) 

 

ISO/IEC 25010 määrittää kaksi mallia ohjelmistotuotteen laadulle, jotka ovat käytön 

laatumalli (engl. quality in use model) ja tuotteen laatumalli (engl. product quality model). 

Käytön laatumalli koostuu viidestä laadun ominaispiirteestä, jotka liittyvät loppukäyttäjän 

ja ohjelmistotuotteen vuorovaikutukseen käyttöympäristössä. Kolme viidestä piirteestä on 

jaettu edelleen alakategorioihin, jotka tarkentavat kyseistä ominaispiirrettä. (ISO/IEC 

2011) Käytön laatumalli on kuvattu taulukossa 2. 

 

Taulukko 2 ISO/IEC 25010, Käytön laatumalli (ISO/IEC 2011) 

Ominaispiirre Alakategoria 

Tehokkuus (engl. effectiveness) - 

Suorituskyky (engl. efficiency) - 

Tyytyväisyys 

(engl. satisfaction) 

Hyödyllisyys (engl. usefulness) 

Luottamus (engl. trust) 

Nautinto (engl. pleasure) 

Käyttömukavuus (engl. comfort) 

Riskittömyys 

(engl. freedom from risk) 

Talouden riskienhallinta 

(engl. economic risk mitigation) 

Terveyden ja turvallisuuden riskienhallinta 

(engl. health and safety risk mitigation) 

Ympäristön riskienhallinta 

(engl. environmental risk mitigation) 

Kontekstin kattavuus 

(engl. context coverage) 

Kontekstin valmius 

(engl. context completeness) 

Joustavuus (engl. flexibility) 
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Käytön laatumallin mukaan ominaispiirteet ovat: tehokkuus, suorituskyky, tyytyväisyys, 

riskittömyys ja kontekstin kattavuus (ISO/IEC 2011). Taulukossa 2 esitellyt ominaispiirteet 

on avattu alla olevassa listassa. 

 

• Tehokkuus mittaa sitä, kuinka tarkasti (engl. accuracy) ja täydellisesti tai valmiiksi 

(engl. completeness) käyttäjä saa suoritettua hänelle asetetun tavoitteen käyttäen 

tuotetta tai palvelua. 

• Suorituskyky mittaa sitä, kuinka hyvin resurssit käytetään suhteessa asetettuun 

tavoitteeseen. Resursseilla viitataan tässä yhteydessä esimerkiksi aikaan tai rahaan, 

mikä kuluu tavoitteen saavuttamiseksi, eli käyttäjän inhimillisiin ja taloudellisiin 

resursseihin. 

• Tyytyväisyys mittaa kuinka iloinen käyttäjä on joutuessaan tekemisiin tuotteen kanssa 

sen tarkoitetussa ympäristössä. Toisin sanoen luottaako käyttäjä ohjelmistoon, 

luodaanko siinä käyttäjälle onnistumisen tunnetta ja pystyykö sillä saavuttamaan 

jonkin uuden tiedon tai taidon. 

• Riskittömyys mittaa kuinka hyvin tuote ottaa riskejä huomioon ja miten sen toiminta 

vähentää mahdollisia riskejä taloudelle, terveydelle ja ympäristölle. Taloudellisia 

riskejä ovat käyttäjän, joka voi olla myös yritys, taloudellinen tilanne ja maine. 

Terveyden riskeihin kuuluvat ihmisen hyvinvointiin liittyvät riskit, kun taas 

ympäristön riskit koostuvat kiinteistöön tai muuhun omaisuuteen (engl. property) tai 

luontoon liittyvistä riskeistä. 

• Kontekstin kattavuus mittaa kuinka hyvin tuotetta voidaan käyttää tehokkaasti, 

suorituskykyisesti ja riskittömästi sille alun perin tarkoitetussa kontekstissa ja sen 

ulkopuolella. Esimerkiksi kuinka käytettävä ohjelmisto on käytettäessä sitä pieneltä 

näytöltä hitaassa verkossa, kun käyttäjänä ei ole asiantuntija. 

 

Käytön laatumallin lisäksi ISO/IEC 25010 määrittelee myös toisen mallin tuotteen 

laadulle. Kyseessä on edellä mainittu tuotteen laatumalli. Se koostuu kahdeksasta laadun 

ominaispiirteestä, jotka mittaavat ohjelmistotuotteen staattisia sekä tietokonejärjestelmän 

dynaamisia ominaisuuksia. Lisäksi jokainen ominaispiirre on jaettu alakategorioihin, jotka 

tarkentavat kyseistä ominaispiirrettä. (ISO/IEC 2011) Tuotteen laatumalli on kuvattu 

taulukossa 3. 
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Taulukko 3 ISO/IEC 25010, Tuotteen laatumalli (ISO/IEC 2011) 

Ominaispiirre Alakategoria 

Toiminnallinen sopivuus 

(engl. functional suitability) 

Toiminnallinen valmius 

(engl. functional completeness) 

Toiminnallinen oikeellisuus 

(engl. functional correctness) 

Toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus 

(engl. functional appropriateness) 

Suorituskyvyn tehokkuus 

(engl. performance efficiency) 

Ajankäyttö (engl. time behaviour) 

Resurssien käyttö (engl. resource utilization) 

Kapasiteetti (engl. capacity) 

Yhteensopivuus 

(engl. compatibility) 

Rinnakkaiselo (engl. co-existence) 

Yhteentoimivuus (engl. interoperability) 

Käytettävyys 

(engl. usability) 

Tarkoituksen tunnistettavuus 

(engl. appropriateness recognizability) 

Opittavuus (engl. learnability) 

Toimivuus (engl. operability) 

Käyttäjän virheiltä suojattavuus 

(engl. user error protection) 

Käyttöliittymän estetiikka 

(engl. user interface aesthetics) 

Esteettömyys (engl. accessibility) 

Luotettavuus 

(engl. reliability) 

Kypsyys (engl. maturity) 

Saavutettavuus (engl. availability) 

Virheensietokyky (engl. fault tolerance) 

Palautettavuus (enlg. recoverability) 
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Turvallisuus 

(engl. security) 

Luottamuksellisuus (engl. confidentiality) 

Rehellisyys (engl. integrity) 

Kiistämättömyys (engl. non-repudiation) 

Vastuullisuus (engl. accountability) 

Aitous (engl. authenticity) 

Ylläpidettävyys 

(engl. maintainability) 

Modulaarisuus (engl. modularity) 

Uudelleenkäytettävyys (engl. reusability) 

Analysoitavuus (engl. analysability) 

Muokattavuus (engl. modifiability) 

Testattavuus (engl. testability) 

Siirrettävyys (engl. portability) Sopeutuvuus (engl. adaptability) 

Asennettavuus (engl. installability) 

Vaihdettavuus (engl. replaceability) 

 

Tuotteen laatumallissa ominaispiirteet ovat: toiminnallinen sopivuus, suorituskyvyn 

tehokkuus, yhteensopivuus, käytettävyys, luotettavuus, turvallisuus, ylläpidettävyys ja 

siirrettävyys (ISO/IEC 2011). Taulukossa 3 esitellyt laatumallin ominaispiirteet on avattu 

alla olevassa listassa. 

 

• Toiminnallinen sopivuus mittaa kuinka suoraviivaisesti tuotteen toiminnot täyttävät 

niille annetut tehtävät. Toisin sanoen ohjataanko käyttäjää suorittamaan tehtävä 

parhaalla mahdollisella tavalla.   

• Suorituskyvyn tehokkuus mittaa kuinka tehokkaasti resursseja käytetään tehtävien 

suorittamisessa. Resursseilla tarkoitetaan esimerkiksi muita ohjelmistotuotteita tai 

laitteistoa kuten muistia.  

• Yhteensopivuus mittaa kuinka hyvin tuote osaa viestiä, jakaa resursseja ja toimia 

yhdessä muiden tuotteiden, systeemien ja komponenttien kanssa.  
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• Käytettävyys mittaa kuinka onnistuneesti käyttäjä saavuttaa tavoitteensa suhteessa 

tehokkuuteen, suorituskykyyn ja tyytyväisyyteen. 

• Luotettavuus mittaa kuinka hyvin tuotetta voidaan käyttää ennalta määrättyjen ehtojen 

alaisena sekä miten se käsittelee ja toipuu virhetilanteista. 

• Turvallisuus mittaa kuinka varovasti tuote käsittelee dataa ja miten hyvin se on 

suojattu luvattomilta käyttäjiltä ja komponenteilta. 

• Ylläpidettävyys mittaa nimensä mukaisesti kuinka ylläpidettävä tuote on eli kuinka 

tehokkaasti tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia siihen oikeutettujen ylläpitäjien ja 

kehittäjien toimesta.  

• Siirrettävyys mittaa kuinka helposti tuote, systeemi tai komponentti voidaan siirtää 

toisesta toimintaympäristöstä seuraavaan. Toimintaympäristö voi tässä tilanteessa olla 

ohjelmallinen tai laitteistollinen. 

 

Edellä esiteltiin kaksi ISO/IEC 25010 standardin määrittelemää laatumallia ohjelmistojen 

laadukkuuden mittaamiseen. Työn seuraavassa vaiheessa voidaan käyttää näitä malleja 

arviomaan ja vertailemaan valittuja virtualisointityökaluja. Käytön laatumallia pystytään 

käyttämään kokonaisuudessaan, sillä se ei vaadi ohjelmistotuotteen lähdekoodia laadun 

mittaamiseen vaan keskittyy arvioimaan käytön laadukkuutta. 

 

Tuotteen laatumallissa on ominaispiirteitä, joita ei pystytä holistisesti mittaamaan kuten 

ylläpidettävyys, turvallisuus ja suorituskyvyn tehokkuus. Ne ovat joko vaikeita tai 

mahdottomia mitata ilman pääsyä lähdekoodiin. Ongelma syntyy, kun osa valituista 

virtualisointityökaluista ovat omisteisia ohjelmistoja, jolloin pääsy kaikkien työkalujen 

lähdekoodiin ei ole mahdollista. Tästä syystä tuotteen laatumallin ylläpidettävyys, 

turvallisuus ja suorituskyvyn tehokkuus ominaispiirteet ovat rajattu arvioinnin 

ulkopuolelle. Päätöksen haittavaikutus lopputulokseen on mahdollisesti pieni, koska 

virtualisointityökalun sopivuus määritellään painottaen käyttölaadukkuutta eli käytön 

laatumallin mukaan. 

 

3.2 Arviointikehys 
 

Luodaan virtualisointityökalujen arviointia varten kehys käyttäen pohjana ISO/IEC 25010 

standardin määrittelemiä laatumalleja. Käytännössä kehys perustuu käytön laatumalliin, 
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johon lainataan tuotteen laatumallin ominaispiirteitä. Muodostettu arviointikehys käyttää 

siis molempien mallien piirteitä, joista on johdettu kysymyksiä työkalujen arviointiin. Alle 

on kuvattu kehyksen ominaispiirteet sekä kysymykset. 

 

Tehokkuus: 

• Voidaanko työkalua käyttää kehitys- ja tuotantoympäristöissä? 

 

Suorituskyky: 

• Mitä työkalun käyttö kustantaa? 

 

Tyytyväisyys: 

• Onko työkalu helppokäyttöinen? 

• Onko työkalu opettavainen? 

 

Riskittömyys: 

• Tarjotaanko maksullisille työkaluille ilmaisia lisenssejä? 

• Millainen tuki työkalulle annetaan? 

 

Yhteensopivuus: 

• Voidaanko työkalua käyttää yhdessä muiden työkalujen kanssa? 

 

Käytettävyys: 

• Kuinka helppo työkalu on oppia? 

• Millainen on käyttöliittymän rakenne ja ilme? 

 

Luotettavuus: 

• Pysyvätkö virtuaaliset instanssit pystyssä? 

• Onko mahdollista palauttaa virtuaalisia instansseja virhetilanteissa? 

 

Siirrettävyys: 

• Miten ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset vaikuttavat työkalun toimivuuteen? 

• Kuinka helppo työkalu on asentaa ja poistaa? 

• Kuinka helposti työkalu on vaihdettavissa toiseen vastaavaan työkaluun? 
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3.3 Tuloksen luotettavuus 
 

Arviointi suoritetaan kehittäjän näkökulmasta. Kaikki virtualisointityökalujen kannalta 

oleelliset sidosryhmät pyritään kuitenkin ottamaan huomioon. Tässä työssä käsitellään vain 

yhden käyttäjän käyttökokemus työkaluista käyttäen muodostettua arviointikehystä. 

 

Tuloksen luotettavuus on sidoksissa arviointikehykseen sekä arvioijan kokemukseen alan 

tavoista ja käytännöistä. Kaikkia saatavilla olevia virtualisointityökaluja ei arvioida tässä 

työssä, mikä vaikuttaa myös tulokseen. Työkalut on valittu henkilökohtaisen kokemuksen 

kautta ja suositusten perusteella. Jatkotutkimuksen ja luotettavuuden kannalta työkalujen 

valintaan voisi suorittaa laajemman analyysin sekä arviointiin voisi osallistua suurempi 

joukko alan asiantuntijoita. 

 

3.4 Virtualisointityökalut 
 

Arviointiin on valittu yhteensä viisi virtualisointityökalua, jotka ovat VirtualBox, VMware 

Workstation, VMware ESXi, Hyper-V ja Docker. Seuraavaksi esitellään lyhyesti jokainen 

työkalu, minkä jälkeen suoritetaan itse arviointi. 

 

3.4.1 VirtualBox 

 

Oracle VM VirtualBox pohjautuu tyypin 2 hypervisoriin. Sen peruspaketti on vapaa ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka on nykyään GPLv3 lisenssin alla. Saatavilla oleva 

laajennuspaketti on julkaistu omisteisella PUEL (engl. Personal Use and Evaluation 

License) lisenssillä ja tästä syystä siihen liittyvä lähdekoodia ei ole julkisesti saatavilla 

(VirtualBox 2022b). Laajennuspaketti sisältää mm. tuen virtuaalikoneiden etähallintaan 

(engl. VirtualBox Remote Desktop Protocol, VRDP) ja niiden salaukseen (engl. disk image 

encryption). (VirtualBox 2022a) 

 

VirtualBox on tarkoitettu sekä koti- että yrityskäyttöön ja tukee useita versioita Windows, 

macOS, Linux sekä Oraclen Solaris -käyttöjärjestelmistä. Teoreettisesti VirtualBoxin 

virtuaalikoneissa voidaan ajaa mitä tahansa x86 arkkitehtuurille tehtyä käyttöjärjestelmää, 

mutta virallisesti se tukee vain käytetympiä käyttöjärjestelmiä. VirtualBox on aktiivisessa 
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kehityksessä oleva ohjelmisto, josta julkaistaan säännöllisesti uusia versioita. Kehitystyö 

on yhteisövetoista ja Oraclen tukemaa. (VirtualBox 2022c) 

 

3.4.2 VMware Workstation 

 

VMware Workstation on yksi VMwaren työkalupakkiin kuuluvista tuotesarjoista, joka 

koostuu kahdesta tuotteesta: ilmaisesta (engl. freeware) VMware Workstation Playeristä ja 

kaupalliseen lisenssiin perustuvasta VMware Workstation Prosta. Lisenssi on kuitenkin 

ostettava Playerille, mikäli aikoo käyttää sitä kaupallisessa tai yrityskäytössä. VMware 

tarjoaa Prolle maksullisen lisenssin lisäksi myös määräaikaista koekäyttö lisenssiä (engl. 

trial license). (VMware 2022c) 

 

Molemmat tuotteet perustuvat tyypin 2 hypervisorin käyttöön ja pitävät sisällään hieman 

eri ominaisuudet. Pro on käytännössä Playerin täysversio. Perusominaisuudet kuten tuki eri 

käyttöjärjestelmille ja virtuaalikoneiden luominen ovat samat molemmissa tuotteissa. Pro 

kuitenkin mahdollistaa mm. virtuaalikoneiden tilannekuvaamisen (engl. snapshots) ja 

niiden salaamisen. Workstation tuotesarjan tuotteet ovat yhteensopiva vain Windows ja 

Linux -käyttöjärjestelmien kanssa. (VMware 2022d) VMware kuitenkin tarjoaa vastaavan 

virtualisointityökalun macOS-käyttöjärjestelmille, mikä löytyy Fusion tuotesarjalta, joka 

on vastaavasti jaettu Player ja Pro tuotteisiin (VMware 2022e). 

 

3.4.3 VMware ESXi 

 

VMware ESXi nojaa tyypin 1 hypervisoriin. Se on saatavilla ilmaisena, ja siitä käytetään 

myös tuotenimeä VMware vSphere Hypervisor. Se on tarkoitettu palvelinvirtualisointiin 

tiivistämään yritysten fyysisiä palvelimia. Koska kyseessä on tyypin 1 hypervisor, joka 

asennetaan suoraan laitteistoon kiinni ilman välissä olevaa käyttöjärjestelmää, ESXi tukee 

vain tiettyjä laitekokoonpanoja. (VMware 2022f) 

 

ESXi on myös osana laajempaa, maksullista VMware vSphere ohjelmistopakettia, joka 

sisältää joukon työkaluja virtualisointiin ja virtuaalisen infrastruktuurin hallintaan. Paketti 

on suunnattu yrityksille tuomaan pilvipalvelujen hyödyt yritysten omiin konesaleihin (engl. 

on-premise infrastructure). (VMware 2022g) 

 



 

27 

 

3.4.4 Hyper-V 

 

Microsoft Hyper-V on laitteistovirtualisointiin tarkoitettu työkalu, joka perustuu tyypin 1 

hypervisoriin. Se on tiettyjen Windows-käyttöjärjestelmien mukana tuleva ominaisuus, 

joka voidaan tarvittaessa kytkeä päälle. Hyper-V työkalun ominaisuudet ja toiminta ovat 

riippuvaisia ympäristöstä eli ajetaanko sitä Windows Server -käyttöjärjestelmästä vai ei. 

Palvelinympäristössä mm. muistinhallinta on optimoitu sillä oletuksella, että isäntäkoneen 

päällä ajossa on vain virtuaalikoneita. (Microsoft 2022b) 

 

Hyper-V mahdollistaa esimerkiksi virtuaalisten kytkimien ja kovalevyjen luomisen sekä 

niiden käytön virtuaalikoneiden rinnalla. Sen päällä ajettavat virtuaalikoneet tukevat mm. 

useita versioita Windows, Linux ja FreeBSD -käyttöjärjestelmistä. Kehittäjille Hyper-V on 

hyödyksi esimerkiksi testaamisessa, josta virtuaalikoneet voidaan viedä eteenpäin (engl. 

export) ja tuoda (engl. import) pilvipalveluun kuten Azuren päälle. (Microsoft 2022b) 

 

3.4.5 Docker 

 

Docker on joukko säiliöintiin suunniteltuja tuotteita ja palveluita, jotka koostuvat useista 

avoimen lähdekoodin komponenteista. Siitä saatavilla oleva Docker Desktop työkalu on 

asennettavissa Windows, macOS ja Linux -käyttöjärjestelmien rinnalle. Työkalu pitää 

sisällään säiliöiden rakentamiseen, ajamiseen ja hallinnointiin liittyvät toiminnallisuudet. 

(Docker 2022b) Docker Desktop jaetaan ilmaiseksi henkilökohtaiseen käyttöön ja pienille 

yrityksille, jotka työllistävät alle 250 työntekijää ja tekevät alle 10 miljoonan dollarin 

liikevaihdon. Muutoin työkalusta on ostettava maksullinen tilaus, joka avaa mukanaan 

myös muita Dockerin palveluita. (Docker 2022a) 

 

Dockerin toiminta perustuu säiliöiden rakentamiseen ja ajamiseen tarkoitetun Docker 

Enginen ympärille, mikä koostuu mm. Docker daemonista eli palveluprosessista ja sen 

hallintaan tarkoitetuista API -sovellusrajapinnasta sekä Docker CLI komentorivityökalusta 

(Docker 2022c). Palveluprosessia voidaan ajaa joko lokaalisti kehittäjän koneella tai 

palvelimella yrityksen konesalissa pyörittämässä useita säiliöitä. Näitä infrastruktuureita 

voidaan helposti organisoida esimerkiksi Kubernetes tai natiivin Docker Swarm -työkalun 

kautta. (Docker 2022b) 
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4 ARVIOINTI 

 

Kappaleessa arvioidaan työkalut käyttäen muodostettua arviointikehystä. Arviointi tehdään 

verkkokehityksen ja kehittäjän näkökulmasta huomioiden myös ylläpito sekä DevOps-

kulttuuri. Käytännössä se perustuu omaan kokemukseen työkalusta. 

 

Taulukko 4 Arvioitavien työkalujen versiot 

Työkalu Versio 

VirtualBox  7.0.0 

VMware Workstation Player 16.2.4 

VMware Workstation Pro 16.2.4  

VMware ESXi 8.0.0  

Hyper-V  10.0.19041.2130 

Docker Desktop  4.12.0 

 

Työkaluja arvioidaan käyttäen 64-bittistä Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää. VMware 

ESXi asennetaan virtuaalikoneeseen VMwaren Workstation Prota apuna käyttäen, jotta 

voidaan helposti simuloida sen oikeaa käyttöympäristöä. Muuten työkalun arviointi vaatisi 

kokonaan toisen laitteiston alleen. Taulukossa 4 on listattuna työkalujen versiot. 

 

4.1 Tehokkuus 
 

Voidaanko työkalua käyttää kehitys- ja tuotantoympäristöissä?  

• VirtualBox – Soveltuu pääsääntöisesti sekä kehitys- että tuotantokäyttöön. Kehittäjän 

lokaalissa ympäristössä on helppo testata sovelluksia ja niitä pystytään isännöimään 

tuotantopalvelimen virtuaalikoneissa. Koneiden pystytystä ja käyttöönottoa tehostavat 

mm. DevOpsin työkalupakista löytyvät Vagrant ja Ansible ohjelmistot. 

• VMware Workstation – Molempia tuotteita voidaan soveltaa sekä kehitys- että 

tuotantokäyttöön ohjelmisto projekteissa. Workstation on kuitenkin hyvin geneerinen 

työkalu, joka on suunnattu monenlaiseen työhön (engl. workload). Tarkoittaen sitä, 

että ohjelmistokehityksen lisäksi työkalu on tarkoitettu moneen muuhun tilanteeseen. 
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Näissä virtuaalikoneissa on esimerkiksi tuki DirectX rajapinnalle, jolloin ne pystyvät 

pyörittämään graafisesti raskaampia ohjelmia. 

• VMware ESXi – Soveltuu todella hyvin tuotantokäyttöön. Se onkin suunniteltu juuri 

palvelinvirtualisointiin ja sovellusten isännöintiin useassa ympäristöissä. Kehittäjän 

työkoneelle se on myös mahdollista asentaa virtualisoinnin avulla, mutta käyttö tällä 

tavalla on harvinaista. 

• Hyper-V – Soveltuu kehitys- ja tuotantokäyttöön, mikäli käytössä on Windows. Sitä 

voidaan käyttää sovellusten rakentamiseen, testaamiseen ja ajamiseen kehittäjän 

omalla koneella tai palvelinympäristössä Windows Server -käyttöjärjestelmän rinnalla. 

Virtuaalikoneet ovat myös suoraan Azure yhteensopivia, jos niitä halutaan isännöidä 

pilvessä eikä omien palvelimien päällä. 

• Docker – Soveltuu hyvin sekä kehitys- että tuotantokäyttöön. Säiliöt ovat kevyitä 

ratkaisuja virtuaalikoneiden tilalle. Niitä mahtuu pyörimään saman isäntäkoneen 

päälle useampia verrattuna virtuaalikoneisiin. 

 

4.2 Suorituskyky 
 

Mitä työkalun käyttö kustantaa? 

• VirtualBox – Työkalun käyttö sekä henkilökohtaisessa että kaupallisessa käytössä on 

täysin ilmaista. Itse työkalun lähdekoodin muokkaaminen on sallittua sen lisenssien 

sallimissa rajoissa. 

• VMware Workstation – Player vaatii kaupallisessa käytössä maksullisen lisenssin, 

joka on sidottu tuotteen versioon. Muuten sen käyttö on ilmaista. Prolle maksullinen 

lisenssi on joka tapauksessa ostettava, ja se on samalla tavalla sidottu versioon. 

• VMware ESXi – Työkalun käyttö yksittäin on ilmaista. Yhdessä vSphere tuotepaketin 

kanssa sen käyttöön vaaditaan maksullinen ja määräaikainen tilaus. 

• Hyper-V – Työkalu sisältyy tiettyihin Windows versioihin, jolloin sen käyttö on 

sidottu käyttöjärjestelmän lisenssimaksuun. 

• Docker – Työkalun käyttö on ilmaista henkilökohtaisessa ja yrityskäytössä, mikäli 

yrityksen kokoluokka on tarpeeksi pieni. Muuton käyttö perustuu kuukausi tai vuosi 

pohjaiseen tilaukseen. 
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4.3 Tyytyväisyys 
 

Onko työkalu helppokäyttöinen? 

• VirtualBox – Työkalu on helppokäyttöinen, koska se koostuu perustoiminnoista. 

Käyttöliittymässä on selitteitä ohjaamassa käyttäjän toimintaa. Käytännössä työkalua 

kuitenkin ohjataan muiden kehitystyön työkalujen tai komentorivin kautta. 

• VMware Workstation – Player on suunniteltu yhden virtuaalikoneen ajamiseen 

kerralla, mikä näkyy yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä käyttöliittymänä. Sen sijaan 

Pro on täynnä kehittyneitä toimintoja kuten virtuaalikoneiden kloonaamisen ja 

integraatiotuen VMwaren muihin tuotteisiin. Se siis vaatii taustatietoa ja on hieman 

monimutkaisempi käyttää kuin ilmaisversio. 

• VMware ESXi – Työkalun käyttö tapahtuu joko graafisen käyttöliittymän tai 

komentorivin kautta. Se on helppokäyttöinen, mikäli virtualisoinnin termit ja verkon 

toiminta ovat jo ennestään selvät. Etähallinnan käyttö vaatii myös lähtötietoja, jotta 

sen käyttö on sujuvaa. 

• Hyper-V – Työkalun käyttöliittymässä on selkeästi avattu mitä eri toiminnot tekevät. 

Tämän lisäksi sitä voidaan käyttää suoraan komentoriviltä esimerkiksi Windowsin 

omasta PowerShellista, mikä helpottaa käyttöä tietyissä tilanteissa. 

• Docker – Työkalun kanssa pääsee jo todella pitkälle muutamalla peruskomennolla. 

Säiliöitä eli kontteja voidaan ajaa helposti kehittäjän omalta koneelta tai etäyhden 

kautta palvelimelta. Työkalun käyttö ei vaadi korkeantason osaamista virtualisoinnista 

eikä säiliöinnistä mutta se auttaa ymmärtämään. 

 

Onko työkalu opettavainen? 

• VirtualBox – Työkalu antaa hyvän kuvan virtuaalikoneiden toiminnasta. Sen 

yksinkertaiset ominaisuudet eivät sekoita heti aloittelijan päätä. Käyttöopas antaa 

lisäksi perustiedot virtualisoinnista ja sen hyödyistä. 

• VMware Workstation – Molemmat työkalut ovat opettavaisia, mutta Pro antaa 

hieman enemmän. Sen kautta saa hyvin kattavan käsityksen esimerkiksi siitä miten 

isompaa virtuaalikoneiden infrastruktuuria tulisi hallita.  

• VMware ESXi – Työkalu on hyvin opettavainen laitteistokonfiguraatioista, verkon 

sekä virtuaalisen palvelininfrastruktuurin hallinnasta ja ylläpidosta. Olettaen että nämä 

asiat eivät ole jo ennestään tuttuja. 
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• Hyper-V – Työkalun opastaa ja neuvoo esimerkiksi virtuaalikoneiden ja virtuaalisten 

kytkimien luonnissa. Se selittää hyvin mitä eri toiminnot ovat ja mitä ne tekevät. 

Käytön kautta oppii helposti virtualisoinnin perusperiaatteet vähäisillä taustatiedoilla. 

• Docker – Työkalu kertoo erittäin hyvin, miten modernissa ohjelmistokehityksessä 

käytetään säiliöintiä hyväkseen. Sen avulla nähdään helposti, miten sovelluksia ajetaan 

testauskäytössä sekä tuotantoympäristössä. 

 

4.4 Riskittömyys 
 

Tarjotaanko maksullisille työkaluille ilmaisia lisenssejä? 

• VirtualBox – Työkalun käyttö on ilmaista. 

• VMware Workstation – Prolle on olemassa maksuton 30 päivän koekäyttö, jonka 

jälkeen on ostettava lisenssi. Lisäksi molemmat tuotteet ovat saatavilla akateeminen 

lisenssin alla, mikä voidaan myöntää tietyillä ehdoilla koulutusta tarjoaville 

instituutioille, niiden opiskelijoille ja henkilökunnalle. 

• VMware ESXi – Työkalun käyttö on ilmaista. Se tulee kuitenkin rekisteröidä 60 

päivän sisällä. Tämä on siis ilmainen toimenpide. 

• Hyper-V – Microsoft tarjoaa Windows-käyttöjärjestelmistä ilmaisia kokeiluversioita 

määräajaksi. Esimerkiksi Windows Server 2022 -käyttöjärjestelmää ja sen sisältämää 

Hyper-V työkalua on mahdollista käyttää 180 päivää kokeilukäytössä.  

• Docker – Työkalun käyttö on ilmaista tiettyyn rajaan asti. Sille ei ole tarjolla ilmaisia 

koelisenssejä. 

 

Millainen tuki työkalulle annetaan? 

• VirtualBox – Oraclen verkkosivuilta löytyy käyttöopas, jonka lisäksi on olemassa 

viralliset bugien seurantaan (engl. bugtracker) tarkoitetut sivut sekä keskustelupalstat. 

Työkalu on avoimeen lähdekoodiin perustuva ja sen tuki on yhteisön harteilla. 

• VMware Workstation – VMware tarjoaa kattavan dokumentaation molemmille 

tuotteille verkkosivuillaan. Sen lisäksi on mahdollista ostaa erillinen tukipalvelu, joka 

on sidottu tukipyyntöjen määrään vuodessa. 

• VMware ESXi – Työkalun dokumentaation rinnalla sille tarjotaan samaa pyyntöihin 

sidonnaista maksullista tukipalvelua kuten Workstationille. Tämän lisäksi vSphere 
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tuotepaketille on käyttölisenssin yhteydessä mahdollista ostaa yhden tai kolmen 

vuoden tuki, joka sisältää ohjelmisto- ja versiopäivitykset VMwaren puolesta. 

• Hyper-V – Microsoftin verkkosivuilta löytyvät mm. dokumentaatio, uutiset ja blogit 

liittyen sen tuotteisiin. Sieltä löytyy myös viralliset keskustelupalstat mm. Windows 

Server -käyttöjärjestelmän ongelmille ja niiden ratkaisuille. Näiden lisäksi yrityksille 

on tarjolla portaali, josta voidaan ostaa tukipalveluja sekä ottaa yhteyttä Microsoftin 

tukitiimiin. 

• Docker – Työkalun tuki nojaa vahvasti yhteisöön, sillä se on avoimeen lähdekoodin 

työkalun. Kattavan dokumentaation, keskustelupalstojen ja portaalin lisäksi Docker 

tarjoaa palvelutasosopimuksen (engl. service level agreement, SLA) mukaisesi tukea, 

joka määräytyy valitun maksullisen lisenssin perusteella. 

 

4.5 Yhteensopivuus 
 

Voidaanko työkalua käyttää yhdessä muiden työkalujen kanssa? 

• VirtualBox – Työkalua voidaan ja myös suositellaan käytettäväksi yhdessä muiden 

työkalujen kanssa automatisoimaan kehitysprosessit. VirtualBox on hyvin käytetty 

esimerkiksi Vagrantin ja Ansiblen kanssa pienemmissä projekteissa. 

• VMware Workstation – Molemmat tuotteet ovat yhteensopivia hyvin monen 

kolmannen osapuolen työkalun ja palvelun kanssa, koska VMware on yksi johtavista 

virtualisointiin erikoistuneista yrityksistä maailmassa. Esimerkiksi Azure tukee 

suoraan VMwaren virtuaalikoneita. 

• VMware ESXi – Työkalu on käytettävissä vSphere tuotepaketin tuotteiden kanssa. 

Sitä myös suositellaan käytettäväksi juuri näiden työkalujen kautta eikä erillisenä, 

yksittäisenä työkaluna. 

• Hyper-V – Työkalu toimii helposti Microsoftin tarjoamien työkalujen ja palvelujen 

kanssa sekä kolmannen osapuolen työkalujen kuten Vagrantin kanssa. Virtuaalikoneet 

voidaan tuoda suoraan työkalusta Azureen, mikäli halutaan päästä omista palvelimista 

ja niiden ylläpidosta eroon.  

• Docker – Työkalu on yhteensopiva monen kehityksessä käytetyn työkalun ja palvelun 

kanssa. Koodieditorina hyvin käytettyyn Visual Studio Code sisältää mm. Microsoftin 

Docker laajennuksen. Sen lisäksi kontit voidaan siirtää Azuren tai AWS palvelujen 

päälle. 
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4.6 Käytettävyys 
 

Kuinka helppo työkalu on oppia? 

• VirtualBox – Käyttöopas on kattava tiedonlähde työkalun opetteluun. Se sisältää 

esimerkit ja ohjeistuksen sekä perus- että laajennuspaketin eri toimintoihin. Koska 

työkalun peruspaketti ei koostu valtavasta määrästä toiminnallisuuksia, sen opettelu on 

nopeaa ja helppoa. 

• VMware Workstation – Työkalun perusominaisuudet, jotka löytyvät molemmista 

tuotteista oppii nopeasti. Monessa tapauksessa tämä jo riittää, mutta Pron kanssa kuluu 

aikaa, mikäli haluaa opetella käyttämään sitä tehokkaasti joko käyttöliittymästä tai 

komentoriviltä.  

• VMware ESXi – Työkalun oppiminen riippuu hyvin paljon käyttäjän lähtötasosta. Se 

edellyttää osaamista palvelininfrastruktuurin luomisesta ja ylläpidosta. Mikäli tämä 

riippuvuus ei täyty sen opettelu vie aikaa. 

• Hyper-V – Työkalusta löytyvät selitteet auttavat työkalun opettelua huomattavasti. 

Komentoriviltä käytettäessä opittavaa ei sinänsä ole yhtään sen enempää, mutta siinä 

joutuu todennäköisesti lukemaan enemmän dokumentaatiota. 

• Docker – Työkalun dokumentaatio on hyvin kattava. Se sisältää ohjeet aloittelijalle ja 

ohjaa nopeasti säiliöinnin maailmaan. Perustoiminnot kuten kontin pystyttämisen ja 

koodin siirtämisen konttiin sekä parhaat toimintatavat ovat helposti opittavissa 

saatavilla olevien materiaalien kautta. 

 

Millainen on käyttöliittymän rakenne ja ilme? 

• VirtualBox – Käyttöliittymä on yksikertainen, josta kaikki toiminnallisuudet löytyvät 

helposti. Ilmeestä näkee hyvin, että kyseessä on avoimenlähdekoodin projekti.  

• VMware Workstation – Playerissä on yksinkertainen käyttöliittymä, mutta Pro on jo 

aivan eri luokkaa. Prossa on mahdollista muokata UI tab-valikkoa tai uusia ikkunoita 

käyttäen mielen mukaan hyvin vapaasti. 

• VMware ESXi – Työkalun graafinen käyttöliittymä on hieman monimutkainen 

kehittäjän silmissä, mutta varmasti kokenut palvelinympäristöjen ylläpitäjä löytää 

sieltä helposti kaiken tarvitsemansa.  
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• Hyper-V – Käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen verrattuna siihen mitä sillä voi 

tehdä. Se on ehkä hieman vanhanaikainen mutta toimiva. 

• Docker – Työkalun graafien käyttöliittymä Docker Desktop on selkeä työkalu, josta 

näkee nopeasti konttien tilan ja lokit. Sen ilme on moderni ja asiallinen. 

 

4.7 Luotettavuus 
 

Pysyvätkö virtuaaliset instanssit pystyssä? 

• VirtualBox – Virtuaalikoneet pysyvät pystyssä riippuen niille annetuista resursseista 

sekä isäntäkoneen käyttöjärjestelmän ja hypervisorin toiminnasta. Jos isäntäkoneen 

käyttöjärjestelmässä tapahtuu peruuttamaton virhe, koko järjestelmä kaatuu. 

• VMware Workstation – Virtuaalikoneiden toiminta on riippuvainen koneiden 

resursseista, isäntäkoneen käyttöjärjestelmästä ja hypervisorista. Aivan samalla tavalla 

kuin VirtualBoxin virtuaalikoneet. 

• VMware ESXi – Virtuaalikoneiden toiminta on sidoksissa niiden resursseihin sekä 

hypervisorin toimintaan laitteiston päällä. Tyypin 1 hypervisorin etuna on välistä pois 

jätetty isäntäkoneen käyttöjärjestelmän riippuvuus. 

• Hyper-V – Työkalu on osa isäntäkoneeseen asennettavaa Windowsia. Se kuitenkin 

asentuu laitteistoon kiinni ja ajaa isäntäkoneen käyttöjärjestelmää virtuaalikoneessa. 

Virtuaalikoneet ovat siis riippuvaisia laitteistosta, hypervisorista ja koneille asetetuista 

resursseista. 

• Docker – Säiliöt jakavat isäntäkoneen kanssa sen käyttöjärjestelmän ytimen, jonka 

toimivuus on säiliöiden toiminnan ehto. Säiliöt pysyvät pystyssä riippuen säiliöinti 

moottorin ja isäntäkoneen käyttöjärjestelmän toiminnasta. 

 

Onko mahdollista palauttaa virtuaalisia instansseja virhetilanteissa? 

• VirtualBox – Virtuaalikoneista on mahdollista ottaa tilannekuva eli snapshot, johon 

voidaan tehdä palautus (engl. rollback) virhetilanteen sattuessa. Jos virhe tapahtuu 

hypervisorin tasolla, tilannekuvia ei enää voida käyttää. Tällöin virtuaalikoneet pitää 

palauttaa varmuuskopion avulla. 

• VMware Workstation – Prossa voidaan ottaa koneista tilannekuvia. Playeristä tätä 

toimintoa ei löydy. Molemmissa tuotteissa virtuaalikoneet voidaan varmuuskopioida 

esimerkiksi käsin tai muiden työkalujen kautta.  
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• VMware ESXi – Työkalusta löytyy virtuaalikoneiden tilannekuvas. Varsinainen 

varmuuskopiointi onnistuu esimerkiksi viemälle ne ulos työkalusta eli eksportata ovf- 

tai ova-tiedostoina. 

• Hyper-V – Virtuaalikoneita pystytään tilannekuvaamaan. Varmuuskopiointi onnistuu 

samalla tavalla kuin muissa työkaluissa eli viemällä koneet ulos työkalusta. Tämä 

prosessi voidaan myös automatisoida muiden työkalujen kautta. 

• Docker – Konttien kuvat (engl. image) ovat saatavilla lokaalisti kehittäjän koneella tai 

Docker Hub arkiston (engl. repository) kautta. Näiden lisäksi on mahdollista kuvata 

konttien tila virtuaalikoneiden tilannekuvien tapaan. 

 

4.8 Siirrettävyys 
 

Miten ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset vaikuttavat työkalun toimivuuteen? 

• VirtualBox – Ohjelmisto- ja laitteistopäivityksillä ei pitäisi olla vaikutusta työkalun 

toimintaan, mikäli käyttöympäristö on tuettu. 

• VMware Workstation – Tuotteiden toiminta ei ole suoraan riippuvainen ohjelmisto- 

ja laitteistopäivityksistä vaan isäntäkoneen käyttöjärjestelmästä. 

• VMware ESXi – Laitteistopäivityksillä voi olla suuri vaikutus työkalun toimivuuteen, 

koska se ei tue kaikkia mahdollisia laitteistokonfiguraatioita. 

• Hyper-V – Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset eivät pitäisi vaikuttaa työkaluun, 

kunhan käyttöjärjestelmä, jonka rinnalla se pyörii, on tuettu laitteiston osalta. 

• Docker – Työkalu on suoraan riippuvainen isäntäkoneen käyttöjärjestelmästä ja 

välillisesti riippuvainen laitteistosta. Mikäli käyttöjärjestelmä on Dockerin tukema ja 

suoritin tukee virtualisointia, päivitysten ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. 

 

Onko työkalu helppo asentaa ja poistaa? 

• VirtualBox – Työkalu asentuu helposti isäntäkoneen käyttöjärjestelmän päälle kuten 

muut tavalliset tietokoneohjelmistot. Poistaminen on myös helppo toimenpide, joka 

tapahtuu käyttöjärjestelmästä riippuen samoin kuin perinteiset ohjelmistot. 

• VMware Workstation – Molemmat tuotteet voidaan asentaa helposti isäntäkoneen 

käyttöjärjestelmään asennustyökalun (engl. wizard) kautta. Jos Hyper-V on käytössä 
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isäntäkoneessa, asennustyökalu suosittelee toiminnon kytkemistä pois käytöstä mutta 

toimii myös sen päällä. Tuotteiden poistaminen tapahtuu vastaavasti työkalun kautta. 

• VMware ESXi – Työkalu asennetaan suoraan laitteiston päälle samalla tavalla kuten 

käyttöjärjestelmä. Tästä syystä sen asennus ei ole yhtä jouheaa kuin tavallisissa 

ohjelmistoissa. Sen poistaminen on vastaavasti astetta hankalampi toimenpide. 

• Hyper-V – Työkalu on hyvin helppo asentaa ja poistaa. Se on Windowsin ominaisuus, 

joka kytketään päälle käyttöjärjestelmän asetuksista, josta sen saa vastaavasti kytkettyä 

pois. Käyttöjärjestelmän osalta asennus tavallinen Windows asennus joko palvelimen 

tai henkilökohtaisen tietokoneen päälle. 

• Docker – Työkalun asentamisen Windows-käyttöjärjestelmään vaatii erillisen WSL2 

yhteensopivuus kerroksen, jonka avulla voidaan ajaa Linuxin binääritiedostoja 

natiivisti Windows-käyttöjärjestelmässä. Kunhan riippuvuus on asennettu ensin, itse 

työkalu asentuu helposti aivan kuten tavalliset ohjelmistot. 

 

Kuinka helposti työkalu on vaihdettavissa toiseen vastaavaan työkaluun? 

• VirtualBox – Virtuaalikoneet voidaan helposti viedä työkalusta ulos ova-tiedostoina 

ja tuoda esimerkiksi VMwaren Workstationiin, jossa ne muunnetaan taas toimiviksi 

virtuaalikoneiksi. Mikäli työkalu on osana kehitys- ja tuotantoprosessia, jossa sen 

toiminta on sidottu muihin työkaluihin, sen vaihdettavuus riippuu tilanteesta. 

• VMware Workstation – Molemmista tuotteista voidaan viedä virtuaalikone ulos 

tiivistettynä tiedostona, joka voidaan tuoda muihin virtualisointityökaluihin kuten 

VirtualBoxiin tai VMwaren ESXi hypervisorin päälle.  

• VMware ESXi – Työkalu tukee virtuaalikoneiden ulos vientiä ja näin ollen on myös 

vaihdettavissa toiseen. VMware suosittelee työkalun käyttöä vSphere ympäristössä, 

johon se on helposti muokattavissa. 

• Hyper-V – Virtuaalikoneet voidaan siirtää toisen työkalun päälle ovf- tai ova-

tiedostoja käyttäen. Azureen koneet voidaan siirtää (engl. migrate) esimerkiksi 

Microsoftin siirtotyökalun avulla. 

• Docker – Työkalun moottori on korvattavissa esimerkiksi Red Hatin kehittämällä 

Podman työkalulla, joka pystyy pyörittämään Dockerin kontteja oman moottorinsa 

päällä. Konttien rakentamiseen voidaan käyttää BuildKit työkalua, josta Docker 

itsekin koostuu. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Digitalisaatio suuntaa vauhdilla eri toimialojen yrityksiä kohti ohjelmallisia ratkaisuja 

korvaamaan ja tukemaan perinteisiä toimitapoja. Ohjelmistotuotteiden kompleksisuus 

kasvaa, kun tuotteista tulee toisistaan riippuvaisia ketjuja. Uusien ohjelmistoprojektien 

hallintaan tarvitaan DevOpsin mukainen toiminta, joka nojaa vahvasti sopiviin työkaluihin. 

Sopivien työkalujen löytäminen ja käyttöönotto auttaa hallitsemaan ohjelmistotuotetta 

koko sen elinkaaren ajan. DevOps-kulttuurin tuoman yhteistyön ja automatisaation 

seurauksena ohjelmistoprojektin onnistumisen todennäköisyys kasvaa ja sitä kautta myös 

asiakkaan tyytyväisyydelle on vahvemmat takeet. 

 

Virtualisointia hyödynnetään entistä enemmän nykypäivän maailmassa helpottamaan ja 

yksinkertaistamaan ohjelmistoprojektin eri vaiheita. Virtualisointityökaluja ei enää käytetä 

ainoastaan ylläpidon toimesta vaan nykyään myös kehitysympäristö on hyvin virtualisoitu. 

Se on siis läsnä sekä kehityksessä että ylläpidossa. Näin saavutetaan ketteryys osana 

kehitysprosesseja. Ongelmana on sopivien työkalujen löytäminen ohjelmistoprojektiin, 

koska eri virtualisointiteknologioista rakennetut työkalut toimivat enemmän tai vähemmän 

eri tavalla ja eri tarkoitukseen. 

 

Yritykset tarkkailevat omaa toimintaansa ja muutettavat sitä tarpeen tullen pysyäkseen 

kilpailukykyisenä. Jotta pienet ja keskisuuret ohjelmistoalan yritykset voivat kilpailla alan 

johtavien yritysten kanssa, niiden tulee hioa kehitysprosessinsa huippukuntoon. Niiltä 

puuttuvat suurten yritysten suuret resurssit, mutta useimmiten ne voittavat ketteryydessä. 

On äärimmäisen tärkeää, että pk-yrityksissä pysytään aallonharjalla uusista menetelmistä. 

DevOpsin kaltaista filosofiaa tulisi noudattaa eteenkin pk-yritysten ohjelmistokehityksessä, 

jotta ohjelmistoprojektit voidaan suorittaa tehokkaasti ja yritys pysyy kilpailukykyisenä. 

 

Työkaluvalintoihin vaikuttaa yrityksestä riippumatta paljolti sen käyttökustannukset. 

Riippuen työkalusta ne voivat olla tuhansia dollareita kuukaudessa. Erityisesti pk-yritysten 

kohdalla niillä saattaa olla ratkaiseva vaikutus, koska kuten edellä mainittiin pienet 

yritykset eivät pysty kilpailemaan resurssien kautta suurempien yritysten kanssa. 
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Johdannossa esitettiin kaksi tutkimuskysymystä, joihin vastataan seuraavaksi. Vastaukset 

perustuvat kirjallisuuskatsaukseen ja arviointiin. 

 

• Mitä ohjelmistoprojektin virtualisointiin sopivalta työkalulta edellytetään? 

 

Ohjelmistoprojektiin tarvitaan virtualisointityökalu, joka on sekä kehittäjien että ylläpidon 

opeteltavissa ja käytettävissä. Näin rikotaan perinteistä siiloutumista, ohjataan tiimien 

väliseen yhteistyöhön samojen työkalujen kautta ja ehkäistään osaamisen tiivistymistä vain 

pienen ryhmän käsiin. 

 

Sopivan virtualisointityökalun ominaispiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja laajennettavuus. 

Riippumatta kehittäjästä tai ylläpitäjästä sen käyttö tulee olla sujuvaa. Työkalun tulisi siis 

olla helposti opittavissa ja käytettävissä. Yhteensopivuus muiden työkalujen ja palvelujen 

kanssa on myös olennaista. Tällöin voidaan laajentaa työkalun avaamia mahdollisuuksia 

esimerkiksi automatisaation kautta. Näin saavutetaan DevOpsille ominainen nopeus ja 

ketteryys ohjelmistotuotteiden kehityksessä ja julkaisuissa. 

 

• Mikä on sopiva työkalu ohjelmistoprojektin virtualisointiin pk-yrityksessä? 

 

Saatavilla olevien työkalujen käyttö voi olla hyvinkin kallista eikä yritysmaailmassa ole 

varaa resurssien hukkaamiseen. On siis erityisen tärkeää ottaa huomioon sopivan työkalun 

käyttökustannukset ja -ehdot, kun valitaan virtualisointityökalua pk-yrityksen käyttöön. 

Kuinka paljon sen käyttäminen maksaa yritykselle ja miten sen lisenssit vaikuttavat 

yritykseen, projektiin tai lopputuotteeseen. Tässä pätee kuitenkin myös edellä mainitut 

sopivan virtualisointityökalun ominaispiirteet. 

 

Arvioinnin perusteella sopiva työkalu pk-yrityksen virtualisointiin on säiliöintiin perustuva 

Docker. Se on helppokäyttöinen, nopeasti opeteltavissa ja laajennettavissa oleva työkalu, 

joka toimii yhteistyössä monen muun työkalun ja palvelun kanssa. Dockerista löytyvät 

toiminnallisuudet ovat hyödyllisiä sekä kehittäjän että ylläpidon työtehtävissä. Sitä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi lokaalin kehitysympäristön pystyttämisessä kehittäjän koneelle, 

sovellusten rakentamisessa ja testaamisessa CI/CD-putkessa automatisaation kanssa sekä 
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säiliöklusterin luomisessa tuotantokäyttöä varten. Näiden lisäksi sen käyttö on yrityksestä 

riippuen joko ilmaista tai edullista. Docker Desktopin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen 

kustantaa riippuen valitusta tilauksesta maksimissaan parikymmentä dollaria kuukaudessa 

per käyttäjä. Tämän luulisi olevan pienimmillekin pk-yrityksille mahdollinen kulu, mikäli 

ilmaisversion käyttö ei ole oikeutettu tai kaivataan lisää ominaisuuksia ja tukea. 

 

Muut arvioitavat työkalut ovat suunniteltu joko liian yleisluonteisiksi kuten VMwaren 

Workstation tai suorittamaan vain tiettyä osa-alueetta kuten VMwaren ESXi. Toiset ovat 

taas liian yksinkertaisia kuten VirtualBox tai sidonnaisia vain tiettyyn käyttöympäristöön 

kuten Hyper-V. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö näitä työkaluja voisi ollenkaan 

käyttää esimerkiksi Dockerin rinnalla ohjelmistoprojekteissa. 

 

DevOpsin kaltaista toimintaa toteutetaan työkalujen kautta, minkä takia työkaluvalinnoilla 

on suuri merkitys projektille. Työkalujen valinta tulee kohdistaa yrityksen tarpeisiin ja 

ohjelmistoprojektille sopivaksi, jolloin kehityksestä saadaan tehokasta ja tuotteesta tulee 

mahdollisimman laadukas ja asiakkaasta tyytyväinen. Jokainen yritys ja ohjelmistoprojekti 

ovat enemmän tai vähemmän erilaisia, mutta yleisesti sopivin työkalu pk-yrityksen 

ohjelmistokehityksen virtualisointiin on Docker. 
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