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TIIVISTELMÄ

Palvelujen  digitalisoituminen  vaatii  yrityksiltä  ketteryyttä,  jotta  ne  voivat 
menestyä  kansainvälisessä  kilpailussa.  Palvelujen  siirtyminen  Internetiin  on 
vaatinut  pankkien  tietojärjestelmien  ja  liiketoimintaprosessien  voimakasta 
kehittämistä.  Tietojärjestelmien  tarjoamien  palvelujen  suunnittelussa  ja 
toteutuksessa  tavoitellaan  ketteryyttä,  laajennettavuutta  ja  skaalautuvuutta, 
johon modernit Internet-teknologiat antavat hyvät mahdollisuudet.

Tässä diplomityössä tehtiin resurssiorientoituneen arkkitehtuurin (ROA) ja 
Representational State Transfer (REST) -tyylin mukainen ohjelmointirajapinta 
pankkijärjestelmään.  Rajapinnan  suunnittelussa  perehdyttiin  SOA- ja  ROA-
arkkitehtuureihin  ja  esimerkkeihin  niiden  aiemmasta  hyödyntämisestä 
pankkijärjestelmissä.  Toteutettu  ohjelmointirajapinta  säilyttää 
palveluorientoituneen  arkkitehtuurin  (SOA)  hyödyt  ja  esittää 
liiketoimintaprosessit  ROA-arkkitehtuurin  ja  REST-tyylin  mukaisesti. 
Ohjelmointirajapintaa  arviointiin  vertaamalla  sitä  kahteen  muuhun 
toteutukseen kokeellisesti ja heuristisesti.  Ohjelmistorajapinnan toteutustavan 
todettiin  täyttävän  pankkien  tietojärjestelmien  ketterän  kehityksen 
vaatimukset.

Avainsanat:  resurssiorientoitunut  arkkitehtuuri,  ROA,  REST,  RESTful, 
mobiilipankki,  pankki,  pankkijärjestelmä,  web  service,  palveluorientoitunut 
arkkitehtuuri, SOA, ohjelmistosuunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuuri.
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ABSTRACT

The digitization  of  services  requires  companies  to  be  agile  so  that  they  can 
thrive in international  competition.  The fact  that  services  are  moving to the 
Internet has required banks to heavily develop their information systems and 
business processes. The design and implementation of the services provided by 
the information systems pursues agility, extensibility and scalability, for which 
modern Internet technologies offer great opportunities.

This  thesis  contributed  a  REST and  ROA compliant  API  for  a  banking 
system.  The  design  of  the  API  involved  studying  the  SOA  and  ROA 
architectures and selected examples of their utilization in banking systems. The 
implemented API preserves the benefits of the SOA architecture and presents 
business processes according to the ROA architecture and REST style. The API 
was compared to two other implementations empirically and heuristically. The 
implementation of  the API was found to fulfill  the requirements of the agile 
development of banking information systems.

Keywords: resource oriented architecture, ROA, web service, REST, RESTful, 
mobile  bank,  e-bank,  software  architecture,  SOA,  web  services,  service 
orientation, service oriented architecture.
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LYHENTEET

API Application Programming Interface
b Bit
B Byte
COD Code on Demand
CS Client–Server
DCOM Distributed Component Object Model
DOM Document Object Model
DTD Document Type Definitions
EJB Enterprise JavaBeans
EU European Union
GB Gigabyte
GBps Gigabytes per second
HTML HyperText Markup Language 
HTTP HyperText Transport Protocol
HTTPS HTTP Secure
IDE Integrated Development Environment
ICT Information and Communication Technology
IT Information Technology 
Java EE Java Platform Enterprise Edition
JSON JavaScript Object Notation
MIME Multipurpose Internet Mail Extension
P2P Peer to Peer
PC Personal Computer
POJO Plain Old Java Object
REST Representational State Transfer
RFC Request For Comments
ROA Resource Oriented Architecture
RPC Remote Procedure Call
SOA Service Oriented Architecture
SGML Standard Generalized Markup Language
SOAP Simple Object Access Protocol
UDDI Universal Description Discovery and Integration
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator
URN Uniform Resource Name 
W3C World Wide Web Consortium
WS Web Service
WSDL Web Service Description Language
WWW World Wide Web
XML Extensible Markup Language
XSD XML Schema Definition
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 1.  JOHDANTO

Internetin  käyttö  on  kasvanut  viime  vuosikymmeninä.  Kun  vuonna  1992 
maailmanlaajuinen  internetliikenteen  määrä  oli  100  gigatavua  (GB)  päivässä  ja 
kymmenen vuotta myöhemmin saman verran sekunnissa (100 GBps), oli se vuoteen 
2012 mennessä kasvanut jyrkästi ollen 12000 GBps. Vuoteen 2017 mennessä luku on 
Cisco  Systems-yrityksen  tekemän  ennusteen  mukaan  jo  35000  GBps,  josta  noin 
puolet  on  lähtöisin  muista  kuin  Personal  Computer  (PC)-laitteista  [10].  Samalle 
aikajaksolle  Cisco  Systems  ennustaa  mobiilidatan  käytön  osuuden  nousevan 
nykyisestä kahdesta prosentista yhdeksään prosenttiin ja mobiilidatan liikennemäärän 
kasvavan yli kymmenkertaiseksi vuoteen 2017 mennessä [9].

Pankit  ovat  huomanneet  trendin  ja  tarjoavat  nykyään  lähes  kaikki  palvelunsa 
Internetissä.  Mobiileille  päätelaitteille  pankit  lisäävät  palveluitaan  koko  ajan  ja 
joitain palveluita on tarjolla ainoastaan älypuhelimille tarkoitetussa muodossa. OP-
Pankin Pivo-sovellus on hyvä esimerkki tällaisesta palvelusta.

OP-Pohjola-ryhmän omien mittausten mukaan viime vuonna (8/2012 – 8/2013) 
suurin  muutos  on  tapahtunut  juuri  mobiilien  palveluiden  käytössä.  Verkkopankin 
kontaktien  määrä  on  kasvanut  kahdeksan  prosenttia,  noin  550  000  päivittäiseen 
asiakaskontaktiin  vuoden  aikana.  Samassa  ajassa  mobiilikontaktien  määrä  on 
kasvanut jopa 290 % [16, s. 6]. Vaikka mobiilikontaktien määrä on vielä murto-osa 
verkkoportaaliin verrattuna, on kasvun kohde digipalveluissa selkeä.

Tulevaisuuden palveluiden tulee ottaa huomioon kasvu niin yksittäisten käyttäjien, 
kuin  kokonaiskäytönkin  määrässä.  Nykyisiä  palveluita  laajennetaan  ja  uusia 
kehitetään rinnalle takaamaan asiakastyytyväisyys ja houkuttelemaan uusia käyttäjiä. 
Tämä asettaa vaatimuksia palveluiden tekniseen suunnitteluun. Nykyiset Internetissä 
tarjottavat  www-sovelluspalvelut1 (engl.  Web  Service,  WS)  ovat  suunniteltu 
ensisijaisesti  käytettäväksi  PC:llä,  joten  ne  eivät  sellaisenaan  sovellu 
mobiililaitteille. Tulevaisuuden www-sovelluspalvelujen täytyy tarjota rajapintojaan 
monipuolisemmin käytettäväksi erilaisilla sovelluksilla ja päätelaitteilla.

Asiakaslähtöisyys on hyvä kriteeri pankkipalveluita suunniteltaessa ja sama pätee 
myös  pankkisovelluspalveluihin.  Asiakaslähtöisyys  tässä  työssä  tarkoittaa 
asiakassovelluslähtöisyyttä,  joka  ohjelmointirajapintoja  suunniteltaessa  tuo 
uudenlaisia vaatimuksia www-sovelluspalvelun löydettävyyteen, käytettävyyteen ja 
skaalautuvuuteen.  Asiakkaita  eli  asiakassovelluksia  voi  olla  yhden  pankin 
toteuttamassa www-sovelluspalvelussa useita: webselain, räätälöity asiakassovellus 
tai  kolmannen  osapuolen  tekemä  sovellus.  Kaikkia  näitä  pitäisi  palvella  yhtä 
tehokkaasti ja luotettavasti, jolloin www-sovelluspalvelun suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon useita suorituskykyyn ja resurssointiin liittyviä seikkoja.

Palveluorientoitunut arkkitehtuuri (SOA) on yleistynyt tapa toteuttaa nykypäivän 
palveluita.  Sen  avulla  saavutettavat  ominaisuudet,  kuten  palvelujärjestelmien 
laajennettavuus  ja  ketteryys,  on  tehnyt  siitä  suositun.  Monet  nykyiset  palvelut 
kuitenkin rikkovat Internetin resurssien käytön perusperiaatteita standardeilla jotka 

1Tietotekniikan termitalkoot – http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/ 

http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/
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käyttävät  HTTP-protokollaa  ainoastaan  viestin  välitykseen.  Välimuistin  ja 
välityspalveluiden hyödyntämisestä on tehty siten vaikeaa, jos ei mahdotonta.

Tässä työssä tutkittiin erilaisia toteutustapoja www-sovelluspalvelulle. OP-Pankin 
järjestelmään tehtävän www-sovelluspalvelun uudistuksen yhteydessä perehdyttiin 
resurssikeskeiseen  palvelujen  suunnitteluun  ja  toteutukseen.  Esimerkkien  avulla 
tutustuttiin  erilaisiin  tapoihin  suunnitella  ja  mallintaa  Internetissä  tarjottavia 
palveluita ja niiden rajapintoja. Saadusta aineistosta tehdyt havainnot on esitetty työn 
lopussa.

Tämä  dokumentti  on  jäsennelty  seuraavasti.  Luvussa  kaksi  esitellään 
palveluorientoitunut arkkitehtuuri. Luvussa kolme esitellään REST-ohjelmointityyli 
ja  resurssiorientoitunut  arkkitehtuuri.  Diplomityössä  tehdyn  pankkijärjestelmän 
rajapinnan suunnittelu,  toteutus  ja  arviointi  esitellään luvussa neljä.  Luvussa viisi 
esitellään työn johtopäätökset.
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 2.  SOA-ARKKITEHTUURI JA WS-TEKNOLOGIAT

World Wide Web (WWW) on Internetin hypertekstipohjainen palvelu dokumenttien 
hakemiseen,  jota  standardisoi  World  Wide  Web  Consortium  (W3C).  W3C  on 
kansainvälinen  yhteisö,  joka  kehittää  avoimia  standardeja  ja  ylläpitää  suosituksia 
mahdollistaakseen Internetin kasvamisen pitkäaikaisella tähtäimellä.

Web  Service  (WS)  eli  www-sovelluspalvelu  on  W3C:n  määritelmän  mukaan 
ohjelmistojärjestelmä, joka mahdollistaa tietoverkossa tapahtuvan kommunikoinnin 
laitteiden välillä [24, s. 7]. Järjestelmän määritelmien mukaan viestin formaatti ja 
siirtoprotokolla  noudattavat  Internetin  standardeja.  Ohjelmointirajapinta  toimii 
vuorovaikutusliittymänä viestien kulkiessa palvelun käyttäjän ja palvelun tarjoajan 
välillä.  Voidaan  yleisesti sanoa,  että  www-sovelluspalvelu  standardoi 
tiedonvälityksen,  palveluiden kuvaamisen ja  palveluiden löytämisen,  eli  sanomien 
välittämisen eri järjestelmien ja sovellusalustojen välillä.

Yksinkertaisin  esimerkki  www-sovelluspalvelusta  on  websivu.  Webselain  on 
asiakassovellus,  joka  pyytää  HyperText  Transport  Protocol  (HTTP)  -protokollalla 
verkossa  sijaitsevalta  webpalvelimelta  dokumentteja,  ja  esittää  ne  HTML-
standardissa määritellyllä tavalla. [5, s. 18]

 2.1.  Palveluorientoitunut arkkitehtuuri

Palveluiden nopea käyttöönotto webteknologioiden tukemana johti palvelulähtöisen 
suunnittelun  yleistymiseen.  Tästä  on  tuloksena  palveluorientoitunut  arkkitehtuuri 
(engl.  Service  Oriented  Architecture,  SOA).  SOA-arkkitehtuuri  siirsi  suunnittelun 
painopisteen  komponenttitasolta  palvelutasolle.  SOA-arkkitehtuuri  lähestyy 
ohjelmistoympäristön  suunnittelua  autonomisten  palveluiden  näkökulmasta. 
Itsenäisistä palveluista tehdään kollektiivinen rakennelma, joka kuvaa ohjelmistoa. 
Ohjelmiston  osat,  ts.  ohjelmistokomponentit,  kuvaavat  ohjelmiston  tarjoamia 
yksilöllisiä  palveluita,  joista  arkkitehtuurimalli  muodostuu.  Palveluiden 
ominaisuuksiin  kuulu,  että  ne  ovat  vastuussa  vain  omista  toimialueistaan  ja 
rajoittuvat liiketoiminnallisesti käytännössä vain tiettyyn tehtävään.

SOA-arkkitehtuurin näkökulmasta palvelu on sellainen tarkasti rajattu toiminto tai 
työ,  joka  on  itsenäinen  ja  muista  palveluista  riippumaton.  SOA-arkkitehtuurissa 
palvelu suorittaa tietyn tehtävän joko ihmisen, ohjelman tai toisen palvelun puolesta. 
Palvelun käyttäjä lähettää kutsun, johon palvelun tarjoaja vastaa viestillä. Viestit ovat 
kommunikaatioprotokollien  avulla  määritelty  siten,  että  käyttäjä  ja  tarjoaja 
ymmärtävät ne yksiselitteisesti. Palvelun tarjoaja voi olla yhtä aikaa myös palvelun 
käyttäjä.  Esimerkiksi  matkahakupalvelun  tarjoama  vastaus  voi  sisältää 
autonvuokraus-  ja  hotellipalvelun käyttämistä  ennen hakutuloksen muodostamista. 
[22, s. 17-20]

SOA-arkkitehtuuri  ei  määrää  käytettävää  kommunikaatioprotokollaa,  mutta 
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käytännössä  palveluiden välisessä  kommunikaatiossa  käytetään  tiettyjä  ”de  facto” 
-standardeja. Näitä ovat mm. SOAP ja WSDL, jotka esitetään kappaleissa 2.3 ja 2.4.

SOA-arkkitehtuurin  perusperiaatteet  muodostuvat  kolmesta  käsitteestä;  palvelun 
tarjoajasta, palvelusta ja valinnaisesta palveluhakemistosta. Kuva 1 esittelee näiden 
käsitteiden suhteet. Palvelun tarjoajalla on valmis palvelu, jonka se haluaa julkistaa. 
Palvelu  julkaistaan  lähettämällä  sen  informaatio  tiedotusviestinä 
palveluhakemistoon.  Kun  käyttäjälle  tulee  tarve  tietylle  palvelulle,  hän  hakee 
sellaista  palveluhakemistosta.  Kun  kriteerit  täyttävä  palvelu  löytyy,  voi  käyttäjä 
muodostaa  siihen  suoran  yhteyden  palveluhakemistosta  löytyneen  informaation 
mukaisesti. [23, s. 10]

Tämä  lähestymistapa  johtaa  toiminnallisuuksien  eriytymiseen.  Palveluiden 
keskinäiset riippuvuudet ovat löyhiä, noudattaen yleisiä standardeja, jolloin palvelut 
eivät  ole  sidottuja  niitä  käyttäviin  toteutuksiin.  Asiakassovellus  ei  tarvitse  tietoa 
palvelun  toteuttavasta  tekniikasta.  Palvelun  käyttämiseksi  riittää,  että  asiakkaalle 
toimitetaan kuvaus palvelun toiminnasta.

Palveluhakemiston  rekisterissä  on  kuvattuna  palvelun  fyysinen  sijainti, 
versiotiedot,  voimassaoloajat,  dokumentit  ja  käytännöt.  Rekisterin  avulla  SOA-
arkkitehtuurin löyhän sidoksen periaate toteutuu, kun palvelun käyttäjän ei tarvitse 
olla  suorassa  liitoksessa  palveluun.  Toisin  sanoen  päätepisteiden  välinen 
yhteydenpito ei ole riippuvainen niiden toteutuksesta. Tämä helpottaa myös palvelun 
päivittämistä tai jopa korvaamista kokonaan uudella.

Palveluhakemisto  on  hyödyllinen  myös  liiketoimintaprosessien  näkökulmasta. 
Ilman  palveluhakemistoa  useamman  palvelun  kokonaisuudesta  voi  tulla  osin 
päällekkäinen ja  tehoton.  Rajapintojen näkyvyyden puute hidastaa  kehitystyötä  ja 
palveluiden hyödyntämistä. Kunnollisen rekisterin avulla saatavilla olevat palvelut 
voidaan  listata  kokonaisuudeksi,  jota  voidaan  tarvittaessa  täydentää  uusilla 
palveluilla liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. 
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SOA-arkkitehtuurissa  määritellään  seuraavia  sääntöjä,  joita  palvelun  tulee 
noudattaa.

• Jotta  arkkitehtuuria  voidaan  sanoa  palveluorientoituneeksi,  sen  sisältämien 
www-sovelluspalveluiden  täytyy  noudattaa  periaatteita,  jotka  muodostavat 
suunnittelun perustan. 

• Jos palvelu sisältää toiminnallisuutta, jota muut palvelut voivat hyödyntää, 
täytyy se eriyttää omaksi palveluksi.

• Palvelut  sopivat  yhteiset  tiedonvälittämisen  ehdot,  jolloin  palveluilla  on 
keinot formaaliin kanssakäymiseen.

• Palveluiden väliset  riippuvuudet  tulee suunnitella  löyhiksi,  jolloin palvelut 
pystyvät itsenäiseen vuorovaikutukseen.

• Palvelut  kuvaavat  toimintansa  vain  abstraktilla  tasolla,  jolloin  toiminnan 
logiikka piiloutuu ja näkyviin jää vain palvelun kuvaus.

• Palveluita voidaan koostaa muista palveluista, joka mahdollistaa palveluiden 
kierrättämisen.

• Palvelulla  on  autonomia.  Palvelu  ei  ole  riippuvainen  muista  palveluista 
silloin, kun se pystyy itsenäisesti toteuttamaan toimintalogiikkaansa.

• Palvelut  noudattavat  tilattomuuden  periaatetta,  joka  noudattelee  myös 
riippumattomuuden  periaatetta.  Jos  sovellus  tarvitsee  toimiakseen 
tilanhallintaa, tulee se suorittaa muussa komponentissa.

• Palveluiden  tulee  olla  löydettävissä  siten,  että  palvelukuvausten  on  oltava 
selkokielisesti  käyttäjien,  niin ihmisten kuin koneidenkin,  ymmärrettävissä. 
[2, s. 48-54]

Teknologiariippumattomuus lisää käytettävyyttä ja mahdollistaa eri järjestelmissä 
toimivien palveluiden välisen kommunikoinnin.  Alustariippumattomuudella saadaan 
kahden palvelun välinen kommunikaatio mahdollisimman kevyeksi ja sekä palvelu 
että  sen  hallinta  hajautettua.  Nämä  riippumattomuudet  mahdollistavat 
palvelukokonaisuuksien  toiminnallisuuksien  tuomisen  lähemmäksi  liiketoiminnan 
kannalta tärkeitä prosesseja.

 2.2.  XML

1990-luvun  puolivälin  jälkeen  Internetiä  alettiin  käyttämään  lisääntyvässä  määrin 
muuhunkin kuin dokumenttien julkaisuun. Tämän uudenlaisen tiedon kuvaamiseen 
tarvittiin  ratkaisu.  W3C esitteli  tuolloin abstraktion Standard Generalized Markup 
Language (SGML) -kielestä  täydentämään HyperText Markup Language (HTML) 
-kielen  toimintoja.  Uusi  kuvauskieli  sai  nimekseen  eXtensible  Markup Language 
(XML),  joka  pystyi  tarkemmin  kuvaamaan  esitettävän  tiedon  luonnetta.  XML- 
standardista  on  sittemmin  tullut  merkittävin  tiedon  rakenteellisessa  kuvaamisessa 
käytettävistä merkintäkielistä.

XML antaa datalle perusteellisemman merkityksen lisäämällä sisältöä käsitteillä. 
Yksinkertaisimmillaan se on kuvaava otsikko web-dokumentin tekstissä, joka kulkee 
dokumentin mukana. XML-standardissa näitä otsikkoja kutsutaan elementeiksi, jotka 
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ovat  täysin  muunneltavissa  kuvaamaan  tietoa  yksilöllisellä  tavalla.  Tiedon 
välitykseen  ja  oikein  ymmärtämiseen  on  vastaanottajan  ja  lähettäjän  välillä 
muodostettava  yhteinen  sanasto,  jota  kutsutaan  XML-dokumentiksi.  Standardin 
mukaan se muodostuu määreistä ja elementeistä. 

Kuva  2  sisältää  esimerkin  XML-dokumentista,  jossa  HTTP-pyyntö  on  kuvattu 
XML-kielellä. Pyyntö muodostuu erilaisista elementeistä, jotka ovat ennalta sovitun 
sanaston  mukaisia.  Silloin  pyynnön  vastaanottava  osapuoli  pystyy  ymmärtämään 
sisällön. Elementti voi sisältää määreitä, kuten kuvan 2 header-elementin sisältämät 
”key” ja ”value” -määreet. Elementin sisältö on tyhjä, koska kaikki informaatio on 
määreissä ja elementin esittely sisältää lopetusmerkin.

Sanastojen  formaaliin  määrittelyyn  käytetään  skeemoja  (engl.  schema),  joilla 
XML-dokumenttien sisältämät tietotyypit ja rakenne määritellään. Skeemojen avulla 
voidaan siis määritellä mihin kaikkeen XML-dataa voidaan käyttää. XML-skeemoja 
esiintyy  useita  ja  yleisimpiä  käytettyjä  skeemakieliä  ovat  mm.  Document  Type 
Definitions  (DTD)  ja  hieman  monimutkaisempien  ja  laajempien  tietueiden 
kuvauksessa käytetty XML Schema Definition (XSD). [2, s. 18-45]

 2.3.  WSDL ja UDDI

Web Service Description Language (WSDL) on www-sovelluspalvelun kuvaamiseen 
käytettävä  XML-kielinen  dokumentti.  Siinä  määritellään  palvelun  sijainti  ja 
ominaisuudet. Käytännössä WSDL-dokumentin päätehtäviä on neljä: 

Kuva 2. XML-dokumentti.
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1. Www-sovelluspalvelun rajapinnan tarjoamien metodien listaaminen.
2. Viestinnässä käytettävien datatyyppien kuvaaminen.
3. Käytettävän tietoliikenneprotokollan määrittäminen.
4. Osoitteiden listaaminen käytettäville palvelukutsuille.

Universal  Description  Discovery  and  Integration  (UDDI)  on  avoin 
palvelurekisteristandardi. Se on yksi SOA-arkkitehtuurin standardiperheen jäsenistä, 
vaikka  ei  ainoa  palveluhakemiston  rekisterin  toteuttamiseen  soveltuva  standardi. 
UDDI-rekisterit  ovat  suunniteltu  hakemistoiksi  WSDL-kielellä  kuvatuille  www-
sovelluspalveluille.  UDDI-rekisteriin  kohdistettu  haku  tuottaa  kontaktitietoja 
tarjolla olevista palveluista. [22, s. 22-23]

 2.4.  SOAP

Simple  Object  Access  Protocol  (SOAP)  on  tietoliikenneprotokolla  viestien 
välittämiseksi  ohjelmistojen  välillä.  SOAP  hyödyntää  XML-notaatiota 
sanomarakenteiden  ja  palveluiden  kuvauksessa.  Sanomarakenteet  kuvataan 
tyypillisesti  XSD-kuvaimilla ja palvelurajapintojen määritykset  WSDL-kuvaimilla. 
Näiden  avulla  SOAP  mahdollistaa  palveluiden  etäkutsun  kuljettamalla  SOAP-
dokumentti kahden päätepisteen välillä. 

Melkein  minkä  tahansa  XML-dokumentin  voi  muuttaa  SOAP-dokumentiksi 
lisäämällä  siihen  pari  XML-elementtiä.  Kuva  3  näyttää  esimerkin  SOAP-
dokumentista. Esimerkissä on yksinkertaiseen XML-dokumenttiin lisätty ainoastaan 
elementit  Envelope ja  Body.  Käytettävyyden  kannalta  olennaista  on  määrittää 
nimiavaruuden  avulla  juurielementtien  nimet  yksikäsitteisesti,  jolloin  vältytään 
ristiriitatilanteilta nimeämisessä. Kunhan SOAP-Envelopen ja sen sisältämän XML-
dokumentin merkistö on koodattu samalla tavalla, kelpaa kuvan 3 esimerkki SOAP-
dokumentiksi.

Kuva 3. SOAP-dokumentti.
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Vuonna  2000  W3C  hyväksyi  esityksen  SOAP-protokollasta.  Tätä  teknologiaa 
kehittäjät pystyivät vapaasti käyttämään HTTP:n yli  tapahtuvaan kommunikointiin 
www-sovelluspalveluiden yhteydessä.  HTTP ei  ole  ainoa protokolla,  jolla  SOAP-
dokumentteja  voidaan  kuljettaa,  sillä  SOAP-dokumenttiin  voi  sisällyttää  myös 
header-elementin. Kun otsikkoelementti kulkee viestin sisällä voi SOAP-dokumentin 
lähettää vaikka sähköpostilla tai pikaviestinä. Muita protokollia ei tästä huolimatta 
ole  sovelluksissa  kovin  yleisesti  valjastettu  SOAP-viestien  kuljettamiseen,  vaan 
käytännössä  lähes  kaikki  SOAP-liikenne  kulkee  HTTP:n  yli  [5,  s.  302].  XML-
sidonnaisena  SOAP  ei  ole  käyttöjärjestelmä-  tai  ohjelmointikieliriippuvainen, 
helpottaen palveluiden ja käyttäjien välistä asiointia. [2, s. 72-81]

 2.5.  RPC

Remote Procedure Call (RPC) on menetelmänä vanha, ajoittuen 80-luvulle, jolloin 
siitä  julkaistiin  ensimmäiset  Internetiä  koskevat  standardit  (engl.  Request  For 
Comments, RFC) [6].  RPC:sta on tehty toteutuksia eri  alustoille,  jotka palvelevat 
usein  yksityisiä  teknologioita,  kuten  esimerkiksi  Microsoftin  omistamaa,  kylläkin 
nykyään  jo  vanhentunutta,  Distributed  Component  Object  Model  (DCOM) 
-standardia.  Koska RPC ei  ota  kantaa miten  viesti  kommunikoidaan lähettäjän ja 
vastaanottajan  välillä,  on  siitä  myöhemmin  jalostettu  vastaavanlaisia  standardeja, 
kuten XML-RPC, jossa  pyynnöt  paketoidaan XML dokumentteihin ja  kuljetetaan 
HTTP:n  avulla.  Tämäkin  standardi  alkaa  olla  jo  vanhentunut,  mutta  esimerkiksi 
SOAP on siitä kehittyneempi, edelleen käytössä oleva standardi, joka myös paketoi 
viestin XML-notaationa.

RPC  on  viestinvälitysprotokolla,  jota  käytetään  yhdistämään  eri  palvelimilla 
sijaitsevia  komponentteja  etäkutsujen  avulla.  RPC-pohjainen  kommunikointi  on 
luonteeltaan synkronista, jolloin se sopii hyvin viestillä tehtävään ohjelman funktion 
etäsuoritukseen. [2, s. 296]

Asiakas aloittaa RPC-etäkutsun paketoimalla viestiin parametrit, jotka lähetetään 
asiakasohjelman  järjestelmästä  palvelimelle.  Palvelin  purkaa  paketin  ja  kutsuu 
vastaavaa aliohjelmaa tai proseduuria.

 2.6.  JSON

JavaScript  Object  Notation  (JSON)  on  avoin  ja  standardoitu  tekstimuotoinen 
formaatti datan esittämiseen ominaisuus–arvo pareina. JSON on niin ihmisen kuin 
koneenkin luettavissa, vaikka onkin tavalliseen tekstidokumenttiin verrattuna hieman 
rakenteellisemmin  muodostettu.  XML-dokumenttiin  verrattuna  se  on  paljon 
luettavampi  ja  kevytrakenteisempi,  mikä  tekee  siitä  paremman  vaihtoehdon 
esitettäessä avain–arvo -pareja monimutkaisempaa rakenteellista tietoa. JSON on siis 
hyvä vaihtoehto silloin, kun pitää kuvata sellainen tietorakenne, joka ei sovi XML- 
tai  HTML-dokumentin  esitysmuotoon.  Tietorakenteista  esimerkiksi  taulukon 
esittäminen on vaikeaselkoisempi XML-muodossa kuin JSON-muodossa, kun taas 
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nettisivun  esittämiseen  sopii  paremmin  HTML-kieli.  JSON-kieltä  ei  pidetä 
perinteisenä hypermediaformaattina.

JSON  sopii  hyvin  ohjelmien  väliseen  tiedonsiirtoon.  Täysin 
ohjelmointikieliriippumattomana  formaattina  se  käyttää  tapoja,  jotka  ovat  C-
ohjelmointikieliperheen jäsenistä tuttuja. [8, 5, s. 44-47]

Kuvassa  4  on  esimerkki  JSON-muotoisesta  esityksestä,  joka  kuvaa 
opiskelijataulukko-objektia.

 2.7.  SOA-arkkitehtuurin hyödyntäminen pankkijärjestelmässä

Tieto- ja viestintätekniikka (engl. Information and Communication Technology, ICT) 
on  ollut  mukana  elektronisessa  kaupankäynnissä  1990-luvulta  asti.  Digitaalisen 
kommunikoinnin  ja  liiketoiminnan  yleistyessä  maantieteelliset  rajat  ovat 
hämärtyneet.  Kansainvälisessä  toimintaympäristössä,  jossa  kilpailu  on  yhä 
kovenevaa,  yrityksiltä  kaivataan  nopeaa  ja  helppoa  joustavuutta.  Ketteryys  on 
noussut tärkeäksi tekijäksi organisaatioiden globaalissa kilpailussa, jossa ICT:lla on 
rooli eteenpäin työntävänä voimana. Samalla kiristyvä kilpailu luo organisaatioille 
tarpeen tekniseen kehitykseen, joka edesauttaa ottamaan edistysaskelia ICT:n saralla. 
Osa  tekniikoista  jää  marginaaliin,  kun toiset  yleistyvät.  2000-luvulla  yleistyneistä 
tekniikoista SOA-arkkitehtuuri on ollut hehkutuksen kohteena. [17]

Tässä  työssä  tutkittiin  SOA-arkkitehtuurin  hyödyntämistä  pankkijärjestelmissä 
vertailemalla  kahta  eurooppalaista  pankkialan  organisaatiota. Vertailun  avulla 
tarkasteltiin  millaisia  vaikutuksia  SOA-arkkitehtuurin  käytännöillä  oli 
organisaatiolle.  Samalla  arvioitiin  strategista  arvoa,  jota  SOA-arkkitehtuurin 
noudattaminen antaa. Vertailemalla kahden eri yrityksen lähestymistapoja pystyttiin 
arvioimaan  miten  SOA-arkkitehtuuri  vaikuttaa  pankkisektorilla  jatkuvasti 
lisääntyvään tarpeeseen ohjelmistojen integraatiolle ja uudelleenkehitykselle.
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 2.7.1.  SOA-arkkitehtuurin strateginen arvo

Pankkien digitaalista  uusiutumista  hidastaa vanhojen järjestelmien korvaamisen ja 
integroimisen  vaikeus.  Oman  vaikutuksensa  uusiutumisnopeuteen  tuo  myös 
Euroopan  Unionin  (EU)  tiukentunut  pankkisääntely,  kun  investoinnit  vähenevät 
pankkien  kustannusten  noustessa  ja  tuottojen  pienentyessä  [20].  Finanssialan 
lainsäädännön rajoittava luonne on johtanut siihen, että tietotekniset järjestelmät ovat 
hajautuneet  ympäri  organisaatiota.  Tämä  tekee  haastavaksi  asiakaslähtöisten 
palvelujen  luomisen,  kun  eri  pankkituotteet  ja  sovellukset  on  toteutettu  useille 
alustoille. Myös palvelujen integroiminen uudeksi digitaaliseksi palveluksi vaikeutuu 
pankkien rajoittuessa käyttämään sovelluskohteissaan vain yhden palveluntarjoajan 
patentoituja  alkuperäistuotteita.  Tämä  heikentää  suoraan  pankkien  kykyä  vastata 
asiakkaiden toiveisiin digitaalisista palveluista.

Vertailussa todetaan, että strategista arvoa pankkien kilpailukyvyn kannalta syntyy 
SOA-arkkitehtuurin  mahdollistavan vaikutuksen kautta  ja  että  SOA-arkkitehtuurin 
omaksuminen  on  kilpailuedun  saavuttamisen  kannalta  välttämätöntä.  Siinä  SOA-
arkkitehtuuri  ei  ole  ainoa  vaadittava  tekijä,  mutta  esimerkkiprojektissa  ongelmaa 
lähestytään tietotekniikan näkökulmasta, eikä muita tekijöitä tarkastella.

Palvelujen  digitalisoituminen  synnyttää  haasteita  pankeille.  SOA-arkkitehtuurin 
omaksuminen tuo strategista etua palvelujen ja sovellusten integroinnin yhteydessä. 
Ketteryys  on  nousemassa  hallitsevaksi  tekijäksi  nopeassa  ja  muuttuvassa 
markkinatilanteessa, johon SOA-arkkitehtuurin määräämät rajoitteet tuovat selkeyttä.

SOA-arkkitehtuurin  laajennettavuus  ratkaisee  ongelman  ohjelmien 
kierrätettävyydestä.  Tätä  sääntöä  noudatettaessa  vastuu  yhteensopivuuden 
varmistamisesta  tulevaisuuden  järjestelmien  kanssa  jää  ohjelmistojen  kehittäjille. 
Koska  SOA-arkkitehtuuri  ei  ota  kantaa  palveluiden  tekniseen  toteutukseen, 
valittavaksi  löytyy  valmiita  määritelmiä  ja  protokollia,  jotka  ovat  rakenteeltaan 
laajennettavia. Sama ominaisuus mahdollistaa palveluiden nopean evoluution. [18]

 2.7.2.  Vertailu

Ensimmäisenä  vertailukohteena  toimineessa  pankissa  toteutettiin  palvelujen 
integrointia  SOA-arkkitehtuuriin  perustuvan  lähestymistavan  avulla.  Vanhojen 
ohjelmistomoduulien  ja  uusien  ominaisuuksien  yhdistämiseen  käytetty 
monimutkainenkin tekniikka saatiin suurilta osin piilotettua. Ohjelmiston kehitys oli 
nopeaa ja SOA-arkkitehtuuriin perustuvat www-sovelluspalvelut raportoitiin olevan 
joustavia ja ketteriä. Uuteen palveluun käytetyt ohjelmistokomponentit  olivat tällä 
tekniikalla  toteutettuina  uudelleen  käytettävissä,  ilman  että  ne  olisivat  tarvinneet 
suurempaa muokkausta.

Toisena  verrokkina  oli  tanskalainen  pankki,  joka  toimii  myös  muissa 
pohjoismaissa.  Pankin  2000-luvun  alussa  suorittamien  pilottiprojektien  jälkeen 
organisaatiossa  siirryttiin  käyttämään  SOA-arkkitehtuuria  ohjelmistokehityksen 
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pohjana. Tämä sopi hyvin heidän tietotekniikka (engl. Information Technology, IT) 
-strategiaansa, jota kutsuttiin nimellä: ”Yksi pankki, yksi järjestelmä”.

Haasteena  heillä  oli  saada  IT-järjestelmät  mukautumaan  myyntiedustajien 
paketoimiin uusiin tuotteisiin. Ongelmaa lähestyttiin muuttamalla ajattelutapaa SOA-
arkkitehtuurin periaatteiden mukaisiksi aina, kun uusia ohjelmistoja kehitettiin. Sen 
seurauksena  pankkijärjestelmään  syntyi  palveluja  integroiva  kerros,  joka  helpotti 
vanhojen ohjelmistojen keskinäistä kommunikointia. Samaan kerrokseen toteutetut 
palvelurekisterit  mahdollistivat  eri  alustoille  toteutettujen  palvelujen  keskinäiset 
kutsut.  Palvelujen  integroinnissa  valinnanvapaus  toteuttavan  teknologian  osalta 
saavutettiin määrittämällä komponenttien rajapinnat mahdollisimman tarkasti.

SOA-arkkitehtuuri  helpotti  liiketoimintaprosessien  ja  ohjelmistojen  integrointia, 
mutta  palveluorientoituneiden  ohjelmistokomponenttien  määrä  lisäsi  ylläpidollista 
hallinnointia.  Yli  sadan  www-sovelluspalvelun  järjestelmästä  paljastui,  ettei  ollut 
kovin tärkeää, oliko palvelu tehty sisäiseen vai ulkoiseen käyttöön. Tärkeämpää oli, 
että niitä voitiin yhdistellä toimivan paketin luomiseksi. [18]
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 3.  REST JA ROA-ARKKITEHTUURI

Resurssiorientoitunut  arkkitehtuuri  (Resource  Oriented  Architecture,  ROA)  on 
Richardsonin  ja  Rubyn  esittelemä  REST-tyylisten  www-sovelluspalvelujen 
suunnitteluun  tarkoitettu  ohjeistus.  ROA-arkkitehtuuri  keskittyy  www-
sovelluspalveluiden  suunnitteluun,  jotka  muistuttavat  ulkoisilta  ominaisuuksiltaan 
muuta webiä. Tällaisia palveluita kutsutaan resurssiorientoituneiksi [5, s. 13]. ROA-
arkkitehtuurin  perusteet  luotiin  jo  Fieldingin  vuonna  2000  julkaisemassa 
väitöskirjassa:  ”Architectural  Styles  and  the  Design  of  Network-based  Software 
Architectures” [3]. 

Koska REST on hyvin yleinen määritelmä, eikä sido itseään webiin, tarjoaa ROA-
arkkitehtuuri palveluiden kannalta tarkentavia määritelmiä siitä kuinka REST-tyyliä 
käytetään HTTP:n ja Uniform Resource Identifier (URI) -osoitteiden kanssa. Webin 
teknologioihin  läheisesti  itsensä  liittävän  ROA-arkkitehtuurin  avulla  voidaan 
toteuttaa  REST-tyylinen  palvelu  sommitelmalla  URI,  HTTP,  XML  ja  JSON 
Internetin tyyliä noudattelevaksi kokonaisuudeksi.

 3.1.  Representational State Transfer

Fielding  esitteli  REST-tyylin  hypermediajärjestelmien  arkkitehtuurityyliksi 
yhdistelemällä ominaisuuksia silloisista  verkko-  ja sovellusarkkitehtuureista.  Se ei 
ole standardi  tai  arkkitehtuuri,  vaan joukko kriteereitä,  joiden perusteella  palvelut 
voidaan  luoda  tyyliltään  samanlaisiksi.  REST-tyyli  sinällään  ei  ole  riippuvainen 
Internetin  tai  HTTP:n  mekanismeista.  Siitä  on  muodostunut  yleisnimitys 
määritelmille, joita käytetään Internetin palveluiden suunnittelussa. Väitöskirjassaan 
Fielding määritteli kuusi kriteeriä, joiden mukaan REST-tyyli määräytyy.

 3.1.1.  Asiakas–palvelin -kriteeri

Asiakas–palvelin  mallin  periaatteiden  mukaisesti  rajapinta  eriytetään  haettavan 
tiedon sijainnista riippumattomaksi. Tämä edesauttaa käyttöliittymän siirreltävyyttä 
eri  alustoille  ja  parantaa  skaalautuvuutta  yksinkertaistamalla  palvelinkomponentin 
toimintaa. [3, s. 78]

 3.1.2.  Tilattomuuskriteeri

Tilattomuuden  vaatiminen  asiakas–palvelin  -mallilta  siirtää  istunnon  kannalta 



19

tärkeiden  tietojen  taltioinnin  asiakkaan  vastuulle.  Tässä  mallissa  palvelupyynnön 
vastaanottajan,  eli  palvelimen,  ei  tarvitse  taltioida  mitään  tietoja  pyynnön  (engl. 
request) ymmärtämiseksi, vaan pyyntö itsessään sisältää kaiken tarvittavan tiedon. 
Tilattomuus toteutuu, kun palvelin pitää kirjaa resurssien tilasta, ja tieto sovelluksen 
tilasta on asiakkaalla.

Viestinvälityksen  ollessa  luonteeltaan  tilatonta  tuo  se  kommunikaatioon 
näkyvyyttä,  kun  jo  yhden  pyynnön  perusteella  voidaan  päätellä  sen  lopullinen 
tarkoitus.  Tämä  kriteeri  myös  edelleen  yksinkertaistaa  palvelinkomponenttia 
resurssien hallinnan osalta. Keskittymällä vain yhteen pyyntöön kerralla resurssien 
jakaminen  on  tehokkaampaa.  Palvelun  toimintavarmuus  paranee  virhetilanteista 
palautumisen helpottumisen ansiosta, varsinkin palveluissa, joissa käytetään apuna 
hajautettua laskentaa. [3, s. 79]

Huonona  puolena  tässä  kriteerissä  on  tiedon  toistuvuudesta  johtuva  verkon 
kuormittuminen.  Tarvittava  tieto  täytyy  sisällyttää  jokaiseen  pyyntöön,  koska 
palvelun tila on tiedossa vain asiakkaalla.

Toisaalta tällainen käyttäytyminen vähentää palvelimen kontrollointia palvelusta, 
jolloin  vastuu  oikeanlaisesta  toiminnasta  on  enemmän  asiakassovelluksen 
toteutuksella.  Tästä  saatava  hyöty  konkretisoituu  toteutettaessa  asiakassovelluksia 
useille erilaisille alustoille.

 3.1.3.  Välimuistikriteeri

Välimuistin  (engl.  cache)  lisääminen  parantaa  verkon  suorituskykyä  tilattomassa 
asiakas–palvelin -mallissa. Määrittelemällä palvelimen vastaukset, joko välimuistiin 
tallennettaviksi  tai  uudelleen  ladattaviksi,  pystytään  asiakaspäässä  käyttämään 
hyväksi jo kertaalleen ladattua tietoa ja näin vähentämään verkon liikennettä. Tämä 
lisää  tehokkuutta  tarvittavien  toimintojen  vähenemisen  ansiosta  ja  parantaa 
suorituskykyä  poistamalla  verkon  latenssit  suoritusajasta.  Muuttumattoman  datan 
kanssa  tämä  ei  muodosta  ongelmaa,  mutta  dynaamisen  tiedon  kohdalla  palvelun 
luotettavuus laskee. [3, s. 80]

 3.1.4.  Yhtenäisyyskriteeri

REST-tyyli  painottaa  komponenttien  välisten  rajapintojen  yhtenäisyyttä. 
Yhdenmukaisuudella saavutetaan palveluiden, sovellusten ja komponenttien välinen 
ymmärrettävä  kommunikointi.  Lisäämällä  yhtenäisyyskriteeri  kappaleissa  3.1.1, 
3.1.2  ja  3.1.3  rakennettuun  malliin  siitä  tulee  entistäkin  yksiselitteisempi. 
Rajapintojen yhtenäisyyden avulla erotetaan palvelin asiakkaasta ja mahdollistetaan 
komponenttien  itsenäinen  kehitys.  Haittavaikutuksena  vakioidussa  datassa  on 
suorituskyvyn  heikkeneminen,  kun  ohjelmien  tiedonvälityksen  tarpeista  tulee 
toissijaisia.

Fielding  esittelee  neljä  perusperiaatetta  rajapintojen  ominaisuuksille,  joita 
noudattamalla yhtenäisyyskriteeri toteutuu. [3, s. 81]
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• Resurssien tunnistaminen
• Resurssien muokkaaminen tunnisteiden perusteella
• Läpinäkyvä viestintä
• Hypermedian ohjaama tilallisuus.

Resurssien  tunnistaminen: Jos  tiedolle  voi  antaa  nimen,  se  on  silloin  resurssi. 
Resurssi voi olla kuva tai  mikä tahansa tiedosto, tai se voi kuvata joukkoa muita 
resursseja. Se voi olla myös jokin konkreettinen esine; Internetin palvelussa se voisi 
tarkoittaa  verkkokaupan  yksittäistä  artikkelia.  Komponenttien  välisessä 
kanssakäymisessä REST-tyyli käyttää resurssien tunnisteita (engl. resource identifier) 
erottamaan resurssit toisistaan.

Perinteisen  hypertekstin  periaatteet  edellyttävät  dokumenttien  olevan  olemassa 
joko staattisina tai dynaamisina, kun taas REST-tyylissä resurssi voi kuvastaa tyhjää 
joukkoa, jolloin viitataan johonkin, jota ei vielä ole olemassa. [3, s. 88-89]

Resurssien muokkaaminen tunnisteiden perusteella: Kun resurssi on tunnistettu, 
ja  asiakkaalla  on  palvelun  tarjoaman  resurssin  esitys  hallussa,  voi  resurssia 
manipuloida.  Esitys  on  resurssia  kuvaava  joukko  bittejä,  jota  kutsutaan  yleisesti 
myös nimillä: dokumentti, tiedosto tai ilmentymä. Esitys sisältää myös metatiedon, 
eli kuvauksen siitä mitä tietoa esitys kuvaa. Käytännössä sovelluksen tulee kuvata 
mahdollisimman tarkasti resurssien esitykseen käytettävät mediatyypit (engl. media 
types,  vanhentunut  Multipurpose  Internet  Mail  Extension eli  MIME-type  [4]),  ja 
niiden käsittelysäännöt.

REST-tyylinen sovellus käyttää esityksiä pyyntöjen ja vastausten tiedonsiirrossa 
sen sijaan, että palvelu palauttaisi vastauksessaan asiakkaalle kokonaisen tietokannan 
tai  osia  siitä.  Esitys  voi  olla  XML-muotoinen  viesti,  joka  kuvastaa  tietokannan 
tietoja, eli resurssia, asiakkaan pyytämässä muodossa. [3, s. 90]

Läpinäkyvä  viestintä: Kun  asiakkaalla  on  esitys  resurssista  ja  pyyntö  resurssin 
manipuloimiseksi,  täytyy  pyynnön  pystyä  tarjoamaan  kaikki  tieto  mitä  sen 
suorittamiseksi  tarvitaan.  Sama  koskee  vastauksia,  jolloin  kaikki  REST-tyyliset 
interaktiot  ovat  tilattomia.  Viesti  siis  sisältää  kaiken  tarvittavan  tiedon  resurssin 
senhetkisestä tai halutusta tilasta, tai tietoja toisista resursseista. Esimerkiksi tiedon 
siitä milloin vastaus ylittää virhemarginaalin ja ollaan virhetilanteessa. Jos resurssi ei 
sisällä haluttua tietoa, on viestiin sisällyttävä esitys siitä millaisen tiedon resurssin 
halutaan seuraavilla pyynnöillä palauttavan.[3, s. 91]

Hypermedian ohjaama tilallisuus: Internet on hajautettu hypermediajärjestelmä ja 
hypermedia on laajennus hypertekstistä. Hyperteksti on terminä jo vanha, mutta tässä 
yhteydessä  sillä  tarkoitetaan  informaation  ja  kontrollien  yhtäaikaista  esitystä. 
Informaatio  itsessään  antaa  käyttäjälle  vaihtoehtoja  toiminnoista,  joiden  mukaan 
informaatio  saa  merkityksen/käyttötarkoituksen.  Hyperteksti  on  muutakin  kuin 
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HTML-kielellä kuvattu nettisivu; se voi olla mikä tahansa tietokoneen ymmärtämä 
linkki, kunhan tietotyyppi ja datan käyttöyhteys ovat tiedossa.

Hypermedialla ja informaatioelementtien luonteella sekä tilalla on REST-tyylissä 
keskeinen  osa  ohjelmointirajapintojen  suunnittelussa.  Jos  ohjelman  tila  ei  ole 
hypermedian ohjaama, sitä ei voi kutsua REST-tyyliseksi.

Asiakkaan  palvelulta  saamat  vaihtoehdot,  jotka  sisältyvät  vastaanotettuihin 
esityksiin  resursseista,  ohjaavat  tilasiirtymiä.  Kun  asiakkaan  palvelimelta  saama 
vastaus  sisältää  resurssin  esityksen,  pystyy  asiakasohjelma  päättelemään  miten 
seuraava  tilasiirtymä  muodostetaan.  Käytännössä  tämä  perustuu  asiakasohjelman 
kykyyn käsitellä resurssiin liittyviä mediatyyppejä sekä tiedonvälitysmekanismeja. 
Tätä kykyä voi parantaa luvussa 3.1.6 esitetyllä tavalla. [3, s. 100-103]

 3.1.5.  Kerroksellisuuskriteeri

Kerroksellisuuskriteeri  lisää  hierarkkiset  tasot  arkkitehtuurityyliin,  jolloin 
komponentin toiminta rajoittuu kerrokseen, jonka kanssa se on yhteydessä. Kriteeri 
vähentää  suunniteltavan  sovelluksen  kompleksista  luonnetta  ja  itsenäistää 
komponentteja,  joka  parantaa  mallin  käyttökelpoisuutta  Internetin  laajuisia 
järjestelmiä suunniteltaessa.

Kerroksellisuutta  hyödynnetään  suojaamalla  palvelut  asiakasohjelmilta  ja 
asiakkaat  vanhoilta  taustajärjestelmiltä.  Käytännössä tämä tapahtuu eristämällä  ne 
omiin  arkkitehtonisiin  kerroksiinsa.  Skaalautuvuus  paranee,  jos  avuksi  otetaan 
kuormanjakotekniikat  ja  tiedonvälitysjärjestelmät,  jolloin  käytön  lisääntyessä 
välityskapasiteettia  voidaan  kasvattaa  puuttumatta  alkuperäiseen  toteutukseen. 
Vanhat ja vähemmän käytetyt toiminnallisuudet voidaan sijoittaa omaan kerrokseen.

Koska  REST-tyylinen  viesti  on  läpinäkyvä,  pystyy  välittäjä  avaamaan  ja 
tulkitsemaan  viestin,  jolloin  tieto  voidaan  muuntaa  haluttuun  muotoon  ja  näin 
parantaa  suorituskykyä.  Välimuistin  lisääminen  tähän  yhteyteen  parantaa 
suorituskykyä entisestään. [3, s. 82-84]

Kuva 5 havainnollistaa kerroksellisuuden ja välimuistin käyttöä.

 3.1.6.  Code on demand -kriteeri

Code on demand (COD) on REST-tyylin ainoa valinnainen kriteeri. COD tarkoittaa 
koodia, jonka asiakas pyytää palvelimelta ja suorittaa sen paikallisesti. COD voi olla 
tarpeellista silloin, kun asiakkaalla on pääsy resursseihin, joita se ei ole kykenevä 
käsittelemään. Tällöin asiakas lataa ja suorittaa koodia joka osaa käyttää resurssia. 
Yleensä asiakassovellus lataa jonkin komentosarjan (eng. script) tai sovelman (engl. 
applet).

Kriteeri  yksinkertaistaa  asiakassovelluksen  suunnittelutehtäviä  ja  parantaa 
sovelluksen laajennettavuutta, koska kaikkea toiminnallisuutta ei tarvitse etukäteen 
kehittää.  Samalla  se  lisää  asiakkaan  joustavuutta,  koska  palvelin  määrittelee 
lähettämänsä koodin perusteella, miten asiat suoritetaan.
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Kääntöpuolena  tällä  kriteerillä  on  läpinäkyvyyden  heikentyminen,  kun 
yksinkertaisen  tiedon  sijaan  palvelin  lähettää  ohjelmakoodia  asiakkaalle. 
Vastaanotettavan koodin kohdalla voi syntyä luotettavuusongelma, jos lähde ei ole 
tunnettu.  Tästä  syystä  kriteeriä  noudatetaan  ainoastaan  rajatussa  sisäverkossa,  tai 
jätetään COD kokonaan toteuttamatta, jos se ei ole ohjelmointirajapinnan kannalta 
tarpeellinen. [3, s. 84-85]

 3.2.  Resurssiorientoitunut arkkitehtuuri

ROA-arkkitehtuurin  keskeisimmät  käsitteet  ovat  resurssit,  URI-osoitteet  ja  niiden 
väliset yhteydet. ROA-arkkitehtuuri ei muuta resurssin määritelmää siitä mitä sen on 
REST-tyylissä  sanottu  olevan,  vaan  ottaa  kantaa  siihen  kuinka  resurssi  nähdään 
webin  näkökulmasta.  URI-osoite  on  resurssin  nimi-  ja  osoitetieto,  ja  ROA-
arkkitehtuurin mukaan resurssilla on oltava tunnisteena vähintään yksi URI-osoite, 
jotta sitä voidaan kutsua resurssiksi. 

URI-osoite  on webin  keskeinen teknologia,  joka  yhdistää Internetin  protokollat 
verkoksi  (www,  web,  Internet)  yksinkertaisella  tavalla.  URI  voidaan  edelleen 
luokitella  paikantaviksi  tai  nimeäviksi  alakäsitteiksi.  Uniform  Resource  Locator 
(URL)  kertoo  miten  resurssiin  saadaan  yhteys,  ts.  se  sisältää  resurssin  fyysisen 

Kuva 5. Järjestelmän kerroksellisuus.
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verkkosijainnin. Uniform Resource Name (URN) on tarkoitettu varustamaan resurssi 
pysyvällä  yksikäsitteisellä  nimellä.  URI:n  sisältäessä  molemmat  käsitteet  voidaan 
resurssit  selkeällä  ja  ymmärrettävällä  nimeämisellä  (URN)  tunnistaa  ja  löytää 
verkosta (URL) yksiselitteisesti. [25, s. 1-3]

Jokainen URI-osoite viittaa vain yhteen resurssiin, mutta resurssi voi sisältää tietoa 
muista  resursseista.  Esimerkiksi  nettisivujen  sisältämät  linkit  muille  sivuille  ovat 
tällaista  tietoa.  Resurssilla  voi  olla  useita  URI-osoitteita.  Tällöin  ongelmaksi  voi 
muodostua  sen  tunnistaminen  juuri  halutuksi  resurssiksi,  koska  pelkästä  URI-
osoitteesta ei voi päätellä mihin dataan se viittaa. Ratkaisuna voi käyttää HTTP:n 
vastauskoodia ”303 - See Also”, joka viittaa oikeaan URI-osoitteeseen, josta resurssi 
löytyy.  Vertaamalla  vastauskoodeja  voi  asiakasohjelma  päätellä  resurssin  ”aidon” 
URI-osoitteen.

Resurssista  voi  olla  useita  esityksiä  (engl.  representation),  esimerkiksi  eri 
kieliversioita,  jotka  saadaan  samalla  URI-osoitteella,  mutta  resurssi  itsessään  on 
edelleen  yksikäsitteinen  URI-osoitteeseen  nähden.  Jos  palvelun  resurssi  on  datan 
muodossa, on esityskin luonnollisesti dataa sellaisenaan.

Esitys on tietoa resurssin tilasta, sarja bittejä oikeassa tiedostomuodossa. Se on siis 
kuvaus palvelun datan osista, joista resurssi muodostuu. Verkkokaupan yksittäinen 
tuote on resurssi, mutta sitä ei voi palvelun kautta saada kuin vasta muutaman päivän 
kuluttua tilauksesta. Tietoa siitä sen sijaan saa heti, kuten hinnan, koon, värin ja muut 
ominaisuudet, joita palvelu siitä tarjoaa. Nämä ovat esityksiä resurssista. [5, s. 79-
105]

Kuva 6 hahmottaa resurssin keskeistä asemaa sen ominaisuuksien ja käsitteiden 
kautta. Resurssin määritelmässä [25] sanotaan sen voivan olla mitä tahansa, kunhan 
sille voidaan antaa tunniste.  Yksittäistä www-sovelluspalvelua voidaan siis kuvata 
tietynlaisena  resurssina,  joten  kuvan  6  perusominaisuudet  periytyvät  www-
sovelluspalveluille.  Niihin  olennaisesti  liittyvät  resurssit  sisältävät  alkuperäisen 
määritelmän lisäksi käsitteet omistamisesta ja hallinnasta. Esitys on resurssin tilaa 
kuvaavaa  dataa,  jonka  käyttäjä  voi  hakea  esim.  HTTP:n  GET-metodilla.  Kuvaus 
sisältää resurssin tunnisteet koneluettavassa muodossa. [24, s. 44-50]

ROA-arkkitehtuurin  ominaisuuksiin  kuuluu  vaatimus  osoitteilla  viitattavuuteen 
(engl. addressable). Palvelu täyttää tämän vaatimuksen, jos se tarjoaa sisältämänsä 
datan  osat  resursseina.  Koska  resurssiin  viitataan  URI-osoitteen  avulla,  palvelu 
sisältää viittaukset kaikkeen tarjoamaansa tietoon URI-osoitteen muodossa.

URI-osoitteita voi ketjuttaa,  eli  käyttää yhtä URI-osoitetta toisen syötteenä.  Jos 
resurssin  data  halutaan  todentaa  oikeaksi  jollakin  ulkoisella  tarkistuksella  tai  jos 
nettisivu halutaan kääntää jollekin toiselle kielelle, voidaan URI-osoitteita ketjuttaa. 
Tämä  on  mahdollista,  koska  HTTP on  helposti  viitattavissa.  Haluttuja  resursseja 
pystytään käyttämään näissä sovelluksissa tunnistamalla ne osoitteiden avulla.

Toinen tärkeä ominaisuus ROA-arkkitehtuurin määritelmässä on tilattomuus (engl. 
statelessness). Tilattomuus määrittää jokaisen HTTP-pyynnön itsenäiseksi ja muista 
riippumattomaksi. Tilattomuus toteutuu silloin, kun pyyntö itsessään sisältää kaiken 
palvelimen tarvitseman tiedon pyynnön toteuttamiseen.
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Luvussa 3.1 esiteltiin miten REST-tyylissä istunnon tilaa ei kuvata palvelun tilana 
resurssin kautta,  vaan asiakassovelluksen tilana sen mukaan miten asiakas  etenee 
palvelussa linkkejä ja muuta hypermediaa seuraamalla. Palvelu vain ohjaa käyttäjää 
tarjoamalla linkkejä ja lomakkeita esityksissään, antaen näin vinkkejä siitä mitkä tilat 
ovat  lähellä  nykyistä.  Verkkokaupan  tuotetta  valittaessa  voi  tarjolla  olla 
maksutietojen  syöttämisen  lisäksi  kuvia  vastaavista  tuotteista,  joita  seuraamalla 
pääsee lisäämään tuotteita ostotapahtumaan. ROA-arkkitehtuurissa asioiden toisiinsa 
yhteydessä olemista kuvataan englanninkielisellä termillä ”connectedness”. 

Kuva 7 esittää kolmella eri tavalla toteutettuja palveluita. Jokainen niistä tarjoaa 
saman toiminnallisuuden, mutta niiden käytettävyys on eritasoista. 

Palvelu A kuvastaa tyypillistä RPC-tyylistä palvelua, joka ei tarjoa osoitteita eikä 
yhteyksiä resurssiensa välillä. Kaikki asiointi hoidetaan yhden URI-osoitteen kautta. 
Palvelu B tarjoaa osoitteet jokaiseen resurssiin, mutta sillä ei ole havaittavaa yhteyttä 
resurssiensa välillä. Tällaista palvelua kutsutaan REST-RPC hybridiksi, sillä se omaa 
molempien tyylien ominaisuuksia. Palvelu C kuvastaa täysin REST-tyylistä palvelua. 
Sen resursseilla on yksilöivät osoitteet ja ne ovat linkitettyjä toisiinsa. Kun linkitys 
on  loogisesti  tehty,  on  palvelun  resurssien  suhteet  selkeämpiä  ja  sitä  kautta 
asiakkaalle  tarjottu  rajapinta  ilmeinen.  Tämä  on  luonnollisesti  suunnittelijan 
vastuulla, mutta ROA-arkkitehtuuri kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota tähän.
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Resurssiorientoituneisuuden erottaa RPC-tyylisestä SOAP-palvelusta esimerkiksi 
siitä, kuinka HTTP:n statuskoodeja käytetään. SOAP-viestinnässä on tapana käyttää 
yksinomaan  HTTP:n  POST metodia.  REST-tyylissä  tätä  ei  suoranaisesti  kielletä, 
mutta  silloin  jäädän paitsi  resurssiorientoituneisuuden tarjoamista  eduista.  Palvelu 
noudattaa RPC-tyyliä silloin, kun useampaa tietoa käytetään erilaisilla tavoilla yhden 
URI-osoitteen kautta pelkästään POST-metodilla.

Jotta  palvelua  voidaan  sanoa  resurssiorientoituneeksi,  täytyy  se  pilkkoa 
resursseiksi ja tunnistaa erilliset, itsenäiset osat antamalla niille omat URI-osoitteet. 
Välimuistin käyttö resurssien esityksissä parantaa skaalautuvuutta [5, s.  300-303]. 
Jokaisen resurssin tulisi  myös pystyä esittämään kuvaus itsestään.  Tähän HTTP:n 
GET-metodi soveltuu hyvin, koska siihen palvelu pystyy vastaamaan viestillä. GET-
metodia voidaan käyttää myös REST-tyylin vastaisesti lisäämällä URI-osoitteeseen 
parametri,  jolla  asiakas  voi  poistaa  resurssin.  Esimerkiksi  lisäämällä  URI:in 
”method=delete”, taantuu palvelu RPC-tyyliseksi.

REST-tyylistä  voidaan  puhua,  kun  HTTP:n  metodia  käytetään  vain  sille 
tarkoitettuun toimintoon. HTTP-standardin mukaan protokollan kuusi metodia, GET, 
HEAD,  PUT,  DELETE,  POST  ja  OPTIONS,  riittävät  kuvaamaan  kaiken 
mahdollieen resurssien kanssa Internetissä tapahtuvan vuorovaikutuksen [7, 5, s. 53].

ROA-arkkitehtuurin  yhtenäisen  rajapinnan  vaatimus  saavutetaan,  kun  HTTP:n 
metodeja käytetään kuten niitä on standardissa tarkoitettu käytettävän. REST-tyylissä 
yhtenäisyyskriteeri  ei  määrittele  mitä  yhtenäistä  rajapintaa  pitää  käyttää,  vaikka 
ROA-arkkitehtuuri sitoo itsensä HTTP:n standardiin. [5, s. 79-105]

 3.3.  Esimerkki ROA-arkkitehtuurin hyödyntämisestä liiketoimintaprosesseissa

Internet  on  alun  alkaen tarkoitettu  eri  esitysmuodoissa olevan datan  siirtämiseen. 
Internetin  kytköksissä  olevat  resurssit  tunnistetaan  URL-osoitteen  avulla.  ROA-
arkkitehtuurissa kaikki kiinnostava informaatio on esitetty abstrakteina resursseina, 
joilla voi olla useita esityksiä.  Myös nämä esitykset tunnistetaan URL-osoitteiden 

Kuva 7. Eri tavalla toteutettuja palveluita.
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avulla.
Nykyään  Internet  tarjoaa  datan  esittämisen  ja  käsittelyn  lisäksi  paljon 

muunkinlaisia  sovelluksia.  Liiketoimintaprosesseja  on  ollut  tarjolla  www-
sovelluspalvelujen  muodossa  jo  jonkin  aikaa.  Nykyisten  www-sovelluspalvelujen 
standardeiksi ovat muodostuneet muun muassa luvuissa 2.3 ja 2.4 esitellyt käsitteet 
kuten WSDL ja SOAP.

Arvioitavassa järjestelmässä [21] oli  tavoitteena soveltaa liiketoimintaprosesseja 
REST-tyylin  perusperiaatteiden  mukaisesti.  Kirjoittajat  ehdottavat 
liiketoimintaprosesseja  sisältävien  palveluiden  kehityksessä  käytettäväksi  uutta 
paradigmaa, joka noudattaa ROA-arkkitehtuuria ja REST-tyyliä. He analysoivat sen 
tuomia hyötyjä laadullisten ominaisuuksien kautta.

Esimerkissä sovelluksena on työnhakuprosessi, johon kuuluu paljon kanssakäyntiä 
eri  asemassa  olevien  ihmisten  välillä.  Osa  vuorovaikutuksesta  voi  olla 
automatisoitua. Tämä on tyypillistä monelle yrityksen liiketoimintaprosessille, joten 
se toimii hyvin esimerkkinä. 

Ongelma  ratkaistiin  yleisellä  arkkitehtuurilla,  joka  sallii  REST-tyylisten  ja 
vanhojen  palveluiden  yhtäaikaisen  hyödyntämisen.  Näiden  lisäksi  myös  ihmisen 
toiminta  voidaan  liittää  osaksi  prosessia  lisäämällä  arkkitehtuuriin 
resurssiorientoitunut kerros. Tämä tarkoittaa toiminnan kuvaamista resursseina ROA-
arkkitehtuurin ja REST-tyylin oppeja noudattaen. 

REST-tyylisen  hakuprosessin  rakennuttua  testattiin  sillä  eri  skenaarioita,  joissa 
prosessi  muuttuu  kesken  kaiken.  Tällainen  voisi  olla  esimerkiksi  tilanne,  jossa 
hakijoita  on  enemmän  kuin  on  osattu  varautua,  jolloin  haastattelukierroksia 
joudutaan lisäämään. Prosessia ei silti tarvitse keskeyttää, vaan systeemiin voidaan 
lisätä  ylimääräinen  siirtymä,  josta  prosessin  käyttäjä  saa  tiedon  ja  pystyy  sen 
perusteella toimimaan ajonaikaisesti.

ROA-arkkitehtuurin periaatteiden mukaan prosessi voi palauttaa datan lisäksi osan 
prosessista viittaamalla seuraavaan prosessista löytyvään resurssiin. Vastaava tapaus 
Internetissä voisi olla selaimella tehty pyyntö kuvan lataamiseksi. Jos kuva on jostain 
syystä  siirtynyt  eri  osoitteeseen,  voidaan  selaimelle  palauttaa  tieto  haun 
epäonnistumisesta ja ohjata selain hakemaan kuva uudesta osoitteesta. Selain näyttää 
kuvan ilman, että käyttäjän tarvitsee puuttua asiaan mitenkään. SOA-arkkitehtuurin 
mukainen palvelu olisi  vastaavassa tapauksessa palauttanut  vain datan ja prosessi 
olisi  voinut  edetä  ainoastaan  palvelussa  sisäisesti  ylläpidetyn  tilasiirtymän 
mukaisesti. [21]
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 4.  TAPAUSTUTKIMUS

OP-Pohjola-ryhmän  syksyllä  2011  perustettu  Oulun  kehitysyksikkö  on  vienyt 
suomessa  mobiilia  pankkitoimintaa  hallitsevalla  otteella  eteenpäin.  Heidän 
mobiilipankkisovellus  on  tähän  mennessä  tuettuna  kolmelle  suurimmalle 
mobiilikäyttöjärjestelmälle.  Sovellusten  toiminta  nojaa  suurelta  osin  WS-
standardeihin perustuvien palvelujen tarjoamiin toimintoihin, jotka ovat alun perin 
suunniteltu  Internet-pankkipalvelujen  käyttöön.  Nämä  palvelut  käyttävät  edelleen 
vanhempia järjestelmiä siirtäessään dataa pankin palvelimilta asiakkaalle.

OP-ryhmä  avasi  ensimmäisen  selaimella  käytettävän  palvelun  vuonna  1996, 
ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa, ja haluaa olla edelläkävijä myös 
mobiilin  pankkitoiminnan  osa-alueella.  Tähän  ei  riitä  pelkän  mobiilisovelluksen 
päivittäminen,  vaan  siihen  vaaditaan  myös  palvelujen  päivittämistä.  Nykyiset 
toteutukset  ovat  jo  uusimisen  tarpeessa,  sillä  ne  eivät  skaalaudu  tämän  päivän 
asiakkaan tarpeisiin.  Nykyisestä toteutuksesta puuttuu myös yhdenmukaisuus,  jota 
tarvitaan palvellessa useita eri alustoille toteutettuja asiakassovelluksia.

Toteutettaessa  palvelurajapintoja  vanhojen  järjestelmien  päälle  siten,  että 
alkuperäiset  sekä  uudet  toiminnot  ovat  helposti  käytettävissä  ja  integroitavissa 
tuottaen  uusia  palveluja,  täytyy  suunnittelussa  ottaa  huomioon  palvelun 
hierarkkisuus, tilattomuus ja rajapinnan yhdenmukaisuus muihin nähden.

Tässä työssä tehtiin uusi rajapinta pankkijärjestelmään. Työssä tutkittiin modernien 
rajapintojen  soveltuvuutta  vanhojen  pankkijärjestelmien  yhteyteen  analysoimalla 
rajapinnan toteutuksen  yhteydessä  tehtyjä  havaintoja.  Työtä  varten  tutustuttiin  eri 
standardeihin,  ohjelmistoarkkitehtuureihin  ja  www-sovelluspalveluiden 
suunnitteluun. Niiden pohjalta valittiin rajapinnan toteutuksessa käytettävät tekniikat.

Pankkisektorin  tietoteknisistä  julkaisuista  löytyi  jonkin  verran  viitteitä  www-
sovelluspalvelun suunnittelusta,  mutta esimerkkejä joissa ROA-arkkitehtuuria olisi 
käytetty  uuden  palvelun  luomiseksi  ei  löytynyt.  Palveluorientoituneesta  SOA-
arkkitehtuurista sen sijaan löytyi useampia esimerkkejä.

Koska SOA-arkkitehtuurin  määräämät  rajoitteet  palvelulle  pätevät  myös  ROA-
arkkitehtuurissa  resurssille  [19],  valittiin  läheisempää  tarkastelua  varten  esimerkit 
molemmista  arkkitehtuureista.  Niissä  käytetyt lähestymistavat,  arkkitehtuurit  ja 
semantiikka olivat hyödyllisiä rajapinnan suunnittelussa.

Mahdollisista  suunnittelumalleista  ja  arkkitehtuureista  valikoitui  www-
sovelluspalvelun  suunnitteluun  resurssikeskeisesti  ongelmaa  lähestyvä  ROA-
arkkitehtuuri.  ROA-arkkitehtuuri  sopii  hyvin  yhteen  sellaisen  suunnittelumallin 
kanssa,  joka  tukee  sitä  ohjelmistojen  suunnittelussa  ja  ottaa  huomioon  Internetin 
luonteen.  Tällainen  ominaisuuksiltaan  läheisesti  ROA-arkkitehtuuriin  liittyvä 
ohjeistus on REST, jota käytettiin uuden rajapinnan suunnittelumallina.

Tietoturvasyistä  ja  pankkilainsäädännöstä  johtuen  seuraavissa  luvuissa  esitetään 
työssä tehdyn rajapinnan suunnittelu, toteutus ja arviointi yleisellä tasolla.
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 4.1.  Suunnittelu

Uuden  rajapinnan  suunnittelun  ja  toteutuksen  kohteeksi  valikoitui  OP-Pankin 
korttipalvelu,  joka  koskettaa  suurinta  osaa  OP-Pankin  asiakkaita.  Tästä  syystä 
suunnittelussa  pyrittiin  ottamaan  huomioon  mahdollisimman  laaja  käyttäjäkunta. 
Palvelu suunniteltiin palvelemaan portaalia,  mobiilia  sekä mahdollisia  kolmansien 
osapuolien  toteuttamia  sovelluksia.  Korttipalvelussa  resurssit  pilkottiin 
mahdollisimman selkeisiin  osiin  muodostaen kuvauksia,  jotka piilottivat  vanhojen 
taustajärjestelmien toiminnallisuuden.

Suunnittelun  lähtökohtana  oli  palvelun  resurssit;  niiden  tunnistaminen  ja 
nimeäminen.  Suunnittelussa  haluttiin  noudattaa  ROA-arkkitehtuurin  tilattomuuden 
periaatetta,  joten  kaikille  resursseille  täytyi  luoda kuvaavat  URI-osoitteet  ja  siten 
saada ne loogisesti yhdistymään toisiinsa.

Jos  resursseilla  oli  riippuvuuksia,  ne  pyrittiin  pilkkomaan  edelleen,  jotta 
riippuvuudet  saatiin  mahdollisimman  löyhiksi.  Suunnittelulla  haluttiin  siirtää 
tilallisuus asiakassovelluksen vastuulle ja URI-osoitteet muodostumaan siten, että ne 
olisivat  itsestään  selviä  ja  palauttaisivat  resurssin  kuvauksessa  tarvittavat  tiedot 
asiakassovelluksen mahdollisista tilasiirtymistä.

Kuvassa 8 on esitetty korttihaun käyttötapauskaavio. Tilanne on valittu siten, että 
siitä voitaisiin johtaa mahdollisimman hyvin koko rajapinnan muu toiminnallisuus. 

Kuva 8. Käyttötapauskaavio korttihaulle.



29

 4.2.  Toteutus

Uusi korttipalvelu toteutettiin pankkijärjestelmään Java Platform Enterprise Edition 
(Java  EE)  alustalle  vanhan  ”kortti-WS”:n  rinnalle.  Palvelu  sijoitettiin  samaan 
toimialueeseen käyttäen samoja järjestelmän tarjoamia Enterprise JavaBeans (EJB) 
-komponentteja, jolloin uuden ja vanhan palvelun toimintaa voitiin vertailla. Siten 
palvelun  tarjoamat  toiminnallisuudet  toteutettiin  samassa  laajuudessa  kuin 
aikaisemmin. Samalla www-sovelluspalvelun toimivuutta pystyttiin tarkkailemaan ja 
kokeilemaan uusia toiminnallisuuksia.

Uusi  palvelu  integroitiin  järjestelmään  Spring  REST-sovittimen  avulla  ja 
ohjelmakoodi kirjoitettiin Java ohjelmointikielellä Spring-annotaatioihin perustuvan 
”MVC framework” -rakennestandardin mukaisesti. Työkaluna toimi Eclipse Java EE 
Integrated Development Environment.

Kuva  9  esittelee  tähän  työhön  liittyvien  ohjelmistokomponenttien  yhteydet 
korkealla tasolla. Siinä on rinnakkain kuvattuna järjestelmässä olevat korttipalvelut 
ja  niiden  käyttämät  teknologiat.  Vasemmalla  kuvassa  9  on  vanhin,  jo  käytöstä 
poistettu korttipalvelu, joka on toteutettu XML-sanomapalveluna. Keskellä kuvassa 
on suunnitteluhetkellä käytössä ollut SOAP-toteutus. Tämän työn tuloksena syntynyt 
REST-tyylinen rajapinta on kuvan oikealla laidalla.

Koska resurssien kuvaukset voivat sisältää objekteja ja taulukoita, valittiin JSON 
tietorakenteiden kuvauskieleksi. Palvelun resurssien kuvauksissa ei esiinny lainkaan 
URI-osoitteita, joten JSON-merkkijonojen jäsentely ei muodostu ongelmaksi.

Uusi  CardREST-palvelu  sijoittuu  liiketoiminnallisesti  samaan  paikkaan 
aikaisempien palveluiden rinnalle. Toiminnallisuus asiakassovelluksen näkökulmasta 
ei muutu vanhojen rajapintojen osalta, mutta uusissa URI-osoitteissa on noudatettu 
HTTP-standardin  metodien  määritelmiä  tarkemmin.  Ainoastaan  POST-metodia 
voidaan käyttää resurssin muokkaamiseen ja GET-metodilla toimitaan ”vain luku” 
-muodossa. DELETE-metodi on tarkoitettu resurssin poistamiseen ja PUT-metodia 
käytetään silloin, kun luodaan uusi käyttäjän määrittelemä resurssi. Jos käyttäjällä ei 
ole  tiedossa  resurssin  yksilöivää  tunnistetta,  voidaan myös  POST-metodilla  luoda 
resurssi. Tällaisessa tapauksessa järjestelmä luo tunnisteen käyttäjän puolesta.

Uuden  rajapinnan  URI-osoitteet  ovat  rakennettu  siten,  että  resurssin  voi  jakaa 
tarvittaessa aliresursseihin. Resurssi voi olla atominen, tai se voi koostua monesta 
aliresurssista. Esimerkiksi GET-metodi polkuun ”/cards” palauttaa kaikki käyttäjän 
kortit  ja  ”/cards/{cardnumber}”  palauttaa  tietyn  kortin  tiedot.  Polun  alipuita  voi 
suodattaa lisäämällä URI-osoitteeseen suodatinparametrin: ”/cards?type=credit”.
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Kuva 9. Järjestelmän palvelut esitettyinä rinnakkain.
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Uuden  toteutuksen  hyödyllisyydestä  voi  ottaa  esimerkkinä  kortilta  erääntyvien 
maksujen  muokkauksen.  Aikaisemmin  muokkauksessa  on  edetty  tilasta  toiseen 
palvelun  ehdoin,  saavuttaen  viimeisessä  tilassa  käyttäjän  haluama  tulos. 
Taustajärjestelmien  tilallisuus  on  vaatinut  asiakassovelluksessa  ensiksi  korttien 
listauksen.  Sen jälkeen on täytynyt  suorittaa  valitun  kortin  erääntyvien  maksujen 
listaus  ja  saadulta  listalta  tietyn  maksun  valitseminen.  Tämän  jälkeen  maksun 
muokkaus tai poisto on ollut mahdollinen.

Uudessa  toteutuksessa  riippuvuus  on  piilotettu  tekemällä  resurssin  taakse 
toiminnallisuutta,  joka  hoitaa  taustajärjestelmän  tilallisuuden  siten,  että  kaikkia 
rajapinnan  tarjoamia  URI-osoitteita  voidaan  kutsua  itsenäisesti.  Aikaisemmin 
tarvittiin useita kutsuja muokkauksen tekemiseen. Nyt sama voidaan tehdä yhdellä 
POST-metodilla  yhteen  URI-osoitteeseen,  kun  asiakkaalla  on  kaikki  maksun 
muokkaamiseen tarvittava data tiedossa.

 4.3.  Arviointi

Uudella  teknologialla  toteutettujen  rajapintojen  käyttöönotto  pankkijärjestelmässä 
vaatii aina erityisen huolellisen testaamisen. Tähän työhön ei ole sisällytetty kattavaa 
testaussuunnitelmaa,  sen  sijaan  suunnittelumallin  hyödyllisyyttä  arvioidaan 
tarkastelemalla tuloksia suorituskyvyn ja toteutuksen työmäärän näkökulmasta.

Taulukossa  1  on  esitelty  CardREST-rajapintaa  vasten  suoritetun  testin  tuloksia. 
Testissä  kohdistettiin  peräkkäisiä  pyyntöjä  samaan  resurssiin  ja  vastausten  kestot 
taulukoitiin.  Kaikki  ajat  ovat  esitetty  millisekunteina.  Liitteet  1  ja  2  sisältävät 
ruutukaappauksia JSON ja SOAP –muotoisten viestien sisällöstä ja koosta.

Testi  suoritettiin siihen räätälöidyllä työkalulla.  Työkalun pohjaksi otettiin Java-
pohjainen  ”RESTClient”,  jonka  avoimen  lähdekoodin  on  suurimmaksi  osaksi 
kirjoittanut  Chandran  [12]  ja  julkaissut  WizTools.org  [13].  Työkalua  muokattiin 
ohjelmistolisenssin sallimin oikeuksin [14] testaukseen sopivaksi. Työkaluun täytyi 
lisätä REST-tyylin vastaisesti palvelimen tilallisuutta seuraavia komponentteja, kuten 
evästeet. Muutosten ansiosta työkalulla pystyttiin kutsumaan OP WS API:n julkisia 
rajapintoja.  Näiden  julkisten  rajapintojen  kautta  suoritettiin  testiasiakkaan 
kirjautuminen  järjestelmään,  jotta  saatiin  aikaan  oikea  konteksti  käyttäjän 
suorittamille pyynnöille uuteen CardREST-palveluun.

Koska uutta REST-tyylistä rajapintaa ei voitu kutsua suoraan, suoritettiin testi PC-
kehitysympäristössä, johon oli asennettu OP WS API, joka edelleen ohjasi kortteihin 
liittyvät  pyynnöt  uuteen  CardREST-palveluun.  PC-kehitysympäristön  ja  pankin 
testijärjestelmään  asennetun  CardREST-palvelun  välistä  salaamatonta  liikennettä 
tarkkailtiin  Wireshark-ohjelmistolla.  Liikenteestä  dokumentoitiin  viestinnän  kesto, 
sisältö ja koko.

Taulukossa  1  on  tuloksia  eri  teknologioilla  toteutettujen  rajapintojen  antamista 
vastausajoista  tiettyyn  korttikyselyyn.  Tulokset  ovat  SOAP-  ja  REST-rajapintojen 
osalta keskenään vertailtavissa, koska molemmat toteutukset käyttävät samaa EJB-
komponentin metodia tiedon hakuun. XML-sanomapalvelun osalta tulokset eivät ole 
vertailtavissa,  koska  palvelu  on  jo  vanhentunut  ja  sen  käyttö  on  vähäistä.  Nämä 
tulokset  ovat  lähinnä  referenssitietoa.  SOAP-  ja  REST-tyyliset  toteutukset  ovat 
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testattu  aikana,  jolloin  niiden  suoritusympäristöön  on  kohdistunut  muutakin 
kuormaa, joten tuloksista saa myös viitteitä suoriutumisesta ”paineen” alla.  Nämä 
tulokset  eivät  kuitenkaan  ole  vertailtavissa  tuotannossa  oleviin  komponentteihin, 
testiohjelman tulostusten ja muiden kehitysympäristön viiveiden johdosta.

Taulukko 1. Korttipalvelun eri toteutusten vasteajat (ms)

Testiajo XML SOAP JSON

1 554 2652 1407

2 538 2032 1623

3 533 1141 1006

4 526 1893 1011

5 523 1600 1129

6 518 2440 1047

7 533 2183 1006

8 507 1448 1139

9 523 2011 1348

10 509 2692 1017

Keskiarvo (ms) 526,4 2009,2 1173,3

REST-toteutuksen käyttöönotto  oli  nopea ja  helppo toteuttaa  liittämällä  palvelu 
järjestelmän  esiasennettuun  ”Spring  WebMVC  framework”  -sovelluskehykseen. 
Palvelun  toteuttaminen  suunnitelman  pohjalta  oli  suoraviivaista  ja  ohjelmakoodi 
kirjoitettiin  Java-kielellä.  Spring-kehyksen  tarjoama toiminnallisuus  hyödynnetään 
ohjelmakoodissa  annotaatioilla,  JSR-330  (Dependency  Injection  for  Java) 
-spesifikaatiota  noudattaen  [11].  Sovelluskehys  konfiguroitiin  Java  JSON-
prosessoinnissa  käyttämään  Jackson-parsintaan  perustuvaa 
MappingJacksonHttpMessageConverter-luokkaa.

XML sopii hyvin tiedon kuvaamiseen, kun kyseessä on matala ja yksinkertainen 
rakenne. Syvien tietorakenteiden ja monimutkaisten objektien koodaaminen XML-
muotoon vie enemmän aikaa verrattuna JSON:iin. JSON soveltuu myös tämän työn 
kohdalla paremmin tiedon kuvaamiseen kuin XML, vaikka Document Object Model 
(DOM) -puu pysyy matalana. Erot tulevat esiin jo melko pienillä datamäärillä.

Testituloksista voidaan päätellä datan muuttamisen XML-muotoon ja paketoimisen 
SOAP-envelope:en vaativan enemmän prosessoriaikaa kuin JSON-koodatun tiedon 
käsittely.  Tiedon välittäminen on keskimääräisesti  nopeampaa uudessa palvelussa. 
Tämä  johtuu  SOAP-envelope–paketoinnin  puuttumisesta  ja  JSON-kielen 
yksinkertaisemmasta  rakenteesta  XML-kieleen  verrattuna.  Pienilläkin  datamäärillä 
jäsentelyllä on väliä [14] ja eroja syntyy käytettäessä nopeinta [15] saatavilla olevaa 
Java JSON-jäsentelijään perustuvaa prosessointia.

Liitteiden 1 ja 2 mukaan vastausviesti on pienempi JSON-muodossa. JSON-viestin 
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syntaksi on yksinkertaisempaa kuin SOAP XML-viestin, jolloin säästetään  kaistassa. 
Samansisältöinen JSON-muotoinen vastaus on jopa puolet SOAP XML-muotoisesta 
vastauksesta.  Koska viestin  sisältö  on sama täytyy XML-viestin  sisältää  ”turhaa” 
dataa. 

REST-tyylin  käyttö  HTTP:n  metodien  avulla  on  suorituskyvyltään  parempi 
vaihtoehto  tähän  tarkoitukseen.  Resursseihin  kohdistuvat  operaatiot  ovat 
yksinkertaisempia,  kun  operaatioiden  kuvaamiseen  ei  tarvitse  rakentaa 
monimutkaisia XML-dokumentteja. Tämä tekee palvelun kehittämisestä nopeaa, kun 
järjestelmään asennus ja ohjelmakoodin testaaminen helpottuu. Spring Framework 
tarjoaa  myös  SOAP  WS-integroinnin  ja  viestinvälityksen  opastuksen2 (engl. 
marshalling), mutta ei poista WSDL-kuvainten ja skeemojen tarvetta. Plain Old Java 
Object  (POJO) -objektien muuntaminen XML-muotoon vaatii  SOAP-toteutukselta 
myös erillisten apuluokkien kirjoittamisen.

2 Mekanismi, joka sallii objektien säikeden-, prosessien- ja verkkojenvälisen käytön, tehden niistä 
riippumattomia sijainnistaan.
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 5.  YHTEENVETO

SOA-  ja  ROA-arkkitehtuurin  yhdistelmällä  pystytään  paketoimaan 
liiketoimintaprosessit  dynaamisiksi  www-sovelluspalveluiksi.  Organisaatioiden 
perusoperaatiot eivät ole monimutkaisia, on vain paljon eri tavoin järjesteltyä dataa, 
jota pitäisi pystyä jakamaan. Liiketoiminnan logiikka rakentuu uusista palveluista, 
kun hajautettu data ja niihin liittyvät toiminnot puetaan sopivan sovelluskehyksen 
päälle www-sovelluspalveluiksi. 

SOA-arkkitehtuuri  ei  määrittele  millä  teknologialla  malli  pitää  toteuttaa.  Tyyli 
toimii mainostaja–yleisö -periaatteella. Tarvitaan rekisteri jota asiakkaat voivat selata 
löytääkseen ja kutsuakseen valitsemaansa palvelua. Tämän mahdollistavat tekniikat 
ovat vakioituneet XML-perheestä, vaikka vanhemmilla teknologioillakin se onnistuu, 
kuten DCOM ja CORBA.

SOA-arkkitehtuuri käy melkein minkä tahansa organisaation ohjelmistokehityksen 
päämäärien  toteuttamiseen.  Ohjelmistokokonaisuudelle  voidaan  kuitenkin  tehdä 
hallaa,  jos kaikki prosessit  pilkotaan atomeihin ja laajamittaisesti  viljellään SOA-
arkkitehtuurin ominaisuuksia joka paikkaan. Aivan kaikkien operaatioiden ei tarvitse 
olla riippumattomia, tilattomia ja löydettävissä olevia rakennuspalikoita. Tärkeäksi 
muodostuu siten päätös siitä, millä tekniikalla arkkitehtuuri mahdollistetaan ja mitkä 
ovat sen toteutusmuodot. Todelliset SOA-arkkitehtuurin hyödyt tulevat esille vasta 
kun totuttujen tapojen lisäksi huomioidaan muutkin saatavilla olevat keinot. Edelleen 
täytyy  luottaa  insinööritaitoon  suorituskyvyn  ja  tehokkuuden  saavuttamiseksi  ja 
muistaa, että ohjelmistolla on elinkaari. Siinä vaiheessa kun asiakkaan näkökulmasta 
käytettävyys  menetetään,  alkaa  muuttoliike  parempien  palvelutasosopimusten 
suuntaan.

Tanskalaisen pankin tapaus osoitti, että palveluja voitiin luoda sekä sisäiseen että 
ulkoiseen käyttöön ja saavuttaa silti palvelukeskeisen arkkitehtuurin tavoitteet. SOA-
arkkitehtuurin tavoitteisiin pystyttiin mukautumaan myös liiketoimintaprosesseissa. 
Sveitsiläisen pankin tapauksessa käytettiin SOA-arkkitehtuurin määrityksiä lähinnä 
palvelujen  suunnitteluun.  Liiketoimintaprosessien  kohdalla  SOA-arkkitehtuuria  ei 
noudatettu  suunnitteluvaiheessa,  joka  vaikeutti  palvelukonseptin  rakentamista. 
Molemmissa  pankeissa  saavutettiin  ohjelmistojen  integroinnin  avulla  etuja. 
Itsenäisistä  komponenteista  ja  vanhoista  sisäisistä  ohjelmista  tehtiin  palveluita 
paketoimalla ne www-sovelluspalveluiksi, joita pystyttiin tarjoamaan ulospäin.

Toisessa  esimerkkitapauksessa  liiketoimintaprosessin  ohjaaman  systeemin 
suunnittelussa  käytetty  uusi  paradigma  toimi  erilaisena  lähestymistapana  www-
sovelluspalvelun  suunnittelussa.  Tehtävät  suoritettiin  HTTP:n  standardeihin 
perustuvilla  komennoilla.  Kaikki  prosessin  käsitteet,  data  ja  toiminnot,  esitettiin 
yksilöityinä  resursseina.  Staattisten  tilakoneiden  sijaan  REST-tyyliset 
liiketoimintaprosessit  käyttivät  dynaamista  kommunikointia  toiminnassaan. 
Esimerkkiprojekteissa  huomattiin  palvelun  ominaisuuksien  parantuneen. 
Soveltuvuus  ennalta  määräämättömien  toimintojen  suorittamiseksi  helpottui  ja 
mahdollisti yhteistoiminnan muiden prosessien kanssa. Tulos saavutettiin tilattoman 
ja läpinäkyvän kommunikoinnin avulla, kun kaikki prosessin etenemiseen tarvittava 
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informaatio oli löydettävissä ilman viitekehystä.
Koska REST ei  ole  standardi  on ROA-arkkitehtuuri  paikallaan määrittelemässä 

www-sovelluspalvelujen  rakentamisen  rajoitteet.  Kevytrakenteista  REST-tyyliä 
hyödyntäen se on täysimittainen vaihtoehto www-sovelluspalveluita suunniteltaessa. 
Hyvänä analogiana  toimii  kirjevertaus:  SOA/SOAP-toteutuksessa viesti  lähetetään 
kirjekuoressa,  kun  ROA/REST-toteutuksen  viestit  ovat  postikortteja.  Postikorttien 
käsittely on helpompaa ja nopeampaa, paperia eli kaistaa kuluu vähemmän ja sama 
sisältö  mahtuu  pienempään  tilaan.  Salakirjoitusta  käytettäessä  viestit  saadaan 
kuljetettua  perille  turvallisesti,  tässä  tapauksessa  HTTPS  yhdistettynä 
omavalintaiseen tiedon salaamismekanismiin.

Voisi  helposti  kuvitella  ROA-arkkitehtuurin  olevan  vain  uusi  termi  SOA-
arkkitehtuurille,  joka käyttää REST-tyyliä pohjanaan. Vaikka ne ovat monilta osin 
samankaltaisia ei niiden voida sanoa olevan toisensa osajoukkoja. Tämä toki toteutuu 
sellaisessa  tapauksessa,  jossa  palvelujärjestelmä  suunnitellaan  täyttämään 
palveluorientoituneisuuden periaatteet resurssilähtöisesti REST-tyyliin mukautuen. 

OP-Pankissa  on  jo  aiemmin  omaksuttu  SOA-arkkitehtuurin  periaatteet,  joiden 
mukaan  palvelujärjestelmää  on  rakennettu  www-sovelluspalveluita  lisäämällä. 
Yrityksen kannalta tärkeä näkökulma palveluidensa suhteen on niiden käytettävyys 
tosielämän tapauksissa. Tähän resurssiorientoituneisuus tuo yrityksille hallittavuutta 
resurssin  omistamisen  kautta.  Www-sovelluspalvelua  voidaan  yleisesti  kutsua 
resurssiksi,  koska käyttäjän näkökulmasta palvelu suorittaa kuvaamaansa tehtävää, 
jonka toiminnallisuus tuottaa johdonmukaisen vasteen. Ajatusta pidemmälle viemällä 
voidaan  todeta,  että  resurssin  omistaja  hallitsee  resurssia  käyttävää  palvelua, 
sälyttäen  vastuun  palvelusta  resurssin  omistajalle.  Tämä  sisältää  myös  vastuun 
palvelun  kehityksestä  eli  pohjimmiltaan  siitä,  että  työntekijöillä  on 
resurssiorientoituneisuuden toteutusta varten tarvittavat työkalut käytössään.

Ohjelmointirajapinnan  hallinnan  kannalta  olennaista  on  esittää  kompleksinen 
informaatio-  ja  datakirjo  kehittäjien  kannalta  yksinkertaisessa  muodossa.  Tämä 
mahdollistaa  lisäarvoa  tuovien  uusien  sovellusten  luomisen.  Tämä  pätee  kaikkiin 
organisaation  tarjoamia  rajapintoja  hyödyntäviin  osapuoliin  sekä  sisäisiin  että 
ulkoisiin.

Tässä  työssä  saatiin  selville,  että  ROA-arkkitehtuuri  sopii  suunnittelumalliksi 
silloin  kun  halutaan  käyttää  moderneja  teknologioita  toteutettaessa  www-
sovelluspalvelu  kevytrakenteisilla  tekniikoilla.  Rajapinnat  saatiin  jäsenneltyä 
selkeästi  ja  data  pilkottua  sellaisiin  osiin,  että  ne  oli  helppo  valjastaa 
asiakassovelluksessa hyödynnettäviksi resursseiksi. Kokonaisen palvelujärjestelmän 
luomiseen ROA-arkkitehtuuri ei riitä yksinään. SOA-arkkitehtuuri täydentää tällaista 
suunnittelumallia,  mutta  lisäksi  tarvitaan  mallit  palveluiden  viestinnälle  ja 
toimintaperiaatteille.  Oman  lisän  tuo  palvelun  turvallisuudesta  huolehtiminen. 
Pankkien kohdalla pelkkä salaaminen ei riitä rajapinnan kautta tapahtuvan viestinnän 
turvaamiseksi. Käyttäjän varmistaminen vaatii oman kerroksen arkkitehtuurimalliin.
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