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1 JOHDA�TO 
 

Fenix-hanke (myöhemmin Lahti Fenix) on projekti, jonka tarkoituksena on 

kehittää erilaisia sähköisiä asiointipalveluja Lahden kaupungin ja muiden 

hankkeessa mukana olevien kuntien ja kaupunkien asukkaiden käyttöön. Hanke 

on jaettu kolmeen osaan, joita ovat lasten ja nuorten tukemiseen liittyvät palvelut, 

ajanvaraus- ja resurssienhallintajärjestelmien kehittäminen, sekä sähköisen 

asioinnin viitekehys. Ajanvaraus- ja resurssienhallintajärjestelmien kehittäminen 

liittyvät kokonaisuuteen, johon viitataan yleisesti Kuntalaistilijärjestelmä-

nimityksellä.  

 

Kuntalaistiliprojektin sisältämien järjestelmien arkkitehtuuri noudattaa 

palvelukeskeisen arkkitehtuurin yleisiä toimintamalleja. Palvelukeskeinen 

arkkitehtuuri on nykyisin yhä useammassa tietoteknisessä järjestelmässä käytetty 

tapa jakaa järjestelmän toiminnalliset osat itsenäisiin komponentteihin, niiden 

muodostaman palvelukokonaisuuden perusteella. Eri komponentteja ei liitetä 

yhdeksi suureksi monoliittiseksi systeemiksi, vaan ne pyritään pikemminkin 

erottamaan toisistaan mahdollisimman hyvin. Komponenttien välille voidaan 

tämän jälkeen tarvittaessa toteuttaa löyhä vuorovaikutus jollakin 

viestinvälitystekniikalla, esimerkiksi niin sanotuilla web-palveluilla. 

 

Järjestelmän komponenttien määrän kasvaessa niiden välisten sidosten ja siten 

ollen viestiliikenteenkin määrä kasvaa – usein jopa eksponentiaalisesti suhteessa 

komponenttien itsensä määrään. Mikäli keskenään vuorovaikuttavia 

komponentteja on useita, viestien välitystä varten palvelukeskeisiin järjestelmiin 

voidaan liittää tähän erikoistunut sovellus, palveluväylä. Keskeisenä osana 

Kuntalaistilijärjestelmänkin arkkitehtuuria on palveluväylä, joka toimii 

reitityspisteenä järjestelmäkokonaisuuden eri osien tarjoamien palveluiden välillä. 

 

Palveluväylän kautta saatavilla olevien web-palvelurajapintojen kutsu on 

järjestelmän rakenteen vuoksi erittäin usein toistuva elementti niin 
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käyttöliittymätasolla kuin palveluväylätasollakin. Mikäli palveluiden kutsuminen 

on monimutkaista, altistutaan jatkuvasti uusille ohjelmointivirheille. Samalla 

järjestelmän kehittäjiltä kuluu suuri määrä aikaa itseään toistavan työn 

tekemiseen. Edellä mainituista syistä johtuen palvelupyyntöjen luonnin tulisi olla 

mahdollisimman helppoa.  

 

Tässä työssä laaditaan jatkossa käytettävä yleinen ohjelmointimalli 

palvelukutsujen tekemiseen, tarkoituksena saada aikaan helppokäyttöistä, 

kierrätettävää ohjelmakoodia. Pyrkimyksenä on selvitä pienillä olemassa olevan 

palvelukutsukoodin refaktoroinneilla, koska valmiin koodin toimivuus 

erityistapauksissa on jo osoitettu. Työn aikana palvelukutsumetodit yleistetään 

kaikille tyypillisille palveluille sopiviksi, mikä vaatii joidenkin palveluväylän 

ominaisuuksien, toteutusluokkien ja rajapintojen melko tarkkaa läpikäyntiä. Työn 

aikana ei kuitenkaan keskitytä kaikkien järjestelmän osien yksityiskohtaiseen 

toimintaan tai palveluväylän käyttöön. Koska palvelupyyntöjen kirjoittamisen 

helppous on pitkälti subjektiivista, asetettiin tehtävälle objektiiviseksi, 

mitattavaksi minimitavoitteeksi kirjoitettavan ohjelmakoodin vähentäminen 

korkeintaan viidesosaan lähtötilanteesta ja koodin keskimääräisen 

kompleksisuuden laskeminen yhdellä lukukerralla ymmärrettävälle tasolle. 

Tällaisella rajauksella palvelupyyntöjen kirjoittamiseen oletettavasti kuluu 

jatkossa vähemmän aikaa kuin niille on tällä hetkellä varattu. 

 

Työssä kuvataan ensin, kuinka asetettua tutkimusongelmaa voidaan mitata. 

Tämän jälkeen käydään läpi Kuntalaistilijärjestelmän käyttötarkoitus moduuli 

kerrallaan ja tutustutaan Kuntalaistilijärjestelmän arkkitehtuuriin oleellisilta osilta. 

Tutustumisen jälkeen siirrytään varsinaiseen käytännön osuuteen. Osuudessa 

kuvataan aluksi palvelukutsujen yleistä kulkua, minkä jälkeen esimerkkien avulla 

näytetään, kuinka palvelupyynnöt toteutetaan ennen yleislogiikan käyttöönottoa ja 

sen jälkeen. Lopuksi ennen yhteenvetoa pohditaan vielä työn saavutuksia. 
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2 OHJELMAKOODI� KOMPLEKSISUUDESTA 
 

Tietoteknisten sovellusten ohjelmakoodin monimutkaisuutta voidaan mitata 

useilla eri tavoilla. Erilaisia mitattavia suureita ovat vaikkapa koodirivien määrä 

(LOC, Lines Of Code) tai ohjelman eri osien keskinäisriippuvuuksien (coupling) 

määrä. Suureiden mittaamisella pyritään luonnollisesti seuraamaan ja sitä kautta 

hallitsemaan ohjelmakoodin kehitystyötä. Seurannan ja hallinnan kautta voidaan 

saavuttaa nopeammin toimivia, vähemmän virheitä sisältäviä ja jatkokehitettäviä 

ohjelmistoja. Parhaassa tapauksessa jopa ohjelmistojen toteutukseen menee 

vähemmän aikaa, mikäli ohjelmakoodin monimutkaisuus saadaan pysymään 

riittävän matalana ja sitä kautta helppotajuisena. Tyypillisesti ohjelmakoodi on 

sitä monimutkaisempaa ja vaikeammin käsitettävää, mitä pidempiä luokkia ja 

metodeja siitä löytyy, tai mitä epäselvemmin tai harhaanjohtavammin metodit ja 

muuttujat on nimetty. Vaikeaselkoisen koodin kirjoittaminen on siis erittäin 

helppoa, koska se onnistuu jopa ohjelmointiin keskittymättä. 

2.1 McCaben Syklomaattinen kompleksisuus 

Eräs ohjelmakoodin monimutkaisuudesta kertova mittari on syklomaattinen 

kompleksisuus, jonka kehitti Thomas J. McCabe vuonna 1976 [McCabe1976]. 

Kompleksisuuden laskemiseksi mitattavan metodin pohjalta laaditaan ensin 

graafi, joka kuvaa metodin rakennetta. Tämän jälkeen graafin kompleksisuuden 

mittaamiseen käytetään kaavaa M = N + X, missä M vastaa tuntematonta 

syklomaattista kompleksisuutta, N on suljettujen silmukoiden lukumäärä ja X 

graafin päättöpisteiden määrä. Ohjelmakoodin silmukoiksi tulkitaan for-, while- 

ja vastaavien silmukoiden lisäksi myös ehtolauseet, try- ja catch-lohkot ym. 

sellaiset lohkot, jotka erottavat koodin osia toisistaan ja näin ollen muodostavat 

suljettuja silmukoita. Koska McCaben kompleksisuusmittari perustuu yllä olevaan 

graafitulkintaan, on ilmiselvää, että se soveltuu kaikkien olemassa olevien 

ohjelmontikielten mittaamiseen. 

 

Yksinkertaisessa, yksitasoisessa metodissa ei ole silmukoita, ja metodilla voi olla 

vain yksi paluuarvo, joten yksinkertaisimman mahdollisen metodin 

kompleksisuus on 1. Silmukoiden ja paluuarvojen määrää kasvattamalla koodin 
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syklomaattinen kompleksisuus kasvaa nopeasti. Vaikka koodinlukukyky on 

jossakin määrin kullekin henkilölle yksilöllinen ominaisuus, keskimäärin ihmiset 

kokevat koodin erittäin helppolukuiseksi, jos sen kompleksisuus on alle 5. Mikäli 

kompleksisuus on yli 5, mutta alle 10, on koodi vielä ymmärrettävää, mutta vaatii 

yleensä läpilukemista kaksi tai kolme kertaa, ennen kuin sen merkitys täysin 

aukeaa. Mikäli kompleksisuus on yli 10, voidaan koodia pitää niin 

vaikealukuisena, että sen uudelleenkirjoittaminen saattaa olla aiheellista.  

2.2 Metodin rivimäärä 

Luokan syklomaattiseen kompleksisuuteen vaikuttaa sen sisältämien metodien 

keskimääräinen kompleksisuus, ja kokonaisen projektin tai muun useita luokkia 

sisältävän kokonaisuuden keskimääräinen syklomaattinen kompleksisuus saadaan 

laskettua ottamalla luokkien kompleksisuuden keskiarvo. Syklomaattinen 

kompleksisuus ei sellaisenaan ota kantaa metodin sisältämien koodirivien 

määrään. Silläkin kuitenkin voi olla merkitystä, sillä pitkää metodia lukiessa 

metodin alkupää voi unohtua ennen loppupäähän pääsemistä. Näin ollen 

laadukkaassa ohjelmakoodissa metodit ovat paitsi syklomaattiselta 

kompleksisuudeltaan matalia, myös rivimäärältään pieniä.  

 

Kognitiivisessa psykologiassa [Miller1956] on aikoinaan havaittu, että ihmiset 

muistavat keskimäärin viidestä yhdeksään asiaa kerrallaan lyhytaikaisessa 

työskentelymuistissaan. Mikäli havainnon uskotaan pitävän paikkansa, voidaan 

sitä käyttää hyvänä mittatikkuna myös koodirivien määrän suhteen. Jos yhdellä 

rivillä suoritetaan yksi operaatio tai metodikutsu, yhteen metodiin voidaan siis 

kirjoittaa ainakin viisi riviä koodia ilman, että metodin lukija unohtaisi alkupään 

operaatioita. Tällöinkin tulee tietysti huomioida muuttujien ja metodien kuvaava 

nimeäminen, jotta muistamisen lisäksi ymmärrettäisiin, mitä metodissa tehdään.  

 

Joka tapauksessa hyvässä metodisssa voidaan tältä pohjalta olettaa olevan alle 

kymmenen riviä koodia. Muistamisen lisäksi lyhyt rivimäärä edesauttaa 

kirjoittamaan metodeja, jotka tekevät vain yhtä asiaa, ja näin ollen niiden avulla 

on todennäköisemmin saavutettavissa matala keskinäisriippuvuus. Yhtä asiaa 

toteuttavan metodin nimeäminenkin on helppoa, joten lyhyiden metodien 
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kirjoittaminen edesauttaa ylläpidettävän koodin kirjoittamista jatkossa. Tässä 

työssä toteutetun yleisen palvelukutsumallin suunnittelussa huomioitiin sekä 

syklomaattinen kompleksisuus että koodirivien määrä yhtä kutsua kohti. 
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3 KU�TALAISTILIJÄRJESTELMÄ� YLEISKUVAUS 
 

Kuntalaistilijärjestelmä on kehitysvaiheessa oleva järjestelmäkokonaisuus, jonka 

on tarkoitus toimia keskitettynä alustana erilaisten palveluiden tarjoamiseen ja 

yhteen liittämiseen. Järjestelmä on osa tällä hetkellä kehitysvaiheessa olevaa 

Lahden kaupungin Lahti Fenix -hanketta, ja sen juuret ovat vuosina 2006 - 2008 

läpiviedyssä Kuntien sähköinen palvelualusta -hankkeessa. Kyseisissä hankkeissa 

Kuntalaistilijärjestelmän avulla toteutetaan muun muassa kuntien julkisten tilojen 

varauspalvelu ja kansalaisten joukkoseulonnan ajanvarauspalvelu 

terveydenhuoltoa varten. Myös muunlaisia sosiaalisia palveluita, kuten 

koulupalveluita ja päivähoitopalveluita, voidaan myöhemmin ottaa osaksi 

järjestelmää.  

 

Koska Kuntalaistilijärjestelmä toteutetaan palvelukeskeisen arkkitehtuurin 

periaattein, sitä on myöhemmin mahdollista laajentaa melko helposti, liittämällä 

uusia sisältömoduuleja osaksi Kuntalaistilijärjestelmää. Tämänhetkisellä 

kehitysasteella Kuntalaistilijärjestelmä koostuu kolmesta suuresta 

sisältömoduulista, joita ovat koko järjestelmän ytimenä toimiva kuntalaistili, sekä 

siihen liitettävät kunnalliset tilanvarausjärjestelmä ja ajanvarausjärjestelmä. 

Palveluiden tarkoitettuja käyttäjiä ovat kaikki projekteissa mukana olevien 

kuntien asukkaat. 

3.1 Kuntalaistili 

Kuntalaistili on yleisluontoinen moduuli, jonka ympärille voidaan rakentaa 

erillisiä kunnan palveluihin liittyviä sisältömoduuleja, mutta joka toimii siihen 

liitettävien moduulien suhteen riippumattomasti. Kuntalaistili sisältää yleisesti 

tarvittavia palveluita ja muiden moduulien palveluiden käyttöön tarvittavia 

taustatietoja. Yleisesti tarvittavia palveluita ovat esimerkiksi järjestelmään 

kirjautuminen, käyttäjätietojen hallinta ja sähköiset maksupalvelut, sekä muiden 

palveluiden käytön kannalta läpinäkyvät taustapalvelut, kuten session hallinta, 

tietokantamuutosten seuranta ja palvelustatistiikan ylläpito. Taustatietoja ovat 

esimerkiksi järjestelmässä tapahtuneiden muutosten jäljittämiseen tarvittavat 

kirjausketjut, käyttäjien henkilötiedot ja yleishyödylliset tiedot, esimerkiksi 
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kuntiin liittyvät tiedot. Tiedon luonteesta riippuen se voidaan pyytää käyttäjältä, 

saada taustajärjestelmistä tai luoda automaattisesti järjestelmän sisäisen logiikan 

toimesta. Taustajärjestelmistä saatavaa tietoa ovat esimerkiksi käyttäjän viralliset 

henkilötiedot, jotka voidaan hakea Väestörekisterikeskuksen hallinnoimasta 

Väestötietojärjestelmästä ja kuntien hallinnoimista Tekla Xcity -järjestelmistä. 

Käyttäjältä saatavaa tietoa voi olla esimerkiksi täydentävä, epävirallinen tieto, 

kuten käyttäjän kutsumanimi. Automaattisesti generoitavaa tietoa on esimerkiksi 

käyttäjän kutsumanimen viimeisin muokkausajankohta. 

3.2 Tilanvarausjärjestelmä 

Tilanvarausjärjestelmä on kunnan, kaupungin tai vastaavan julkishallinnollisen 

elimen käyttöön suunniteltu, kuntalaistiliin liitettävä sisältömoduuli. Sen 

tarkoituksena on julkisen tahon (kunnan) hallinnoimien tilojen hallinnan 

helpottaminen ja tehostaminen keskittämällä niihin liittyvät tiedot yhteen 

järjestelmään. Järjestelmän ylläpitäjät voivat lisätä järjestelmään uusia tiloja ja 

määritellä niihin liittyviä tietoja ja muita ominaisuuksia, kuten varausaika- tai 

käyttäjäryhmärajoituksia. Jos järjestelmään lisätään vaikkapa kunnan ylläpitämä 

uimahalli, voidaan se jakaa erikseen varattaviin osiin esimerkiksi uima-altaiden 

mukaan. Tilan tai tilan osien voidaan määritellä olevan varattavissa melko 

monipuolisesti määriteltävin ehdoin, esimerkiksi viikon varoitusajalla, pelkästään 

maanantaisin kello 10 ja 13 välillä, ja vain mikäli varaaja kuuluu paikalliseen 

uimaseuraan. Samoin varausten minimiajat, maksujärjestelyt ja vastaavat seikat 

ovat määriteltävissä.  

 

Järjestelmän kautta asiakaskunnan (kuntalaisten) on mahdollista katsella ja varata 

heidän käytettävikseen tarjolla olevia, julkisesti hallinnoituja tiloja. Järjestelmä 

ottaa sekä ennalta määritetyt ehdot että olemassa olevat varaukset huomioon 

esittäessään vapaita aikoja tilan varaajalle ja määriteltyjen tietojen perusteella 

tarjoaa myös tilaan mahdollisesti liittyviä lisäpalveluita, uimahallin tapauksessa 

esimerkiksi kellukkeita tai uppopalloa. Kaikki tyypillinen tilanvarauksiin liittyvä 

asiointi, kuten maksut ja peruutukset hoidetaan järjestelmän kautta ilman ihmisen 

väliintuloa prosessointiketjussa, järjestelmän kutsuessa taustapalveluita 

automaattisesti niin tarvittaessa (mm. verkkopankkisovellukset). 
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3.3 Ajanvarausjärjestelmä 

Ajanvarausjärjestelmä on pääsääntöisesti henkilöresurssien varaamiseen 

suunniteltu, tällä hetkellä kehitteillä oleva kunnallinen sisältömoduuli 

Kuntalaistilijärjestelmään. Se on kuitenkin alusta lähtien pyritty suunnittelemaan 

melko yleiskäyttöiseksi, joten muunlaistenkin resurssien hallinnointi ja 

varaaminen voi jossakin määrin olla mahdollista sen kautta. Tilojen varaamisen 

erityistarpeisiin ajanvarausjärjestelmä ei kuitenkaan sovellu erityisen hyvin. 

Järjestelmän perusidea vastaa tilanvarausjärjestelmää: siihen voidaan 

julkishallinnon puolelta, pääkäyttäjien toimesta lisätä erilaisia resurssityyppejä ja 

niitä vastaavia resursseja, joita kuntalaiset voivat tämän jälkeen selata.  

 

Tyypillisiä ajanvarausjärjestelmän kautta varattavia resursseja voivat olla 

esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät palvelut. Kuntalainen voi järjestelmän 

kautta esimerkiksi varata ajan hammaslääkärille, ja järjestelmä allokoi ajan 

jollekulle hammaslääkärille, jolla kyseisellä hetkellä on kalenterissa vapaata 

aikaa. Järjestelmän kautta myös tietyissä tehtävissä työskentelevien henkilöiden 

on mahdollista varata heidän työssään tarvitsemia laitteistoresursseja. Resursseja 

voidaan ryhmitellä myös erilaisiksi kombinaatioiksi, joita voidaan tämän jälkeen 

käsitellä samaan tapaan kuin yksittäisiäkin resursseja, jolloin useaan kohteeseen 

voidaan kohdistaa varauksia yhdellä varauspyynnöllä. 
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4 KU�TALAISTILIJÄRJESTELMÄ� TEK�I�E� 
JÄRJESTELMÄ- JA ARKKITEHTUURIKUVAUS 

 

Kuntalaistilijärjestelmä on rakennettu modulaarisesti kokonaisuudeksi, jossa eri 

osakokonaisuuksien väliset keskinäisriippuvuudet on pyritty pitämään 

mahdollisimman vähäisinä, ja jossa kukin osakokonaisuus keskittyy omaan 

loogisesti muiden osien toiminnallisuudesta erilliseen osa-alueeseensa. Korkealla 

abstraktiotasolla järjestelmä on jaoteltavissa horisontaalisesti sisältömoduuleiksi 

ja vertikaalisesti tietokanta- palveluväylä- ja käyttöliittymäkerroksiksi. 

Ajattelutapa heijastuu arkkitehtuurin lisäksi myös järjestelmän käyttöliittymään, 

jossa kunkin sisältömoduulin palvelut on ryhmitelty moduuleja vastaavien 

pääotsakkeiden alaisiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi kunkin sisältömoduulin tai 

vastaavan osakokonaisuuden sisäiset komponenttitason ratkaisut noudattavat 

riippuvuuksia minimoivaa ja vuorovaikutteisuutta korostavaa mallia tilanteissa, 

joissa sellainen on katsottu työmäärien ja saavutetun edun kannalta järkeväksi. 

 

Kuntalaistilijärjestelmän toteutusta voidaan sen arkkitehtuurin vuoksi kutsua 

ideaalisen SOA-mallin (Service Oriented Architecture) pragmaattiseksi 

sovellukseksi. Ohjelmointikieleksi järjestelmän toteuttamista varten valittiin Java, 

joka on tulkattava ohjelmointikieli. Tulkattavat ohjelmat ovat tunnetusti 

riippumattomia käyttöjärjestelmän tai tietokonearkkitehtuurin erityispiirteistä. 

Koska Sun Microsystemsin Java-virtuaalikone (JVM, Java Virtual Machine) on 

asennettavissa kaikkiin merkittäviin käyttöjärjestelmiin (Windows, Unix, Linux, 

Mac OS, Solaris), voidaan Kuntalaistilijärjestelmä asentaa lähes mille 

palvelimelle tahansa, mikä voi antaa taloudellisuusetuja tai muita synergiaetuja 

järjestelmän tilaajille. Järjestelmän toteuttava Propentus oy on erikoistunut Java-

pohjaisten sovellusratkaisujen tuottamiseen. 

4.1 Looginen kerrosarkkitehtuuri 

Kuntalaistilijärjestelmän kerrosarkkitehtuuri koostuu kolmesta järjestelmän eri 

osa-alueita hoitavasta kerroksesta (Kuva 4.1.1). Alimpana kerroksena on 

tietokantakerros. Kerros keskittyy vastaanotettujen palvelupyyntöjen perusteella 
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tapahtuviin tietokantaoperaatioihin, eli tiedon hakuun, tallennukseen ja 

poistamiseen. Tietokantakerros koostuu useammasta tietokannasta, ja jokainen 

tietokanta voidaan niin haluttaessa jakaa omalle fyysiselle palvelimelleen. Lisäksi 

kerros suorittaa tietokantoihin kohdistuvia eräajoja, joilla ylläpidetään 

aikariippuvaista tietoa, esimerkiksi poistetaan menneitä varauksia. Palvelupyynnöt 

tietokantakerrokselle tulevat poikkeuksetta palveluväyläkerrokselta, joka on 

järjestelmän keskimmäinen taso. Yhteydenotot muista sijainneista on estetty. 

 

  

Kuva 4.1.1: Kuntalaistilijärjestelmän looginen kerrosarkkitehtuuri ja 

kerrosten vastuualueet [Propentus2008] 

Palveluväyläkerros sisältää suurimman osan järjestelmän bisneslogiikasta. 

Nimensä mukaisesti kerroksella toimii palveluväylä eli ESB, joka vastaanottaa ja 

reitittää palvelupyyntöjä asianmukaisille komponenteille. ESB ylläpitää 

käyttäjäkohtaisia istuntoja, joiden avulla mm. selvitetään eri palveluiden 

käyttöoikeudet. Tallennus- poisto- ja vastaavissa palveluissa ESB huolehtii myös 

kirjausketjun muodostamisesta, ja palveluiden käyttöasteiden tilastoinnista 

kaikkien palveluiden tapauksessa. Palvelupyyntöjä kerros voi vastaanottaa mistä 

tahansa sijainnista, mutta suurin osa pyynnöistä tulee käyttöliittymäkerrokselta. 
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Ylimpänä kerroksena Kuntalaistilijärjestelmän kerrosarkkitehtuurissa toimii 

käyttöliittymäkerros. Kerros huolehtii www-sivujen välittämisestä käyttäjien 

selaimille. Sivujen muodostaminen tapahtuu ajonaikaisesti jokaisen sivun 

kohdalla, sillä järjestelmän sisältämä, käyttöliittymällä esitettävä data on 

järjestelmän käyttötarkoituksen vuoksi pääosin dynaamista. Käyttöliittymäkerros 

huolehtii palvelupyyntöjen välittämisestä palveluväyläkerrokselle ja 

näkymättömän metadatan liittämisestä pyyntöihin. Käyttöliittymäkerroksenkin voi 

eriyttää omalle, tietokanta- tai palveluväyläkerroksesta erilliselle palvelimelleen. 

4.2 Järjestelmän palveluväyläarkkitehtuuri ja liitosrajapinnat 

Kuntalaistilijärjestelmän sisältämä bisneslogiikka sisältyy palveluihin, joita 

järjestelmässä on sisäisesti ja ulkoisesti tarjolla. Kaikki järjestelmän sisäiset, 

käyttöliittymäympäristön ja tietokantaympäristön väliset palvelupyynnöt kulkevat 

läpi palveluväyläympäristön, joka reitittää pyynnöt järjestelmän eri osiin. 

Palveluväyläkerros on siis paitsi järjestelmän keskimmäinen, myös keskeisin taso, 

sillä sen tehtävä on nivoa kaikki järjestelmän eri osat yhteen. Yksinkertaisimmissa 

tilanteissa palveluväylän bisneslogiikaksi riittää, että se reitittää vastaanottamansa 

pyynnöt oikeisiin osoitteisiinsa, mutta useimmiten palveluprosessiin joudutaan 

osallistumaan aktiivisemmin.  

 

Palveluväylän suorittamiin perustoimenpiteisiin yksinkertaisimmissakin 

reitityspyynnöissä sisältyy käyttöoikeuksien tarkistaminen, kirjausketjun 

täyttäminen ja tilastointi. Kukin toimenpiteistä muodostaa oman loogisen 

komponenttinsa, joka automaattisesti sisältyy kutsuttuun web-palveluun (Kuva 

4.2.1). Monissa tilanteissa yksi palvelupyyntö voi vaatia (em. peruskomponenttien 

automaattisen kutsumisen lisäksi) useamman kuin yhden järjestelmän 

komponentin kutsumista onnistunutta suoritusta varten. Näissä tilanteissa 

palveluväylällä olevan logiikan pitää lähettää kutsuja useille eri tahoille, odottaa 

vastauksia, yhdistää vastaanottamansa tiedot ja muokata niitä uudelleen seuraavan 

vastaanottajan ymmärtämään muotoon.  
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Kuva 4.2.1: Palveluväyläkerrokselle saapuvat palvelupyynnöt aiheuttavat 

automaattisen kutsun käyttöoikeuksien tarkastamiseen, kirjausketjun 

muodostamiseen ja palvelupyyntöstatistiikan ylläpitoon ennen 

palvelupyynnön ohjaamista eteenpäin [Propentus2008] 
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5 KU�TALAISTILIJÄRJESTELMÄ� 
PALVELUVÄYLÄKERROKSE� LÄPI REITITETTÄVÄT 
PALVELUPYY��ÖT 

 

Lahti Fenix -projektin Kuntalaistilijärjestelmä jäsentyy rakenteellisesti 

kolmikerrosarkkitehtuuriksi, jossa ylin kerros huolehtii käyttöliittymästä, alin 

kerros tietokannoista ja keskimmäinen yleisluontoisesta (ei tietokantaan tai 

käyttöliittymään liittyvästä) bisneslogiikasta. Keskimmäinen eli 

palveluväyläkerros toimii lisäksi integraatiopisteenä, joka huolehtii 

käyttöliittymäkerroksen, tietokantakerroksen sekä järjestelmän ulkoisten osien 

toisiinsa liittämisestä. Kun Kuntalaistilijärjestelmää käytiin toteuttamaan, valittiin 

palveluväyläratkaisuksi avoimeen lähdekoodiin perustuva Mule ESB, jonka uusin 

versio tuolloin oli 1.4.2. Myöhemmin Mule päivitettiin versioon 1.4.3, joka oli 

käytössä myös tämän työn aloittamisen aikaan. 

 

Leijonanosa palveluväylän välittämistä palvelupyynnöistä kulkee 

käyttöliittymäkerrokselta tietokantakerrokselle. Ne eivät tule järjestelmän 

ulkopuolelta, eivätkä ne missään vaiheessa käy Kuntalaistilijärjestelmän 

ulkopuolella, joten niitä kutsutaan tässä yhteydessä sisäisiksi palvelukutsuiksi ja 

niiden toteutusta kokonaisuutena järjestelmän sisäisiksi integraatioiksi. 

Järjestelmän jokaisessa web-palvelussa toimii useita web-metodeja, ja jokainen 

yksittäinen metodi vaatii oman palvelukutsunsa käyttöliittymältä palveluväylälle 

ja palveluväylältä tietokantasovellukselle. Palveluväylän kautta voidaan toteuttaa 

myös ulkoisiin järjestelmiin tehtäviä järjestelmäintegraatioita. 

 

Kunkin palvelukutsun muodostaminen edellyttää, että ohjelmistosuunnittelija 

ohjelmoi siihen tarvittavan logiikan. Web-metodien määrä nousee 

Kuntalaistilijärjestelmässä useisiin satoihin, joten palvelukutsujen ohjelmointiin 

menevällä ajalla on huomattava merkitys projektin työmääriin. Tämän vuoksi 

palvelukutsujen muodostamisen tulisi olla mahdollisimman suoraviivaista ja 

yhdenmukaista joka tilanteessa, jotta ohjelmistosuunnittelijat voisivat käyttää 

suuremman osan ajastaan erityislogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tässä 
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osiossa kuvataan, kuinka sisäisten palvelupyyntöjen välitys tapahtuu, ja kuinka 

sitä saatiin yksinkertaistettua kehittyneiden Java-ohjelmointitekniikoiden avulla. 

5.1 Palvelupyyntöjen välitys palveluväylän läpi 

Jokaista palveluväylälle tulevaa palvelupyyntöä kohden suoritetaan tyypillisesti 

kappaleessa 4 ja kuvassa Kuva 4.2.1 kuvattu joukko vakiotoimenpiteitä: Pyynnön 

lähettäjän oikeudet pyynnöstä seuraaviin toimenpiteisiin tarkistetaan ja niiden 

perusteella joko jatketaan prosessia tai keskeytetään se, muodostetaan kirjausketju 

tapahtumista ja ylläpidetään palvelutilastoja. Koska näiden toimenpiteiden lisäksi 

suoritetaan kuitenkin myös kyseiseen palveluun erikseen ohjelmoitavaa 

bisneslogiikkaa, on palveluketjussa kaksi komponenttia, joihin 

ohjelmistosuunnittelija voi koodiaan liittää. Palvelupyynnön kulkema reitti 

palveluväylän läpi kuvataan alla tarkemmin (Kuva 5.1.1). 

 

 

Kuva 5.1.1: ESB-palvelun läpileikkaus [Propentus2008] 
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Kaikki palveluväylälle ohjautuneet pyynnöt saapuvat kuvan Kuva 5.1.1 

mukaisesti palveluväylän niin sanottuun ulkoiseen päätepisteeseen (External Web 

Service endpoint), josta ne ohjataan sopivan Java-rajapinnan (Service interface) 

toteuttavalle luokalle (Service implementation), jossa palvelupyyntö päätyy 

oikeaan metodiin. Metodi toteuttaa granulariteetiltaan karkean palvelun. Tähän 

asti kaikki tapahtuu automaattisesti Mule-sovelluskehyksen ohjaamana. 

Toteuttavalle luokalle saavuttuaan sovelluskehys antaa ohjakset 

ohjelmistosuunnittelijan kirjoittamalle bisneslogiikalle (BL, business logic). 

Tähän erikseen kirjoitettavaan bisneslogiikkaan tulee sisältyä aiemmin mainittu 

käyttöoikeuksien tarkistus. Sovelluskehys ei siis toteuta niitä automaattisesti.  

 

Toteuttavan luokan BL kutsuu käyttämiänsä, granulariteetiltaan itseään hienompia 

palveluita ja jää tarvittaessa odottamaan niiltä vastausta. Mule havaitsee 

palvelukutsun ja siirtyy taas ohjaamaan prosessia. Ulkoisen rajapinnan 

toteuttavalta luokalta palvelupyynnöt lähtevät Mulen sisäiseen päätepisteeseeen 

(Internal endpoint), josta ne ohjautuvat taas sopivaan, Mulen ns. sisemmän 

rajapinnan (Internal service interface) toteuttavaan luokkaan (Internal service 

implementation). Kuten ulkoistenkin luokkien tapauksessa, suoritusvastuu siirtyy 

taas ohjelmistosuunnittelijan toteuttamalle logiikalle.  

 

Sisäisissä luokissa voidaan toteuttaa vielä ”mikrotason” bisneslogiikkaa, mutta 

joka tapauksessa niiden tehtäväksi jää huolehtia kirjausketjun muodostamisesta ja 

tilastoinnista. Sisäisetkin palvelut voivat vielä kutsua tietokantapalveluita, jolloin 

Mule tarttuu taas ohjaksiin, ja palvelupyyntö ohjataan sen ulospäin suuntautuvaan 

päätepisteeseen (Outbound endpoint), mistä se päätyy kutsutulle 

tietokantapalvelulle, Mulen vaikutuspiirin ulkopuolelle. Synkronisten 

palvelukutsujen tapauksessa Mule jää odottamaan vastausta, joka välitetään 

takaisin alkuperäisen, palveluväylälle pyynnön lähettäneelle asiakkaalle 

kulkemalla yllä kuvattu polku takaperin. Asynkronisten palvelukutsujen 

tapauksessa vastausta ei jäädä odottamaan. Muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta kaikki Kuntalaistilijärjestelmän palvelukutsut ovat synkronisia, joten 
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synkronisuus voidaan yleistää oletustapaukseksi suunniteltaessa palvelukutsujen 

yleistä ohjelmointimallia. 

5.2 Esimerkki sisäisestä palvelukutsusta ennen parannellun 

ohjelmointimallin käyttöönottoa: Resurssin tallennus 

Resurssin tallennus on tyyppiesimerkki yksinkertaisesta sisäisestä palvelusta, 

jossa palvelupyyntö alun perin lähtee käyttöliittymältä, kulkee palveluväylän 

ulomman ja sisemmän toteutusluokan kautta tietokannalle, ja palaa takaisin 

palveluväylän läpi käyttöliittymälle. Pyyntö ei sisällä ylimääräisiä palvelukutsuja 

eikä bisneslogiikkaa vakiotoimenpiteiden (oikeudet, statistiikka, kirjausketju) 

lisäksi, vaan sen ainoa tarkoitus on lähettää dataa tietokantakerrokselle, joka 

huolehtii datan tallentamisesta. Siitä huolimatta kutsun lähettäminen ja sen 

välittäminen vaatii suuren määrän ohjelmakoodia sekä käyttöliittymäkerroksella 

että palveluväylällä. Vaikka hankalimmat yksityiskohdat onkin piilotettu erillisten 

metodien taakse, listaukset Listaus 5.2.1, Listaus 5.2.2, Listaus 5.2.3 antavat 

kuvan minimimäärästä ohjelmakoodia, jonka työn lähtötilanteessa vähimmillään 

joutui kirjoittamaan saadakseen palvelun toimimaan.  

 

Ongelmalliseksi eri palvelukutsujen suhteen koettiin, että vaikka ne 

rakenteellisesti muistuttivat toisiaan, syötetty parametri ja paluuarvo olivat joka 

tilanteessa erityyppisiä, aivan kuten kutsuttujen web-metodien nimetkin. Tämän 

vuoksi rakennetta oli kopioitu sellaisenaan eri metodeihin, ja muutettu siitä vain 

olioluokkien tyyppejä sekä mainittua metodin nimeä. Alla oleva, resurssin 

tallennukseen liittyvä palveluväylälistaus ulommalta rajapinnalta (Listaus 5.2.1) 

kuvastaa hyvin ongelmaa. Vastaavat ongelmat toistuivat palveluväylän 

sisemmässä rajapinnassa (Listaus 5.2.2) sekä käyttöliittymän palvelua kutsuvassa 

metodissa (Listaus 5.2.3). 

 

1 public ResponseTO saveResource(Resource resource) { 

2  UMOEventContext context = RequestContext.getEventContext(); 

3  ResponseTO response = null; 

4  try { 

5   // TODO User Rights 
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6   EventParameters eventParams =      

 initializeSecureMethodParams(); 

7   initializeSecureMethodAuthentication(); 

8   response = (ResponseTO)       

 sendSynchronousMessage(eventParams, resource,    

 "saveResource"); 

9   postProcessResults(response); 

10  } catch (Exception e) { 

11   handleException(e); 

12   return null; 

13  } 

14  context.setStopFurtherProcessing(true); 

15  return response; 

16 } 

Listaus 5.2.1: Palveluväylän ulomman rajapinnan saveResource-palvelun 

vaatima ohjelmakoodi 

Huomionarvoisia rivejä listauksessa Listaus 5.2.1 ovat: 

Rivi 1:  Java-metodin nimi, parametrin tyyppi ja paluuarvon tyyppi staattisesti 

(Resource, ResponseTO) 

Rivi 3:  Paluuolion alustaminen staattisesti ResponseTO-luokaksi 

Rivit 6 ja 7: Käyttäjäoikeuksien tarkistaminen ja niihin pohjautuvien 

tilanneparametrien alustaminen 

Rivi 8:  Synkroninen viestin lähetys sisemmälle Mule-rajapinnalle, 

parametreina tilanneparametrit, Java-metodin sisään ottama parametri 

sekä kutsuttavan web-metodin nimi staattisesti (”saveResource”). 

Viestinlähetysmetodin palauttaman Object-tyyppisen olion staattinen 

tyyppikonversio haluttua ResponseTO-luokkaa vastaavaksi 

Rivi 9: Paluuolion jälkiprosessointi käyttäjän oikeuksien perusteella 

 

1 public ResponseTO saveResource(Resource resource) { 

2   ResponseTO response = null; 

3   try { 

4    EventParameters eventParams = initializeInnerMethod(); 
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5    ConfirmationTO confirmation = (ConfirmationTO) 

sendSynchronousMessage(eventParams, resource, "saveResource"); 

6    logDatabaseEvent(confirmation.getChangeLogs(), 

”saveResource”); 

7    response = confirmationToResponse(confirmation); 

8   } catch (Exception e) { 

9    handleException(e); 

10    return null; 

11   } 

12  RequestContext.getEventContext().setStopFurtherProcessing(true); 

13   return response; 

14  } 

Listaus 5.2.2: Palveluväylän sisemmän rajapinnan saveResource-palvelun 

vaatima ohjelmakoodi 

Huomionarvoisia rivejä listauksessa Listaus 5.2.2 ovat: 

Rivi 1: Java-metodin nimi, parametrin tyyppi ja paluuarvon tyyppi staattisesti 

(Resource, ResponseTO) 

Rivi 2: Paluuolion alustaminen staattisesti ResponseTO-luokaksi 

Rivi 4: Tilanneparametrien alustaminen ilman käyttäjäoikeuksien tarkastamista 

Rivi 5: Synkroninen viestin lähetys tietokantatasolle, parametreina 

tilanneparametrit, Java-metodin sisään ottama parametri sekä kutsuttavan 

web-metodin nimi staattisesti ilmoitettuna (”saveResource”). 

Viestinlähetysmetodin palauttaman Object-tyyppisen olion staattinen 

tyyppikonversio ConfirmationTO-luokaksi 

Rivi 6: Kirjausketjun luonti paluuobjektin ja metodin nimen perusteella 

Rivi 7: ConfirmationTO-olion oleellisten arvojen siirtäminen ResponseTO-olioon 

(näiden kahden luokan välinen erityistilanne, konversiota ei muun 

tyyppisten luokkien kanssa tehdä) 

 

1 public ResponseTO saveResource(Resource resource, 

  AuthenticatedUserTO authUser) throws ServiceException,   

  SystemException { 

2   String url = ConnectionUtil.getEsbLocation() + relativeUrl; 

3   String methodName = "saveResource"; 
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4   String reqName = "resource"; 

5   Class<? extends Object> reqClazz = Resource.class; 

6   Class<? extends Object> respClazz = ResponseTO.class; 

7   // Get serialization map for AxisClient 

8   Map<Class<? extends Object>, QName> objectMap = 

SerializationUtil.getSerializationMap(reqClazz, respClazz); 

9   // Create parameter object 

10   WSClientCallParametersTO params = new 

WSClientCallParametersTO(); 

11   params.setServiceUrl(url); 

12   params.setOperation(methodName); 

13   params.setRequest(reqName, 

SerializationUtil.getQNameFromTO(reqClazz),reqClazz); 

14  params.setResponse(SerializationUtil.getQNameFromTO(respClazz), 

respClazz); 

15   params.setSerializableObjects(objectMap); 

16   AxisClient client = WSClientFactory.getAxisClient(); 

17   ResponseTO response = null; 

18   Object result = null; 

19   try { 

20    // If no credentials were provided, try anonymous call 

21    if (authUser == null) { 

22     result = client.sendAnonymousMessage(params, 

resource); 

23    } else { 

24     result = client.sendAuthenticatedMessage(params, 

authUser, resource); 

25    } 

26    if (result != null) { 

27     response = (ResponseTO) result; 

28    } 

29   } catch (WSClientException e) { 

30    String message = e.getMessage(); 

31    Exception ex = 

ExceptionUtil.generateExceptionFromAxisResult(message); 

32    ExceptionUtil.throwException(ex); 

33   } 

34   return response; 
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35  } 

Listaus 5.2.3: Käyttöliittymän palveluväylälle lähtevän saveResource-

palvelupyynnön vaatima ohjelmakoodi 

Huomionarvoisia rivejä listauksessa Listaus 5.2.3 ovat: 

Rivi 1: Java-metodin paluuarvon ja sisään ottaman olioparametrin tyyppien 

määrittäminen staattisesti (ResponseTO ja Resource) 

Rivi 3: Kutsuttavan palveluväylällä sijaitsevan web-metodin nimen 

määrittäminen staattisesti (”saveResource”) 

Rivi 4: Kutsuttavan web-metodin parametriksi annettavan olion nimen 

määrittäminen staattisesti (”resource”) 

Rivi 5: Web-metodin parametrin toteuttavan luokan määrittäminen staattisesti 

(Resource.class) 

Rivi 6: Web-metodin paluuarvon toteuttavan luokan määrittäminen staattisesti 

(ResponseTO.class) 

Rivi 17: Paluuolion alustaminen staattisesti ResponseTO-tyyppiseksi 

Rivi 27: Web-metodin palauttaman Object-tyyppisen olion tyyppikonversio 

staattisesti ResponseTO-luokaksi 

Rivi 34: ResponseTO-tyyppisen olion palauttaminen 

5.3 Havaintoja lähtötilanteen ohjelmointitavasta 

Listaukset Listaus 5.2.1, Listaus 5.2.2 ja Listaus 5.2.3 paljastavat 

palvelupyyntösuorituksen kulun: Palvelupyyntö lähetetään käyttöliittymältä, 

saapuu palveluväylän ulommalle rajapinnalle ja ohjataan sisemmälle rajapinnalle, 

joka kutsuu tietokantatasolla olevaa web-metodia. Tietokanta palauttaa vastauksen 

sisemmälle rajapinnalle, joka palauttaa sen ulommalle rajapinnalle, joka palauttaa 

sen lopulta itse palvelupyynnön alullepanijalle eli käyttöliittymälle. Listauksista 

selviää hyvin myös itse koodin rakenne: Toistuvia osia on paljon, mutta välissä on 

muutamia kohtia, joissa ohjelmistosuunnittelijan tulee vaihtaa luokkien ja 

metodien nimiä.  

 

Ongelmalliseksi lähtötilanteen tekee edellisen kappaleen listauksissa esitellyn 

koodin vaikealukuisuus ja pituus, etenkin käyttöliittymätason koodia 
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tarkastellessa. Mikäli resurssin tallentavan saveResource()-metodin sijaan 

haluttaisiinkin toteuttaa resurssin palauttava findResource(), kaikki staattiset 

luokka- ja metodinimiviittaukset, kuten metodien vastaanottamat tai palauttamat 

olioluokat olisi muutettava käsin, vaikka pääosin metodien rakenne pysyisi 

samana. Ohjelmistosuunnittelijan vastuulle jää havaita kaikki muutosta kaipaavat 

kohdat yhteensä 72 rivin seasta. Muutettavia kohtia on lähes 30, eikä yhden 

huomaamatta jääminen ole mitenkään epätodennäköistä, sillä monikaan väärä 

sijoitus ei tuota syntaksivirhettä.  

5.4 Alkutilanteen tunnuslukujen mittaus 

Jotta saataisiin käsitys lähtötilanteesta, mitattiin palvelukutsuun vaadittavan 

rivimäärän lisäksi sen vaatimien metodien syklomaattinen kompleksisuus. Mittaus 

suoritettiin kaikista Tilanvarausmoduulin tilojen käsittelyyn tehdyistä 

”läpireitittävistä” palveluista, joita lähtötilanteessa oli tehty yhteensä 36 kpl. 

Läpireitittävyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä palvelua, joka toimii web-

palvelukutsujen suhteen suoraviivaisesti, eli yksi käyttöliittymältä tuleva pyyntö 

käynnistää tasan yhden ESB-tason palvelun, joka kutsuu yhtä tietokantatason 

palvelua. Muu tiedonkäsittely tällaisissa palveluissa voi silti olla 

monimutkaistakin. Mittaus suoritettiin käyttäen automaattista kompleksisuuden 

mittaamiseen suunniteltua SourceMonitor-ilmaistyökalua [Campwood2008]. 

Mittauskohteeksi valittiin Tilanvarausmoduuli siitä syystä, että se oli jo ehditty 

rakentaa pitkälle käyttäen vanhaa ohjelmointimallia. Liitteessä LIITE I on esitetty 

mittauksen tarkat tulokset, joiden pohjalta saatiin laskettua alla oleva yhteenveto 

(Taulukko 5.4.1): 

 

Rajapinta Käyttöliittymä ESB (ulkoinen) ESB (sisäinen) Yhteenveto 

Rivejä 1988 2183 1218 5389 

Maksimi-

kompleksisuus 

6 19 6 19 

Keskimääräinen 

kompleksisuus 

5,22 7,89 4,55 6,15 

Taulukko 5.4.1: Vanhalla mallilla toteutetun Tilanvarausmoduulin osan 

kompleksisuus. Yhteenvetosarakkeen keskiarvo on laskettu rivimäärän 

suhteen painottamalla.  
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6 YLEISE� PALVELUKUTSUMALLI� LAATIMI�E� 
SISÄISISSÄ I�TEGRAATIOISSA KÄYTETTÄVÄKSI 

 

Listauksissa Listaus 5.2.1, Listaus 5.2.2 ja Listaus 5.2.3 esitellyn koodin 

muokkaaminen kutakin toteutettavaa web-metodia vastaavaksi on hidasta ja 

virhealtista, eikä lopputuloskaan ole siistiä. Mikäli jossakin vaiheessa kaikkiin 

toteutettuihin web-metodikutsuihin haluttaisiin lisätä jokin yleisluontoinen 

lisätoimenpide, kuten listauksista tällä hetkellä puuttuva statistiikkametodin kutsu, 

jouduttaisiin joka ikinen web-metodikutsu käymään läpi, mikä on paitsi hidasta, 

myös puuduttavaa. On selvää, että hyvät ohjelmointikäytännöt ja projektin 

eteneminen vaativat parannusta tilanteeseen, mutta staattisten sijoitusten 

korvaaminen dynaamisilla sijoituksilla tai esimerkiksi abstraktin metodirungon 

rakentaminen ei perinteisillä Java-ohjelmointimenetelmillä onnistu. 

 

Hyödyntämällä Java-kielen kehittyneitä ominaisuuksia, kuten reflektiivistä 

ohjelmointia [Sun1998] ja Javan versiossa 5 esiteltyä Generics-ohjelmointitapaa 

[Sun2004], toteutettiin dynaamiset metodit, joiden avulla minkä tahansa web-

metodin kutsuminen suoraviivaistuu huomattavasti. Reflektiivisessä 

ohjelmoinnissa tuotetaan sellaista ohjelmakoodia, joka osaa tarkastella itse itseään 

ja ohjata omaa toimintaansa itsestään tekemiensä havaintojen perusteella. 

Esimerkiksi luokan instanssi (object) osaa selvittää oman luokkansa (class) ja 

iteroida sisältämiensä metodien yli. Java Generics -ohjelmointitapa puolestaan 

muun muassa mahdollistaa luokkaan viittaamisen eräänlaisena tuntemattomana 

muuttujana, tuntematta koko luokan tyyppiä ylipäätään. 

6.1 Uuden mallin laatiminen käyttöliittymätasolle vanhan 

palvelupyyntömallin pohjalta 

Käyttöliittymätason palvelukutsuja (mm. Listaus 5.2.3) tarkastelemalla havaittiin 

tietyt toistuvat rakenteet ohjelmakoodissa, joiden pohjalta ruvettiin laatimaan 

yleistä palvelukutsumuodostinta omaan luokkaansa. Osiot, joissa viitattiin 

staattisesti tietyn tyyppisiin luokkiin, muutettiin geneerisen ohjelmointitavan 

avulla dynaamiseen muotoon. Muutos voidaan havaita mainiosti laaditun metodin 

esittelyrivillä (Listaus 6.1.1): 
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1 public static <T> T request(String methodName, String reqName, 

Object requestObject, Class<? extends Object> respClazz, 

AuthenticatedUserTO authUser, String relativeUrl) 

Listaus 6.1.1: Käyttöliittymätasolle laaditun palvelukutsumuodostimen 

ensimmäinen rivi 

Kuten listauksesta Listaus 6.1.1 havaitaan, metodin request paluuobjektin 

määritellään olevan tyypiltään T. T ei kuitenkaan ole mikään tietty luokka, vaan 

metodin sisäinen ”tuntematon muuttuja”. Tämä voidaan havaita paluuobjektia 

edeltävästä <- ja >-merkkien rajaamasta listasta, joka sisältää muuttujan T. 

Metodin neljäs parametri on tyypiltään Class<? extends Object>. Erikoiselta 

näyttävä luokkamäärittely on toinen kohta, jossa hyödynnetään geneeristä 

ohjelmointia. Määrittelyn alussa oleva Class tarkoittaa, että parametri on jonkin 

olion ajonaikainen luokka. Väkäset Class-osion perässä sisältävät lisämäärityksen 

luokan tyypille: <? extends Object> tarkoittaa, että luokka voi olla mikä tahansa 

ajonaikainen versio sellaisesta oliosta, joka laajentaa oliota Object. Käytännössä 

tämä mahdollistaa minkä tahansa olion toteuttavan luokan syöttämisen 

neljänneksi parametriksi, sillä Java-kielessä kaikki oliot laajentavat Object-oliota.  

 

Palvelukutsumuodostin esitellään kokonaisuudessaan listauksessa Listaus 6.1.2 ja 

siitä voidaan havaita, kuinka metodin alussa esiteltyä tuntematonta muuttujaa T 

hyödynnetään paluuarvon tyypin määrittämisessä tyyppikonversion kautta 

metodin viimeisellä rivillä. Verrattaessa listausta listaukseen Listaus 5.2.3 voidaan 

havaita selvää yhdennäköisyyttä. Siitä huolimatta alla oleva listaus on täysin 

dynaaminen, siinä ei ole yhtäkään staattista viittausta web-metodikutsun kannalta 

merkitykselliseen luokkaan.  

 

1 public static <T> T request(String methodName, String reqName,  

Object requestObject, Class<? extends Object> respClazz,  

authUser, String relativeUrl) throws ServiceException, 

SystemException { 

2  String url = ConnectionUtil.getEsbLocation() + relativeUrl; 

3   Class<? extends Object> reqClazz = null; 
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4   if (requestObject != null) { 

5    reqClazz = requestObject.getClass(); 

6   } 

7   Map<Class<? extends Object>, QName> objectMap = 

SerializationUtil.getSerializationMap(reqClazz, respClazz);  

8   if (methodName.endsWith("List")) { 

9    respClazz = List.class; 

10   } 

11   WSClientCallParametersTO params = new 

WSClientCallParametersTO(); 

12   params.setServiceUrl(url); 

13   params.setOperation(methodName); 

14   if (reqName != null && reqClazz != null) { 

15    params.setRequest(reqName, SerializationUtil 

16     .getQNameFromTO(reqClazz), reqClazz); 

17   } 

18   if (respClazz != null) { 

19  params.setResponse(SerializationUtil.getQNameFromTO(respClazz),  

respClazz); 

20   } 

21   params.setSerializableObjects(objectMap);  

22   AxisClient client = WSClientFactory.getAxisClient(); 

23   Object result = null; 

24   try { 

25    // If no credentials were provided, try anonymous call 

26    if (authUser == null) { 

27     result = client.sendAnonymousMessage(params, 

requestObject); 

28    } else { 

29     result = client.sendAuthenticatedMessage(params, 

authUser, requestObject); 

30    } 

31   } catch (WSClientException e) { 

32    String message = e.getMessage(); 

33    Exception ex = ExceptionUtil 

34     .generateExceptionFromAxisResult(message); 

35    ExceptionUtil.throwException(ex); 

36   } 
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37 return (T) result; 

38  } 

Listaus 6.1.2: Aikaisempien staattisten metodien pohjalta laadittu 

dynaaminen käyttöliittymätason palvelukutsumuodostin 

Sellaisenaan listaus Listaus 6.1.2 on kuitenkin hyvin pitkä, joten se pilkottiin 

alustusalimetodeihin initializeSerializationMap() ja 

createCallParameters(), joissa alustettiin varsinaisessa pyynnössä tarvittavat 

oliot. Myös itse pyyntö voitiin tämän jälkeen eristää omaan alimetodiinsa 

getResult(). Näin metodien pituudet saatiin siedettäviksi ja tekemään vain yhtä 

asiaa kerrallaan. Alustusalimetodien välillä olevaa keskinäisriippuvuutta ei 

kuitenkaan saatu poistettua, mikä ilmenee metodien yhteisten parametrien 

suuresta määrästä. Alimetodien laatimisen jälkeen listaus Listaus 6.1.2 saatiin 

näyttämään alla olevalta (Listaus 6.1.3): 

 

1 public static <T> T request(String methodName, String reqName, 

 Object requestObject, Class<? extends Object> respClazz, 

 AuthenticatedUserTO authUser, String relativeUrl) 

  throws ServiceException, SystemException { 

2   String url = ConnectionUtil.getEsbLocation() + relativeUrl; 

3   Class<? extends Object> reqClazz = null; 

4   Map<Class<? extends Object>, QName> objectMap =    

  initializeSerializationMap(methodName, requestObject,   

   reqClazz, respClazz); 

5   WSClientCallParametersTO params = createCallParameters(url, 

   methodName, reqName, reqClazz, respClazz, objectMap);  

6   return getResult(authUser, params, requestObject); 

7  } 

Listaus 6.1.3: Käyttöliittymätason lopullinen palvelukutsumuodostin 

6.2 Uuden mallin laatiminen palveluväylätasolle 

Palveluväylän ulomman ja sisemmän rajapinnan toteutukset muistuttivat 

lähtötilanteessa toisiaan, kuten voidaan havaita listauksista Listaus 5.2.1 ja Listaus 

5.2.2. Kun niiden suhteen ruvettiin laatimaan dynaamista toteutusmallia 

käyttöliittymätason palvelukutsumuodostimen tapaan, yritettiin tästä 



30 
 

yhdennäköisyydestä johtuen keksiä tapa yhdenmukaistaa molempien rajapintojen 

kutsut keskenään täsmälleen samanlaisiksi, jotta koodin uudelleenkäyttö olisi 

mahdollisimman tehokasta. Hyödyntämällä geneerisyyttä ja reflektiota, saatiin 

aikaan alla oleva request-logiikka (Listaus 6.2.1): 

 

1 protected <T> T request(Object requestParams) { 

2   try { 

3    if (getServiceName(this).endsWith("InternalService")) { 

4     return this.<T> request(initializeInnerMethod(), 

requestParams); 

5    } else { 

6     return this.<T> request(initializePublicMethod(), 

requestParams); 

7    } 

8   } catch (Exception e) { 

9    logger.error("Error in public request, Service: "+ 

getServiceName(this) + ", Method: " + getParentMethodName(1),); 

10    handleException(e); 

11    return null; 

12   } 

13  } 

Listaus 6.2.1: Palveluväylätasolle toteutettu request-metodi 

Yllä olevasta listauksesta voidaan havaita geneerisen T-tyyppisen olioviittauksen 

käyttö esittelyrivin paluuarvon lisäksi riveillä neljä ja kuusi, joissa kutsutaan 

toista, samannimistä request-metodia ylikuormitettuna ja konvertoidaan 

paluutyyppi tämän metodin tyypiksi T ennen sen palauttamista. Rivin kolme 

ehtolauseessa havaitaan viittaus metodiin getServiceName(this), joka hyödyntää 

sisäisesti reflektiota metodin sisältävän luokan nimen selvittämiseksi. 

Kuntalaistilijärjestelmän palveluväylässä kaikkien sisempien rajapintaluokkien 

nimeämiskonventioksi sovittiin niiden päättyminen sanoihin ”InternalService”, 

joten luokan nimen perusteella pystytään päättelemään, ollaanko ulommalla vai 

sisemmällä rajapinnalla ja kutsumaan sen perusteella erilaisia 

tilanneparametrimuodostimia ylikuormitetun request-metodin parametreiksi. 
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Muiden suorittamiensa toimenpiteiden lisäksi aiemmin mainittu, ylikuormitettu 

request-metodi ohjaa suoritusta edelleen rajapintatason perusteella joko 

requestExternal- tai requestInternal-metodeille. Tarkastellaan seuraavaksi 

sisemmän rajapinnan kyseessä ollessa kutsuttavaa requestInternal-metodia 

(Listaus 6.2.2). 

 

1 private <T, K extends T> T requestInternal(Object requestParams, 

EventParameters eventParams) throws SystemException { 

2   K result = BaseServiceImpl.<K> 

sendSynchronousMessage(eventParams, requestParams, 

eventParams.getMethodName()); 

3   if (result == null) { 

4    return null; 

5   } 

6   if (result instanceof Loggable) { 

7    logDatabaseEvent(((Loggable) 

result).getChangeLogs(),getServiceName(this)); 

8   } 

9   if (result instanceof ConfirmationTO) { 

10    return (T) confirmationToResponse((ConfirmationTO) 

result); 

11   } 

12   return result;  

13  } 

Listaus 6.2.2: Palveluväylätasolle toteutettu requestInternal-metodi 

Metodin requestInternal rivillä yksi määritelläänkin aiemmasta poiketen kaksi 

tuntematonta muuttujaa, T ja K extends T. Määrittelystä selviää, että muuttuja K 

laajentaa muuttujaa T, vaikka kummankaan tyyppiä ei tiedetä. Geneerinen 

ohjelmointi mahdollistaa kuitenkin tiettyjen ennakkoehtojen asettamisen tähän 

tapaan. Rivillä kaksi suoritetaan listauksesta Listaus 5.2.2 tutulla synkronisella 

palvelukutsumetodilla web-metodikutsu tietokannalle, mutta tällä kertaa 

paluuarvon tyyppikonversio suoritetaankin dynaamisesti, tuntemattoman K-

muuttujan avulla. Metodin parametreiksi annetaan paitsi aiemmin muodostetut 

tilanneparametrit, myös - tällä kertaa yleismuotoinen, Object-tyyppinen – 
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sisältöparametri (requestParams) ja tilanneparametreista saatava metodin nimi. 

Kaikki palvelupyynnössä käytetyt arvot muodostetaan siis dynaamisesti.  

 

Automaattinen kirjausketju toteutettiin laatimalla uusi Loggable-rajapinta, jonka 

toteuttaviksi muutettiin kaikki sellaiset luokat, joihin liittyvistä palvelukutsuista 

halutaan muodostaa kirjausketju. Rivillä kaksi alustettu K-tyyppinen result-olio 

on vastaanotettu tietokannalta, joka on liittänyt olioon metatiedoiksi kaikki ne 

tietokantamuutokset, joita palvelupyyntö mahdollisesti aiheutti. Rivillä kuusi 

havaitaan ehtolause, jossa reflektion avulla tarkastetaan, toteuttaako käsiteltävä K-

tyypin olio Loggable-rajapinnan. Mikäli näin on, kutsutaan kirjausketjun 

muodostavaa metodia antamalla sille parametreiksi Loggable-tyyppiseksi 

konvertoidun, käsittelyssä olleen olion kirjaustiedot ja selvitetään palvelun nimi 

reflektiota hyödyntävällä alimetodilla getServiceName(this), joka selvittää 

rajapinnan toteuttavan luokan nimen, joka taas sovitun nimeämiskonvention 

myötä vastaa web-metodin sisältävän web-palvelun nimeä. Kirjausketjujen 

muodostaminen hoituu täten sisemmällä rajapinnalla, mutta tällä kertaa ilman 

ohjelmistosuunnittelijan erikseen joka metodille kirjoittamaa käskyä. Rajapinnan 

ansiosta voidaan myös helposti ja nopeasti vaikuttaa siihen, minkä 

palvelupyyntöjen suorittamat tietokantamuutokset kirjataan. 

 

Koska requestParams on tyyppiä Object, voi se olla mitä tahansa, ja näin ollen 

pyyntöä ei ole sen kannalta sidottu yhteen tiettyyn web-metodiin. Samoin 

kutsuttavan metodin nimi saadaan dynaamisesti tilanneparametreista. Näin ollen 

requestInternal-metodin avulla voidaan kutsua mitä tahansa web-metodia millä 

tahansa serialisoitavalla hyötykuormaoliolla.  

 

Mutta mistä kutsuttavan web-metodin nimi saatiin tilanneparametreihin? 

Listauksessa Listaus 6.2.1, ylikuormitettua kaksiparametrista request-metodia 

kutsuttaessa, ensimmäinen parametri on tilanneparametrit muodostava metodi. 

Rivillä neljä kyseiseen tarkoitukseen käytetään initializeInnerMethod()-

metodia, ja rivillä kuusi initializePublicMethod()-metodia. Nämä puolestaan 

erilaisia reittejä päätyvät kutsumaan metodia getParentMethodName(int depth) 
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(Listaus 6.2.3, alla), jossa hyödynnetään vielä yhtä Javan versiossa 5 esiteltyä 

ominaisuutta, julkista pinoa.  

 

Osatakseen palata suorittamistaan alimetodeista aina oikeaan ylempään metodiin, 

täytyy Javan virtuaalikoneessa tietenkin olla pino (stack), aivan niin kuin 

oikeissakin mikroprosessoreissa. Aiemmin pino oli Javan yksityinen asia, ja sen 

sisältö nähtiin lähinnä silloin, kun tapahtui poikkeus, ja Java dumppasi pinon 

sisällön konsoliin. Versiosta 5 lähtien on ollut mahdollista ohjelmallisesti kutsua 

ajettavan säikeen metodipinoa, josta voidaan edelleen pyytää tietyllä pinon tasolla 

olevaa metodiviittausta, ja selvittää näin jonkin aiemmin suoritetun metodin nimi. 

Koska palveluväylälle laadittu request-logiikka kulkee aina tunnettuja reittejä 

pitkin, voidaan sisäkkäiset metodikutsut yhteen laskemalla selvittää, mikä on se 

metodi, josta request-logiikkaa alun perin kutsutaan. Metodien 

nimeämiskonventioksi sovittiin, että palveluväylän ulomman ja sisemmän 

rajapinnan metodit vastaavat toisiaan ja tietokantatasolla sijaitsevaa palvelua. 

Näin request-logiikkaa kutsuvan Java-metodin nimen perusteella voidaan 

selvittää myös kutsuttavan web-metodin nimi, ja asettaa se tilanneparametreihin, 

joista se on ylemmällä metoditasolla tämän jälkeen dynaamisesti luettavissa. 

Pinon selvittävä metodi kuvataan listauksessa Listaus 6.2.3. 

 

1 protected static String getParentMethodName(int depth) { 

2   String version = System.getProperty("java.version"); 

3   if (version.startsWith("1.6")) { 

4    return Thread.currentThread().getStackTrace()[2 + depth] 

getMethodName(); 

5   } else { 

6    return Thread.currentThread().getStackTrace()[3 + depth] 

getMethodName(); 

7   } 

8  } 

Listaus 6.2.3: Javan yksittäisen säikeen sisältämän pinon avulla voidaan 

selvittää toista metodia kutsuneen metodin nimi 
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6.3 Esimerkki sisäisestä palvelukutsusta parannellun mallin 

käyttöönoton jälkeen: Resurssin tallennus 

Kappaleessa 5.2 esiteltiin Kuntalaistilijärjestelmään toteutettu yksinkertainen, 

”läpireitittävä” resurssin tallentamiseen suunniteltu sisäinen palvelu. 

Koodilistauksissa kuvattiin, miten palvelupyyntö lähetetään käyttöliittymältä 

palveluväylälle, ja kuinka se kulkee palveluväylän ulommalta rajapinnalta 

sisemmälle, ja sisemmältä rajapinnalta edelleen tietokantatasolle. Kaikkiaan 

koodia vaadittiin tähän sinänsä yksinkertaiseen palveluun yli 70 riviä, ja se sisälsi 

lähes 30 staattista viittausta web-metodien nimiin ja käytettäviin luokkiin. 

Tällaisen, hitaan ja kömpelön ohjelmointimenetelmän tilalle laadittiin 

dynaamisesti toimiva request-logiikka. Logiikan käyttöönoton myötä yhden 

palvelupyynnön muodostaminen kaikkien kolmen integraatiotason läpi 

suoraviivaistui merkittävästi: nykyisin aiemmin 72 riviä vaatinut toiminnallisuus 

hoituu yhteensä kolmella koodirivillä per rajapinta, kuten alla olevat listaukset 

(Listaus 6.3.1: Request-logiikalla toteutettu saveResource-palvelukutsu 

käyttöliittymältä palveluväylälle, Listaus 6.3.2, Listaus 6.3.3) osoittavat: 

 

1 public ResponseTO saveResource(Resource resource, 

AuthenticatedUserTO authUser) throws ServiceException, 

SystemException { 

2   return RequestUtil.request("saveResource", "resource", 

resource, ResponseTO.class, authUser, relativeUrl);  

3  } 

Listaus 6.3.1: Request-logiikalla toteutettu saveResource-palvelukutsu 

käyttöliittymältä palveluväylälle 

1 public ResponseTO saveResource(Resource resource) { 

2   return request (resource); 

3  } 

Listaus 6.3.2: Request-logiikalla toteutettu saveResource-palvelukutsu 

palveluväylän ulommalta rajapinnalta sisemmälle rajapinnalle 
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1 public ResponseTO saveResource(Resource resource) { 

2   return request (resource); 

3  } 

Listaus 6.3.3: Request-logiikalla toteutettu saveResource-palvelukutsu 

palveluväylän sisemmältä rajapinnalta tietokannalle 

6.4 Lopputilanteen tunnuslukujen mittaus 

Ilman varsinaista mittaustakin on helppo havaita, että McCaben syklomaattinen 

kompleksisuus on jokaisessa kappaleen 6.3 metodissa tasan yksi, sillä metodit 

eivät sisällä silmukoita tai niihin verrattavia lohkoja. Koska Ajanvarusmoduulin 

kirjoitus oli uuden ohjelmointimallin valmistumisvaiheessa vielä alkutekijöissään, 

moduuliin oli ehditty toteuttaa vain pari metodia vanhalla ohjelmointimallilla, ja 

niinpä ne kirjoitettiin uudelleen käyttäen request-logiikkaa. Lopuksi kirjoitettiin 

tukku uusia metodeja, jotka laadittiin alusta lähtien käyttämään request-logiikkaa 

palvelupyyntöjen tekemiseen. Tämän jälkeen metodien syklomaattisen 

kompleksisuuden mittaus suoritettiin SourceMonitor-ohjelmalla 

[Campwood2008], jolloin lopputulokseksi saatiin alla olevan taulukon (Taulukko 

6.5.1) ilmoittamat lukemat. Taulukkoon on lisäksi kerätty tässä työssä käsiteltyjen 

”läpireitittävien” metodien määrä kutakin rajapintaa kohden. Tarkemmat lukemat 

on esitetty liitteessä LIITE II. 

6.5 Uuden palvelupyyntömallin sisäinen kompleksisuus 

Request-logiikan rivimäärän sekä kompleksisuuden pitäminen kohtuullisen 

matalana oli suunnittelukriteerinä alusta lähtien, mutta koska logiikka on 

normaalikehityksen yhteydessä piilossa kehittäjiltä, ei sen kompleksisuuden 

pitäminen alhaisena ollut niin oleellista, kuin sitä käyttävien metodien 

kompleksisuuden saaminen mahdollisimman alhaiselle tasolle. Tästä huolimatta 

myös itse request-logiikankin kompleksisuus mitattiin. Mittaus rajattiin 

koskemaan vain pelkästään request-logiikkaa varten kirjoitettuihin metodeihin. 

Näistä metodeista suoritetaan metodikutsuja muutamiin valmiiksi olemassa 

olleisiinkin metodeihin, joita ei tämän työn laajuuteen ollut syytä sisällyttää. 

Keskimääräiseksi kompleksisuudeksi request-mallille saatiin tällä rajauksella 
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karvan verran yli 3, joten mallin suunnittelua voidaan pitää onnistuneena 

muutenkin kuin käyttötarkoitukseltaan. 

 

Moduuli Rajapinta UI ESB (ulkoinen) ESB (sisäinen) Yhteenveto 

Tilanvaraus Metodeja 36 36 36 108 

Rivejä 1988 2183 1218 5389 

Maksimi-

kompleksisuus 

6 19 6 19 

Keskim. 

kompleksisuus 

5,22 7,89 4,55 6,15 

Ajanvaraus Metodeja 68 68 68 204 

Rivejä 1335 1670 812 3817 

Maksimi-

kompleksisuus 

1 26 1 26 

Keskim. 

kompleksisuus 

1 2,41 1 1,62 

Taulukko 6.5.1: Vanhalla mallilla toteutetun tilanvarausmoduulin ja uudella 

mallilla toteutetun Ajanvarausmoduulin osan kompleksisuus kokoavana 

taulukkona. Yhteenvetosarakkeen keskiarvo on laskettu rivimäärän suhteen 

painottamalla. 
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7 POHDI�TA 
 

Perinteiset etukäteen käännettävät ohjelmointikielet, kuten C, eivät taivu 

reflektiiviseen ohjelmointiin. Koska Java on tulkattava, virtuaalikoneen päällä 

toimiva ohjelmointikieli, on siihen voitu sisällyttää tuki reflektiolle. Javan valinta 

Kuntalaistilijärjestelmän ohjelmointikieleksi mahdollistaa näin ollen useampia 

ohjelmointivaihtoehtoja kuin perinteiset kielet. Yhtenäistä luokkien ja metodien 

nimeämiskäytäntöä hyödyntämällä voidaan toteuttaa dynaamisia elementtejä 

ohjelmakoodiin, mikä osaltaan vähentää samankaltaisten mutta eri luokkia 

käyttävien metodien kirjoittamisen tarvetta. Sitä kautta ohjelmakoodista voidaan 

saada staattisia malleja hyödyntävää koodia yleiskäyttöisempää, mikä paitsi 

mahdollistaa koodin kierrätyksen muissa projekteissa, myös vähentää koodirivien 

kokonaismäärää. 

 

Yhtenäisen, dynaamisen palvelupyyntöjen ohjelmointimallin toteuttamiseksi 

järjestelmän rajapintojen, luokkien ja metodien nimeämiskäytännölle jouduttiin 

asettamaan uusia, entistä tiukempia vaatimuksia. Jo ennestään järjestelmässä oli 

pyritty nimeämään metodit ja muut ohjelmakoodin osaset jossakin määrin 

yhtenäisesti, mutta joukossa oli myös tilanteita, joissa nimet eivät tarkalleen 

vastanneet toisiaan siten, että niiden pohjalta olisi voitu automatisoida mitään. 

Suuria muutoksia ei kuitenkaan tarvinnut asian suhteen tehdä, joten niiltä osin 

uuden mallin käyttöönotto oli nopeaa ja vaivatonta. 

 

Tavoitteiden objektiivinen mittaus suoritettiin vertailemalla vanhalla mallilla 

toteutetun Tilanvarausmoduulin osaa uudella mallilla toteutetun 

Ajanvarausmoduulin yhteen osaan. Vaikka mittauksissa käytettiin kahta eri 

moduulia, tulokset ovat vertailukelpoisia, sillä moduulien sisältämät palvelut ovat 

keskenään hyvin samankaltaisia, koostuen haku-, listahaku-, tallennus- ja 

poistopalveluista. Palvelupyyntölogiikan muutosta lukuun ottamatta kaikki muu 

toteutuslogiikka niissä on täysin samanlaista. 
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Lähtötilanteessa yhden Kuntalaistilijärjestelmän käyttöliittymältä tietokannalle ja 

takaisin kulkevan palvelupyynnön muodostaminen vaati 72 riviä ohjelmakoodia, 

joka sisälsi staattisia viittauksia tietynnimisiin luokkiin, metodeihin ja web-

palveluihin. Mikäli koodia haluttiin hyödyntää uudessa palvelussa, jouduttiin se 

kopioimaan ja muokkaamaan käsin lähes kolmeakymmentä viittausta. 

Lähtötilanteen ohjelmakoodin (Tilanvarausmoduulin) syklomaattinen 

kompleksisuus mitattiin oleellisilta osin. Mittauksen tuloksena saatiin 

palvelupyyntöjen keskimääräiseksi kompleksisuudeksi noin 6,15.  

 

Uuden palvelukutsun ohjelmointimallin toteutuksen jälkeen kirjoitettiin 

Ajanvaraus-moduulin palvelut käyttäen pelkästään uutta mallia. Palveluita 

kirjoitettiin yhteensä 68 kappaletta. Tämän jälkeen niiden syklomaattinen 

kompleksisuus mitattiin, ja tulokseksi saatiin keskiarvo 1,62. Muutos vanhalla 

mallilla toteutettavien palveluiden kompleksisuuteen on merkittävä: Uuden mallin 

kompleksisuus suhteessa vanhaan on 1,62 / 6,15, eli lähes 75 prosenttia vanhaa 

yksinkertaisempi. Samalla palvelukutsuun vaadittu rivimäärä lyheni radikaalisti. 

Koska 72 riviä koodia saatiin ahdettua yhteensä yhdeksään riviin, koodin pituus 

lyheni peräti 87,5 prosenttia eli yhteen kahdeksasosaan alkuperäisestä pituudesta. 

Näin ollen objektiivinen tavoite, koodin lyhentäminen viidesosaan ja 

kompleksisuuden laskeminen kolmeen saavutettiin, ja ylärajat alitettiin selvällä 

marginaalilla. 

 

Kuntalaistilijärjestelmän sisäisten palveluiden määrä nousee koko ajan, ja 

järjestelmän valmistuessa puhutaan luultavasti noin viidestä sadasta web-

metodista. Joissakin tilanteissa request-logiikkaa ei voida käyttää, mutta 

useimmissa se toimii hienosti. Mikäli pessimistisesti arvioitaisiin jopa joka 

viidennen palvelun olevan sellainen, jossa request-logiikka ei toimi, jäljelle jäisi 

vielä 400 palvelua, joissa sitä voidaan käyttää. Näin ollen logiikalla voidaan 

arvioida säästettävän vähintään (72-9) * 400 = 25 000 itseään toistavan 

koodirivin kirjoitus, millä jo sinällään on huomattava vaikutus projektin 

etenemisnopeuteen. Kun otetaan huomioon metodikutsun selkeys, voidaan lisäksi 

arvioida säästettävän satoja tunteja bugien jäljityksessä. Samalla muutosten 
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hallinta helpottuu, sillä request-logiikkaan tehdyt muutokset heijastuvat saman 

tien jokaiseen sitä käyttävään palveluun. Kaiken kaikkiaan voidaan täten todeta, 

että muutos kannatti toteuttaa. 
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8 YHTEE�VETO 
 

Kehitteillä oleva Lahti Fenix Kuntalaistilijärjestelmä on useasta moduulista 

koostuva, kolmikerrosmallia ja SOA-arkkitehtuuria noudattava, kuntalaisille 

suunnattu sähköinen asiointipalvelu. Siihen liittyvän Ajanvarausmoduulin 

kehittämisen alkuvaiheilla päätettiin samalla laatia vanhaa ohjelmointimallia 

yleiskäyttöisempi tapa tehdä palvelupyyntöjä käyttöliittymäkerrokselta 

palveluväyläkerrokselle ja palveluväyläkerroksen sisäisesti. Yleisen mallin 

toteuttamisessa hyödynnettiin vanhaa staattista mallia, jonka rakenteen 

analysoinnissa paljastui kolmisenkymmentä kohtaa, jotka muuttamalla staattisesta 

mallista olisi mahdollista saada dynaaminen, joustavampi malli. 

 

Uuden request-logiikkamallin dynaamisuus saavutettiin hyödyntämällä Java-

ohjelmointikielen kehittyneitä ominaisuuksia; geneerisyyttä, heijasteista 

ohjelmointia ja metodipinoa. Näiden avulla saatiin toteutettua ohjelmointimalli, 

jossa yhdenlaisella koodirivillä voidaan kutsua lähes mitä palvelua tahansa. 

Reflektion avulla ohjataan mallin sisältämiä rutiineja, geneerisyyden avulla 

huolehditaan automaattisista tyyppikonversioista, ja metodipinon avulla 

selvitetään kutsujan sijainti sekä kutsuttavan palvelurajapinnan nimi.  

 

Työn tulosten mittaamiseksi kiinnitettiin toteutuksessa huomiota McCaben 

syklomaattiseen kompleksisuuteen ja kognitiivisessa psykologiassa havaittuihin 

ihmisen työskentelymuistin ominaisuuksiin. Mittaamalla arvot alku- ja 

lopputilanteessa voitiin saavutuksia vertailla lähtötasoon ja asetettuun 

tavoitteeseen. 

 

Request-logiikka lyhentää rutiininomaiseen kutsuun vaadittavaa rivimäärää lähes 

88 prosentilla, laskien samalla kutsuvan metodin keskimääräisen 

kompleksisuuden 25 prosenttiin alkuperäisestä, tasolle 1,62. Kompleksisuuden 

laskun johdosta mallin avulla syntyy todennäköisesti paljon aiempaa vähemmän 

ohjelmointivirheitä, ja sen voidaan näin arvioida säästävän satoja tunteja 

ohjelmoijien aikaa suurta järjestelmää ohjelmoitaessa. 
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Vanhalla mallilla toteutettujen käyttöliittymätason rajapintakutsujen 

kompleksisuus (Tilanvarausmoduuli) 

Metodi Kompleksisuus Operaatioita Maksimi-

syvyys 

Kutsuja 

findAccommodation() 5 27 4 16 

findAccommodationDocument() 5 27 4 16 

findAccommodationDocumentList() 6 29 4 18 

findAccommodationImage() 5 27 4 16 

findAccommodationImageList() 6 29 4 18 

findAccommodationList() 6 29 4 18 

findAccommodationPartList() 5 27 4 18 

findAccommodationReservationPeri

odList() 

5 27 4 18 

findAccommodationRestrictionList() 5 27 4 18 

findAccommodationTask() 5 27 4 16 

findAccommodationTaskList() 6 29 4 18 

findActivityList() 6 29 4 18 

findAdditionalService() 5 27 4 16 

findAdditionalServiceList() 6 29 4 18 

findPersonnel() 5 27 4 16 

findPersonnelList() 6 29 4 18 

findPinCodeSetList() 6 29 4 18 

findSettingGroupList() 5 27 4 16 

removeAccommodation() 5 27 4 16 

removeAccommodationDocument() 5 27 4 16 

removeAccommodationImage() 5 27 4 16 

removeAccommodationPart() 5 27 4 16 

removeAccommodationTask() 5 27 4 16 

removeAdditionalService() 5 27 4 16 

removeAdditionalServicePersonnel() 5 27 4 16 

removePersonnel() 5 27 4 16 

saveAccommodation() 5 27 4 16 

saveAccommodationDocument() 5 27 4 16 

saveAccommodationImage() 5 27 4 16 

saveAccommodationPart() 5 27 4 16 

saveAccommodationPersonnel() 5 27 4 16 

saveAccommodationReservationPeri 5 27 4 16 
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od() 

saveAccommodationRestriction() 5 27 4 16 

saveAccommodationTask() 5 27 4 16 

saveAdditionalService() 5 27 4 16 

saveAdditionalServicePersonnel() 5 27 4 16 

 

Vanhalla mallilla toteutettujen palveluväylän ulkoisten rajapintakutsujen 

kompleksisuus (Tilanvarausmoduuli) 

Metodi Kompleksisuus Operaatioita Maksimi-

syvyys 

Kutsuja 

findAccommodation() 11 36 5 30 

findAccommodationDocument() 5 16 4 10 

findAccommodationDocumentList() 16 51 7 53 

findAccommodationImage() 5 16 4 10 

findAccommodationImageList() 16 51 7 53 

findAccommodationList() 19 53 7 41 

findAccommodationPartList() 9 28 5 17 

findAccommodationReservationPeri

odList() 

9 28 5 17 

findAccommodationRestrictionList() 9 28 5 17 

findAccommodationTask() 3 13 4 7 

findAccommodationTaskList() 7 28 4 24 

findActivityList() 6 19 5 11 

findAdditionalService() 18 45 6 31 

findAdditionalServiceList() 6 19 5 11 

findPersonnel() 12 35 5 22 

findPersonnelList() 17 51 6 34 

findPinCodeSetList() 6 19 5 11 

findSettingGroupList() 3 13 4 7 

removeAccommodation() 6 22 5 12 

removeAccommodationDocument() 8 38 5 30 

removeAccommodationImage() 8 38 5 30 

removeAccommodationPart() 6 22 5 12 

removeAccommodationTask() 8 36 6 30 

removeAdditionalService() 6 22 5 12 

removeAdditionalServicePersonnel() 6 20 5 11 

removePersonnel() 6 22 5 12 
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saveAccommodation() 6 19 5 11 

saveAccommodationDocument() 6 15 5 8 

saveAccommodationImage() 6 15 5 8 

saveAccommodationPart() 6 19 5 10 

saveAccommodationPersonnel() 3 13 4 8 

saveAccommodationReservationPeri

od() 

2 10 3 5 

saveAccommodationRestriction() 6 19 5 10 

saveAccommodationTask() 6 15 5 9 

saveAdditionalService() 6 19 5 10 

saveAdditionalServicePersonnel() 6 20 5 11 

 

Vanhalla mallilla toteutettujen palveluväylän sisäisten rajapintakutsujen 

kompleksisuus (Tilanvarausmoduuli) 

Metodi Komplek-

sisuus 

Operaatioita Maksimi-

syvyys 

Kutsuja 

findAccommodation() 5 17 4 11 

findAccommodationDocument() 4 20 3 12 

findAccommodationDocumentRelationsLi

st() 

2 6 3 3 

findAccommodationDocumentRelationsLi

stByAccommodationId() 

2 6 3 3 

findAccommodationImage() 4 20 3 12 

findAccommodationImageRelationsList() 2 6 3 3 

findAccommodationImageRelationsListB

yAccommodationId() 

2 6 3 3 

findAccommodationList() 5 16 4 10 

findAccommodationTaskRelations() 6 19 4 10 

findAccommodationTaskRelationsList() 6 19 4 10 

findActivityList() 5 16 4 10 

findAdditionalService() 5 17 4 11 

findAdditionalServiceList() 5 16 4 10 

findPersonnel() 5 17 4 11 

findPinCodeSetList() 5 16 4 10 

findSettingGroupList() 2 10 3 6 

removeAccommodation() 6 20 5 15 

removeAccommodationAttachmentRelati 3 16 4 15 
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ons() 

removeAccommodationPart() 6 20 5 14 

removeAccommodationTaskRelations() 2 16 3 15 

removeAdditionalService() 6 20 5 14 

removeAdditionalServicePersonnel() 6 20 5 14 

removePersonnel() 6 20 5 14 

saveAccommodation() 6 22 5 19 

saveAccommodationDocumentRelations() 3 10 3 5 

saveAccommodationImageRelations() 3 9 3 4 

saveAccommodationPart() 6 22 5 19 

saveAccommodationPersonnel() 6 22 5 19 

saveAccommodationReservationPeriod() 6 22 5 19 

saveAccommodationRestriction() 6 22 5 19 

saveAccommodationTaskRelations() 2 16 3 15 

saveAdditionalService() 6 22 5 19 

saveAdditionalServicePersonnel() 6 20 5 14 

Yhteenveto vanhalla mallilla toteutettujen rajapintakutsujen kompleksisuuksista 

(Tilanvarausmoduuli) 

Rajapinta Käyttöliittymä ESB (ulkoinen) ESB (sisäinen) Yhteenveto 

Rivejä 1988 2183 1218 5389 

Operaatioita 1087 1054 634 2775 

% Haaroja 14 20,3 15,1 16,80 

Kutsuja 599 646 389 1634 

% Kommentteja 17,2 16,7 13,6 16,18 

Luokkia 1 1 1 3 

Metodeja / 

Luokka 

36 36 33 105 

Operaatioita / 

Metodi 

27,44 25,92 16,55 24,36 

Maksimi-

kompleksisuus 

6 19 6 19 

Maksimisyvyys 4 7 5 7 

Keskimääräinen 

syvyys 

2,22 3,03 2,44 2,60 

Keskimääräinen 

kompleksisuus 

5,22 7,89 4,55 6,15 

Yhteenvetosarakkeen keskiarvot on laskettu rivimäärien suhteen painottamalla.
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Uudella mallilla toteutettujen käyttöliittymätason rajapintakutsujen kompleksisuus 

(Ajanvarausmoduuli) 

Metodi Kompleksisuus Operaatioita Maksimi-

syvyys 

Kutsuja 

archiveReservation() 1 1 2 1 

archiveReservationSet() 1 1 2 1 

archiveResource() 1 1 2 1 

cancelReservation() 1 1 2 1 

cancelReservationSet() 1 1 2 1 

cloneResource() 1 1 2 1 

confirmReservation() 1 1 2 1 

createAutomaticReservations() 1 1 2 1 

findAvailabilityList() 1 1 2 1 

findLocation() 1 1 2 1 

findLocationList() 1 1 2 1 

findPayment() 1 1 2 1 

findPricing() 1 1 2 1 

findPricingList() 1 1 2 1 

findReservation() 1 1 2 1 

findReservationComment() 1 1 2 1 

findReservationList() 1 1 2 1 

findReservationSet() 1 1 2 1 

findReservationSetList() 1 1 2 1 

findReserver() 1 1 2 1 

findReserverList() 1 1 2 1 

findResource() 1 1 2 1 

findResourceCombination() 1 1 2 1 

findResourceCombinationList() 1 1 2 1 

findResourceComment() 1 1 2 1 

findResourceList() 1 1 2 1 

findSettingGroupList() 1 1 2 1 

findTimeSpanList() 1 1 2 1 

findTimeTable() 1 1 2 1 

findTimeTableList() 1 1 2 1 

makeReservationBundle() 1 1 2 1 

removeDailyOpeningHours() 1 1 2 1 

removeDiscountByTarget() 1 1 2 1 
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removeDiscountByTime() 1 1 2 1 

removeLocation() 1 1 2 1 

removePricing() 1 1 2 1 

removeReservation() 1 1 2 1 

removeReservationComment() 1 1 2 1 

removeReservationSet() 1 1 2 1 

removeReserver() 1 1 2 1 

removeResource() 1 1 2 1 

removeResourceCombination() 1 1 2 1 

removeResourceComment() 1 1 2 1 

removeResourceSelectionSet() 1 1 2 1 

removeRestriction() 1 1 2 1 

removeTimeSpan() 1 1 2 1 

removeTimeTable() 1 1 2 1 

saveDailyOpeningHours() 1 1 2 1 

saveDiscountByTarget() 1 1 2 1 

saveDiscountByTime() 1 1 2 1 

saveLocation() 1 1 2 1 

savePricing() 1 1 2 1 

savePricingBundle() 1 1 2 1 

saveReservation() 1 1 2 1 

saveReservationComment() 1 1 2 1 

saveReservationSet() 1 1 2 1 

saveReservationSetBundle() 1 1 2 1 

saveReserver() 1 1 2 1 

saveResource() 1 1 2 1 

saveResourceCombination() 1 1 2 1 

saveResourceCombinationBundle() 1 1 2 1 

saveResourceComment() 1 1 2 1 

saveResourceSelectionSet() 1 1 2 1 

saveRestriction() 1 1 2 1 

saveTimeSpan() 1 1 2 1 

saveTimeTable() 1 1 2 1 

saveTimeTableBundle() 1 1 2 1 

sendEletter() 1 1 2 1 

updateReservationBundle() 1 1 2 1 
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Uudella mallilla toteutettujen palveluväylän ulkoisten rajapintakutsujen 

kompleksisuus (Ajanvarausmoduuli) 

Metodi Kompleksisuus Operaatioita Maksimi-

syvyys 

Kutsuja 

archiveReservation() 1 1 2 1 

archiveReservationSet() 1 1 2 1 

archiveResource() 1 1 2 1 

cancelReservation() 6 19 5 14 

cancelReservationSet() 4 16 4 10 

cloneResource() 1 1 2 1 

confirmReservation() 2 10 3 7 

createAutomaticReservations() 4 16 4 18 

findAvailabilityList() 26 68 7 78 

findLocation() 1 1 2 1 

findLocationList() 1 1 2 1 

findPayment() 1 1 2 1 

findPricing() 1 1 2 1 

findPricingList() 1 1 2 1 

findReservation() 4 18 4 15 

findReservationComment() 1 1 2 1 

findReservationList() 4 12 4 8 

findReservationSet() 6 20 5 20 

findReservationSetList() 1 1 2 1 

findReserver() 4 19 4 13 

findReserverList() 4 16 5 12 

findResource() 7 24 4 19 

findResourceCombination() 3 15 4 13 

findResourceCombinationList() 5 11 5 8 

findResourceComment() 1 1 2 1 

findResourceList() 4 12 4 8 

findTimeSpanList() 1 1 2 1 

findTimeTable() 1 1 2 1 

findTimeTableList() 1 1 2 1 

makeReservationBundle() 8 23 5 24 

removeDailyOpeningHours() 1 1 2 1 

removeDiscountByTarget() 1 1 2 1 

removeDiscountByTime() 1 1 2 1 
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removeLocation() 1 1 2 1 

removePricing() 1 1 2 1 

removeReservation() 1 1 2 1 

removeReservationComment() 1 1 2 1 

removeReservationSet() 1 1 2 1 

removeReserver() 1 1 2 1 

removeResource() 1 1 2 1 

removeResourceCombination() 1 1 2 1 

removeResourceComment() 1 1 2 1 

removeResourceSelectionSet() 1 1 2 1 

removeRestriction() 1 1 2 1 

removeTimeSpan() 1 1 2 1 

removeTimeTable() 1 1 2 1 

saveDailyOpeningHours() 1 1 2 1 

saveDiscountByTarget() 1 1 2 1 

saveDiscountByTime() 1 1 2 1 

saveLocation() 1 1 2 1 

savePricing() 1 1 2 1 

savePricingBundle() 1 1 2 1 

saveReservation() 1 1 2 1 

saveReservationComment() 1 1 2 1 

saveReservationSet() 1 1 2 1 

saveReservationSetBundle() 8 22 7 20 

saveReserver() 1 1 2 1 

saveResource() 1 1 2 1 

saveResourceCombination() 1 1 2 1 

saveResourceCombinationBundle() 1 1 2 1 

saveResourceComment() 1 1 2 1 

saveResourceSelectionSet() 1 1 2 1 

saveRestriction() 1 1 2 1 

saveTimeSpan() 1 1 2 1 

saveTimeTable() 1 1 2 1 

saveTimeTableBundle() 1 1 2 1 

sendEletter() 7 27 6 28 

updateReservationBundle() 8 22 5 23 
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Uudella mallilla toteutettujen palveluväylän sisäisten rajapintakutsujen 

kompleksisuus (Ajanvarausmoduuli) 

Metodi Kompleksisuus Operaatioita Maksimi-

syvyys 

Kutsuja 

archiveReservation() 1 1 2 1 

archiveReservationSet() 1 1 2 1 

archiveResource() 1 1 2 1 

cancelReservation() 1 1 2 1 

cancelReservationSet() 1 1 2 1 

cloneResource() 1 1 2 1 

confirmReservation() 1 1 2 1 

createAutomaticReservations() 1 1 2 1 

findDiscountByTarget() 1 1 2 1 

findEletterTemplate() 1 1 2 1 

findLocation() 1 1 2 1 

findLocationList() 1 1 2 1 

findPayment() 1 1 2 1 

findPricing() 1 1 2 1 

findPricingList() 1 1 2 1 

findReservation() 1 1 2 1 

findReservationComment() 1 1 2 1 

findReservationList() 1 1 2 1 

findReservationSet() 1 1 2 1 

findReservationSetList() 1 1 2 1 

findReservationTimesForResourceC

ombination() 

1 1 2 1 

findReserver() 1 1 2 1 

findReserverList() 1 1 2 1 

findResource() 1 1 2 1 

findResourceCombination() 1 1 2 1 

findResourceCombinationList() 1 1 2 1 

findResourceComment() 1 1 2 1 

findResourceList() 1 1 2 1 

findTimeSpanList() 1 1 2 1 

findTimeTable() 1 1 2 1 

findTimeTableList() 1 1 2 1 

removeDailyOpeningHours() 1 1 2 1 
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removeDiscountByTarget() 1 1 2 1 

removeDiscountByTime() 1 1 2 1 

removeLocation() 1 1 2 1 

removePricing() 1 1 2 1 

removeReservation() 1 1 2 1 

removeReservationComment() 1 1 2 1 

removeReservationSet() 1 1 2 1 

removeReserver() 1 1 2 1 

removeResource() 1 1 2 1 

removeResourceCombination() 1 1 2 1 

removeResourceComment() 1 1 2 1 

removeResourceSelectionSet() 1 1 2 1 

removeRestriction() 1 1 2 1 

removeTimeSpan() 1 1 2 1 

removeTimeTable() 1 1 2 1 

saveDailyOpeningHours() 1 1 2 1 

saveDiscountByTarget() 1 1 2 1 

saveDiscountByTime() 1 1 2 1 

saveLocation() 1 1 2 1 

savePricing() 1 1 2 1 

savePricingBundle() 1 1 2 1 

saveReservation() 1 1 2 1 

saveReservationComment() 1 1 2 1 

saveReservationSet() 1 1 2 1 

saveReservationSetBundle() 1 1 2 1 

saveReserver() 1 1 2 1 

saveResource() 1 1 2 1 

saveResourceCombination() 1 1 2 1 

saveResourceCombinationBundle() 1 1 2 1 

saveResourceComment() 1 1 2 1 

saveResourceSelectionSet() 1 1 2 1 

saveRestriction() 1 1 2 1 

saveTimeSpan() 1 1 2 1 

saveTimeTable() 1 1 2 1 

saveTimeTableBundle() 1 1 2 1 
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Yhteenveto vanhalla mallilla toteutettujen rajapintakutsujen kompleksisuuksista 

(Ajanvarausmoduuli) 

Rajapinta Käyttöliittymä ESB (ulkoinen) ESB (sisäinen) Yhteenveto 

Rivejä 1335 1670 812 3817 

Operaatioita 187 555 180 922 

% Haaroja 0,00 15,30 0,00 6,69 

Kutsuja 70 389 68 527 

% Kommentteja 52,70 34,00 57,80 45,60 

Luokkia 1 1 1 3 

Metodeja / 

Luokka 

69 68 67 204 

Operaatioita / 

Metodi 

1 6,18 1 3,27 

Maksimi-

kompleksisuus 

1 26 1 26 

Maksimisyvyys 2 7 2 7 

Keskimääräinen 

syvyys 

1,09 2,44 1,09 1,68 

Keskimääräinen 

kompleksisuus 

1 2,41 1 1,62 

Yhteenvetosarakkeen keskiarvot on laskettu rivimäärien suhteen painottamalla. 

 


