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Tiivistelmä 

Pilvilaskenta on viime vuosina yleistynyt tietojärjestelmäparadigmana. Yhä useammat 

yritykset ja organisaatiot kehittävät tietojärjestelmiään pilvilaskentapohjaisiksi. 

Pilvilaskenta mahdollistaa laitteistojen laskentaresurssien keskittämisen ja ohjelmistojen 

saatavuuden takaamisen erilaisille päätelaitteille. Pilvilaskennan yleisimmin käytössä 

olevat palvelumallit ovat ohjelmisto palveluna, alusta palveluna ja infrastruktuuri 

palveluna. Yleisimmät käyttöönottomallit ovat yksityinen pilvi, yhteisöpilvi, julkinen 

pilvi, hybridipilvi. Yrityksen tai organisaation valitsema pilvilaskennan palvelu- ja 

käyttöönottomalli riippuu yrityksen käytössä olevista laitteisto- ja 

ohjelmistoresursseista, IT-budjetista ja liiketoiminnan tyypistä, erityispiirteistä ja 

vaatimuksista. Pilvipalveluiden kannalta keskeisiä toimijoita ovat palveluntarjoaja, 

asiakas, operaattori ja valvoja. 

Pilvilaskentaan pohjautuvia tietojärjestelmiä valvotaan teknisellä ja 

loppukäyttäjätasoilla. Pilvipohjaisen tietojärjestelmän teknisestä valvonnasta vastaa 

yleensä palveluntarjoaja, etenkin jos palveluntarjoaja toimii myös palvelun 

operaattorina. Usein myös asiakas suorittaa tietojärjestelmän teknistä valvontaa. 

Sovellusten suorituskyvyn hallinta ja varsinaisen käyttäjän valvonta, eli 

tietojärjestelmään kuuluvien ohjelmistojen saatavuuden ja suorituskyvyn valvonta ovat 

haastavia tehtäviä. Valmiiden, usein kaupallisten pilvilaskentapohjaisten 

tietojärjestelmien hallinta- ja valvonta-alustojen ja -työkalujen ohella yritys voi myös 

kehittää omia työkalujaan tietojärjestelmän valvonnan tehostamiseksi esimerkiksi 

valvonnan automatiikan lisäämisellä. 

Tässä työssä suunniteltiin ja kehitettiin taloushallintoalan yritykselle infrastruktuuri 

palveluna -mallin yksityisen pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmän varsinaisen 

käyttäjän valvontatyökalu. Tutkimusmenetelmänä käytettiin konstruktiivista 

tutkimusmenetelmää. Valvontatyökalu toteutettiin asiakasyrityksen tietojärjestelmän 

valvonnasta vastaavan valvontatiimin toimeksiannon ja vaatimusmäärittelyn pohjalta. 

Valvontatyökalu toteutettiin yrityksen käytössä olleella skriptausohjelmistolla 

testiautomaation menetelmiä hyödyntämällä. Työn lopputuloksena syntyi rakenteeltaan 

pää- ja aliskripteihin jakautuva valvontaskripti, jolla voitiin valvoa yrityksen 

ohjelmistojen saatavuutta etätyöpöytäympäristössä. Valvontatyökalua testattiin ja 

arvioitiin asiakasyrityksen valvontatiimiltä saadun palautteen ja konstruktiivisen 

menetelmän tarkastuslistan avulla. Työssä käytetty menetelmä havaittiin soveltuvaksi 

varsinaisen käyttäjän valvontatyökalun kehittämiseksi. 
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Pilvilaskenta, virtualisointi, sovelluksen suorituskyvyn hallinta, varsinaisen käyttäjän 

valvonta, valvontaskripti 
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Alkusanat 

Tämän työn tekeminen oli kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoinen ja antoisa 

projekti. Sain tilaisuuden tehdä työn yhteistyössä taloushallintoalan yrityksen kanssa, 

mikä tarjosi mahdollisuuden tutustua nykyaikaiseen pilvitietojärjestelmään ja toteuttaa 

työ oikeassa yrityksen kontekstissa. Tämä vaati perusteellista ja syvällistä perehtymistä 

pilvilaskennan teoriaan, käytännön sovelluksiin ja uusien taitojen opiskelua. Aihealue 

osoittautui mielenkiintoiseksi, ja työn tekeminen oli monin tavoin haastavaa ja 

palkitsevaa. 

Haluan kiittää työn tekemisessä mukana olleita asiakasyrityksen valvontatiimin johtajaa 

ja asiantuntijaa, sekä IT-järjestelmäjohtajaa, IT-järjestelmäpäällikköä ja IT-tukitiimiä, 

joilta sain perehdytyksen yrityksen tietojärjestelmään, ohjeistusta, tukea ja palautetta 

työn edetessä. Kiitos kuuluu myös gradun ohjaajalle yliopistonlehtori Raija Haloselle ja 

opponenttina toimineelle professori Mika Mäntylälle heidän antamastaan palautteesta. 

Kiitokset saavat myös läheiseni, ja vaimoni Anne, jotka tukivat minua koko 

gradunprojektin ajan. 

Tuomo Ruottinen 

Oulussa 18.5.2015 
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1. Johdanto 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää varsinaisen käyttäjän valvontatyökalu 

loppukäyttäjäohjelmistojen saatavuuden valvomiseksi. Tutkimus- ja kehitystyö tehtiin 

yhteistyössä taloushallintoalalla toimivan asiakasyrityksen kanssa, ja työssä tehty 

toteutus tulee käyttöön osaksi yrityksen pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmän 

valvonnan automaatiota. Seuraavissa luvuissa on kuvattu tämän työn tarkoitus ja 

tavoitteet, esitelty työn teoreettista taustaa, määritelty työssä käsitelty tutkimusongelma 

ja sen ratkaisemiseksi käytetty tutkimusmenetelmä ja esitelty työn rakenne. 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ja kehittää sopiva valvontatyökalu 

loppukäyttäjäohjelmistojen valvomiseksi taloushallintoalalla toimivan yrityksen 

pilvipohjaiseen tietojärjestelmään. Valvontatyökalu kehitettiin yhteistyössä 

asiakasyrityksen tietojärjestelmän valvonnasta vastaavan valvontatiimin ja yrityksen IT-

tukitiimin kanssa. Valvontatyökalun tarkoitus oli automatisoida asiakasyrityksen 

tietojärjestelmän ohjelmistojen valvontaprosessin päivittäin toistuvia tehtäviä, joihin 

kuuluu ohjelmistojen saatavuuden varmistaminen loppukäyttäjille, eli yrityksen 

päivittäisiä taloushallintoon liittyviä työtehtäviä suorittavalle henkilöstölle. 

Tutkimuksen alussa tietojärjestelmän valvonta oli toteutettu osittain automatisoidusti ja 

osittain manuaalisesti. Ratkaistavana ongelmana oli lisätä ohjelmistojen saatavuutta 

loppukäyttäjätasolla valvova työkalu ohjelmistojen teknisen valvontatyökalujen 

rinnalle. Tarkoituksena oli valvonnan tehostamisen avulla havaita ohjelmistojen 

saatavuudessa esiintyvät ongelmat ja reagoida niihin, ennen kuin ongelmat esiintyvät 

loppukäyttäjätasolla. Valvonnan tehostamisella pyrittiin näin vähentämään tarpeettomia 

yrityksen IT-tuelle tehtyjä tukipyyntöjä. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Pilvilaskenta on viime vuosina noussut paljon puhutuksi ja tutkituksi aiheeksi IT-alalla 

(Mell & Grance, 2011). Yleisesti käytössä olevan pilvilaskennan perusmääritelmän on 

laatinut National Institute of Standards and Technology (NIST) (Mell & Grance, 2011). 

Pilvilaskennan yleisesti käytetty referenssiarkkitehtuuri perustuu NIST:n referenssi 

malliin (Liu et al., 2011). Pilvilaskennan keskeisiä ominaisuuksia ja arkkitehtuureja 

yleisellä tasolla ovat käsitelleet muiden muassa Buyya, Yeo ja Venugopal (2008) ja 

Zhou, Zhang, Zeng & Qian (2010). Eri palvelumalleja ovat käsitelleet muiden muassa 

Jadeja ja Modi (2012) ja käyttöönottomalleja muiden muassa Chang, Walters & Wills 

(2014). Kriittisten, taloushallintoalan yritysten pilvitietojärjestelmien palvelumalleja 

ovat käsitelleet Howell-Barber, Lawler, Desai ja Joseph (2013) ja Howell-Barber, 

Lawler, Joseph ja Narula (2014). Pilvilaskennan kannalta keskeisiä tutkimushaasteita 

ovat käsitelleet muiden muassa Zhang, Cheng & Boutaba (2010). 

Pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien teknistä valvontaa ovat käsitelleet Fatema, 

Emeakaroha, Healy, Morrison ja Lynn (2014) ja Aceto, Botta, de Donato ja Pescapè 

(2012). Sovelluksen suorituskyvyn hallintaa ovat käsitelleet Rabl et al. (2012) ja Panwar 

(2013). Varsinaisen käyttäjän valvontaa on käsitellyt Panwar (2013). 
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Pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien ja niiden valvonnan tulevaisuutta ovat 

käsitelleet Fateman et al. (2014) lisäksi muiden muassa Assunção et al. (2014) ja 

Fernando, Loke ja Rahayu (2013). 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimusongelma on määritelty kolmena tutkimuskysymyksenä 

 Millainen valvontayökalu tarvitaan, jotta yrityksen ohjelmistojen saatavuutta 

saadaan valvottua siten, että ohjelmistojen saatavuuteen liittyvät ongelmat 

saadaan selville ja raportoitua tietojärjestelmän valvonnasta vastaavalle 

henkilölle? 

 Soveltuvatko yrityksen käytössä olevat menetelmät ja työkalut tällaisen 

valvontatyökalun kehittämiseen? 

 Miten valvontatyökalua voidaan testata siten, että varmistutaan sen 

soveltuvuudesta sen käyttötarkoitukseen? 

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää. 

Konstruktiiviseen menetelmän valintaan päädyttiin sen tämän tyyppisen käytännön 

tutkimus- ja kehitystyöhön soveltuvuuden takia. Konstruktiivisen menetelmän 

soveltamisen tavoitteena oli menetelmän periaatteiden mukaisesti löytää sopivin 

ratkaisu käsillä olevaan tutkimusongelmaan kehittämällä ongelman tyydyttävään 

ratkaisemiseen tähtäävä konstruktio, eli artefakti. 

1.4 Työn rakenne 

Luvussa 2 on kuvattu pilvilaskennan ja pilvipohjaisten tietojärjestelmien rakenne 

yleisellä tasolla. Luvussa 3 on kuvattu varsinaisen käyttäjän valvontatyökalun 

kehittämiseen käytetty konstruktiivinen tutkimusmenetelmä. Luvussa 4 on kuvattu 

yrityksen tietojärjestelmän rakenne ja valvontatyökalun kehitysprosessi 

kokonaisuudessaan suunnittelusta toteutukseen ja testaukseen. Luvussa 5 on keskustelu 

ja johtopäätökset, sekä pilvipohjaisen tietojärjestelmän valvonnan jatkotutkimusten 

suuntaviivoja. 



7 

2. Pilvilaskenta 

Seuraavissa luvuissa on kuvattu pilvilaskennan määritelmä, tausta, tärkeimmät 

ominaisuudet ja palvelu- ja käyttöönottomallit. Lisäksi luvussa kuvataan pilvilaskennan 

yleinen referenssiarkkitehtuuri ja käsitellään pilvilaskennan tietoturvaan, yksityisyyteen, 

hallintaan ja valvontaan liittyviä seikkoja. 

2.1 Pilvilaskennan määritelmä, käsitteet ja tausta 

Mell ja Grance (2011) määrittelevät pilvilaskennan malliksi, jossa käyttäjille tarjotaan 

verkkoyhteyden kautta kaikkialla saatavilla olevia, sopivia ja on-demand -pohjaisia 

muokattavissa olevia laskentaresursseja. Näitä laskentaresursseja voivat olla tietoverkot, 

palvelimet, tallennustila, sovellukset ja palvelut. Tarjotut palvelut tarjotaan ja 

julkaistaan siten, että niiden ylläpitoon tarvitaan mahdollisimman vähän asiakkaan tai 

palveluntarjoajan hallinnointitoimenpiteitä. Pilvi käsitteenä tarkoittaa palveluina 

tarjottavia sovelluksia, sekä niiden tarjoamisen mahdollistavien laitteistojen ja 

ohjelmistojen muodostamaa kokonaisuutta. (Mell & Grance, 2011.) Pilviarkkitehtuuri 

sijaitsee fyysisesti palvelinkeskuksessa (Armbrust et al., 2009, 2010). Mell ja Grance 

(2011) luettelevat pilvimallille viisi keskeistä ominaispiirrettä, kolme palvelumallia ja 

neljä käyttöönottomallia. Kuvassa 1 on esitetty pilvilaskennan periaatemalli. 

 

Kuva 1. Pilvilaskennan periaatemalli. 

Pilvilaskennan määritelmän kannalta oleellisimmat peruskäsitteet ja -teknologiat ovat 

grid-laskenta, palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja virtualisointi. Palvelukeskeinen 

arkkitehtuuri on ohjelmistotekniikassa käytetty suunnittelumalli, jossa 

tietojärjestelmässä toimivat ohjelmistot pyritään suunnittelemaan siten, että niiden 

toiminnot ovat käytettävissä itsenäisinä palveluina erilaisten rajapintojen kautta. 

Tavoitteena on saada eri tietojärjestelmät ja niissä olevat ohjelmistot toimimaan 

Pilvi 

Työasema 

Älypuhelin 

Taulu- 
tietokone 

Kannettava 
tietokone 
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keskenään riippumatta järjestelmien eroista. (Sprott & Wilkes, 2004.) 

Palvelukeskeisellä arkkitehtuurilla toteutetut integroidut tietojärjestelmät keskittävät 

laskentaresursseja. Tällaista laskentamallia kutsutaan palvelukeskeiseksi laskennaksi. 

(Huhns & Singh, 2005.) Ohjelmistot käyttävät muiden ohjelmistojen tarjoamia 

palveluita internetin ja erilaisten avointen protokollien ja tekniikoiden avulla, erilaisilla 

päätelaitteilla kuvan 1 mukaisesti. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri helpottaa eri 

tietojärjestelmien integroimista, kun esimerkiksi jonkin yrityksen tietojärjestelmässä 

uudet ja vanhat ohjelmistot saadaan integroitua samaan tietojärjestelmään. (Sprott & 

Wilkes, 2004.) 

Virtualisointi on tekniikka, jolla jokin fyysinen resurssi, kuten esimerkiksi palvelin, 

käyttöjärjestelmä tai sovellus eristetään omaksi fyysisestä alustasta erilliseksi 

virtuaaliseksi resurssiksi. Tätä virtuaalista resurssia eli abstraktiota kutsutaan 

virtuaalikoneeksi. Sitä voidaan ajaa jollakin fyysisellä laitteistolla 

virtualisointiohjelmiston avulla. Virtualisointiohjelmistoa kutsutaan hypervisoriksi. 

(Rose, 2004.) Virtualisointi tapahtuu fyysisen laitteiston eri tasoilla, joita Chiuehin ja 

Brookin (2005) mukaan ovat ohjeisto-, laitteiston abstraktiointi-, käyttöjärjestelmä-, 

kirjasto- ja sovellustasot. Yhdellä fyysisellä laitteistolla voidaan ajaa useita 

virtuaalikoneita. Fyysisen laitteiston käyttöjärjestelmää kutsutaan isännäksi, ja 

virtuaalikoneen käyttöjärjestelmää vieraaksi. Virtualisointi jakaantuu kahteen 

kategoriaan, kokonaisen järjestelmän virtulistointiin ja paravirtualisointiin. Koko 

järjestelmän virtualisoinnissa virtualisoidaan jokin tietokonelaitteisto kokonaan kaikkine 

fyysisine resursseineen. Paravirtualisoinnissa virtualisoidaan jokin käyttöjärjestelmä, 

jota voidaan sen jälkeen ajaa jollakin laitteistokokonaisuudella. (Chiueh & Brook, 2005; 

Rose, 2004.) 

Fosterin, Zhaon, Raicun ja Lun (2008) mukaan pilvilaskennan paradigma pohjautuu 

grid-laskennan ohella hyötylaskennan, palvelulaskennan ja yleensäkin hajautetun 

laskennan periaatteisiin. Yleisesti klusteri- ja grid-laskentaa pidetään pilvilaskennan 

edeltäjinä. Klusterilaskenta tarkoittaa mallia, jossa rinnakkain tai hajautetusti sijoitetut 

tietokoneet on yhdistetty toisiinsa nopeilla verkkoyhteyksillä. Klusterin tarkoituksena 

on suorittaa laskenta- ja tietojenkäsittelytehoa vaativia tehtäviä. Klustereita käytetään 

korkean saatavuuden, kuormantasauksen ja laskennan tarkoituksiin. Grid-laskenta 

määritellään malliksi, jossa rinnakkaisia tai hajautettuja tietokoneresursseja käytetään 

jonkin yhteisen tehtävän suorittamiseen. Esimerkiksi yksittäisen yrityksen sisäisessä 

verkossa olevat työasemat voivat muodostaa gridin, joka sitten yhdistetään muiden 

yritysten verkkoihin laskentatehojen yhdistämiseksi. (Foster et al., 2008; Sadashiv & 

Kumar, 2011.) 

Pilvilaskennan kannalta virtualisointi on avainteknologia, jolla useille fyysisille 

palvelimille voidaan virtualisoida useita käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistoympäristöjä. 

Näitä virtualisoituja, abstrakteja laskentaresursseja, kuten verkkoresursseja, laitteita ja 

ohjelmistoja jaetaan palveluina loppukäyttäjille. (Swathi, Srikanth & Reddy, 2014.) 

Buyyan, Yeon, Venugopalin, Brobergin ja Brandicin (2009) mukaan pilvilaskenta 

noudattaa pitkälti palvelukeskeisen arkkitehtuurin ja verkkopalveluiden periaatteita. 

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteen mukaisesti yritykset pyrkivät hyödyntämään 

laskentaresurssejaan luomalla uusia tietojärjestelmämalleja ohjelmistojen tarjoamiseksi 

pilvipalveluina. (Buyya et al., 2009; Tsai, Sun & Balasooriya, 2010.) Palveluntarjoajien 

ja asiakkaiden välille muodostetaan palvelutasosopimus tarjottavan palvelun mitattavien 

vaatimusten ja sopimuksen rikkomisesta seuraavien sanktioiden määrittelemiseksi. 

Pilvipalveluiden asiakkailla on usein hyvin tarkat ja ennalta määritellyt vaatimukset 

hankittavan palvelun teknisen toteutuksen ja palvelutason suhteen. (Buyya, Garg & 

Calheiros, 2011.) 
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2.2 Keskeiset ominaisuudet 

Mell ja Grance (2011) ovat määritelleet pilvilaskennalle viisi yleisesti pilvilaskentaa 

koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa hyväksyttyä, pilvilaskentaa määrittelevää 

keskeistä perusominaisuutta: 

Tarpeen mukainen itsepalvelu: Käyttäjä voi varata käyttöönsä tarvitsemaansa 

laskentakapasiteettia, esimerkiksi palvelinaikaa tai tallennustilaa automaattisesti ilman, 

että palveluntarjoajan tarvitsee tehdä mitään. 

Laaja saatavuus verkon kautta: Ominaisuudet ovat käytettävissä verkon kautta 

perinteisten laitteiden avulla, joita ovat muun muassa ohuet ja paksut asiakaspäätteet, 

kuten älypuhelimet, taulutietokoneet, kannettavat tietokoneet ja työasemat. 

Resurssien keskittäminen: Palveluntarjoajan laskentaresurssit on keskitetty siten, että 

tarjottavia fyysisiä ja virtuaalisia resursseja jaetaan käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Käyttäjällä on tunne käytetyn palvelun sijainnin riippumattomuudesta, eli käyttäjä ei voi 

hallita tai ei tiedä missä tarjottavat palveluiden tarjoamiseksi käytetyt resurssit 

sijaitsevat, mutta saattaa voida määritellä sijainnin ylätasolla eli alueen, valtion ja 

palvelinkeskuksen tarkkuudella. Esimerkkeinä palveluista ovat tallennustila, 

prosessointi, muisti ja verkkokaista. 

Nopea elastisuus: Tarjottavia kapasiteetteja voidaan skaalata elastisesti ja 

automaattisesti käyttäjien tarpeen mukaan. Käyttäjälle syntyy illuusio, että käytettävissä 

on rajattomasti resursseja rajoittamattoman ajan. 

Säädettävä palvelu: Pilvitietojärjestelmät automaattisesti hallitsevat ja säätävät 

resursseja mittausominaisuuksien mukaan siten, että ne säätyvät tietyllä 

abstraktiotasolla, joka on sopiva säädettävälle palvelulle. Resurssien käyttöä voidaan 

seurata, hallita ja raportoida siten, että syntyy läpinäkyvyyttä sekä palveluntarjoajalle 

että sen käyttäjälle. (Mell & Grance, 2011.) 

2.3 Palvelumallit 

Pilvilaskennan yleisimpiä palvelumalleja ovat ohjelmisto palveluna, alusta palveluna ja 

infrastruktuuri palveluna. Yleisesti internetin kautta saatavilla olevat pilvipalvelut on 

toteutettu ohjelmisto palveluna -mallin mukaisesti siten, että palveluntarjoaja hallitsee 

palvelun fyysistä laitteistoa ja alustoja, ja käyttäjällä on pääsy palveluun 

internetselaimen kautta. Yritysten käyttämät pilvipohjaiset tietojärjestelmät voidaan 

toteuttaa millä tahansa mallilla, yleisimpiä ovat ohjelmisto palveluna ja infrastruktuuri 

palveluna -mallin mukaisesti toteutetut järjestelmät. Yritysten pilvipohjaisissa 

tietojärjestelmissä esimerkiksi yrityksen IT-tuki toimii palvelujen välittäjänä varsinaisen 

palveluntarjoajan ja loppukäyttäjien välillä (Höfer & Karagiannis, 2011). Seuraavissa 

alaluvuissa on kuvattu pilvilaskennan yleisimmät palvelumallit, ja annettu esimerkkejä 

sekä yksityisten käyttäjien että yritysten käyttöön suunnatuista pilvipalveluista. 

2.3.1 Ohjelmisto palveluna 

Ohjelmisto palveluna -palvelumallissa asiakkaalle tarjotaan palveluntarjoajan 

pilvipohjaisessa tietojärjestelmässä ajettavia sovelluksia. Palveluntarjoajalla on 

datakeskuksessaan fyysinen laitteistoarkkitehtuuri, käyttöjärjestelmät ja sovellukset, 
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jotka mahdollistavat jonkin sovelluksen tarjoamisen ulkopuolisille käyttäjille 

internetyhteyden kautta. Ulkopuolinen käyttäjä, eli asiakas, pystyy muodostamaan 

yhteyden tarjottaviin sovelluksiin selaimen tai jonkin asiakassovelluksen avulla. 

Palveluntarjoaja hallinnoi tarjoamiaan palveluita ja niiden arkkitehtuuria, ja asiakkaalla 

on usein mahdollisuus hallita ainoastaan käyttämiensä sovellusten asetuksia, jotka 

tallennetaan palveluntarjoajan palvelimen muistiin. (Jadeja & Modi, 2012; Mell & 

Grance, 2011.) 

Ohjelmisto palveluna -mallin mukaisesti toteutettujen sovellusten käyttö eliminoi 

jossain määrin asiakkaan tarpeen asentaa sovelluksia ja ohjelmistoja omaan 

järjestelmäänsä. Tällaisten verkkopohjaisten ohjelmistojen käyttö vaatii nopean ja 

luotettavan internetyhteyden. Nykyisin yleisimmin käytössä olevia julkisia 

ohjelmistopalveluita tarjoavat muun muassa Salesforce.com, Oracle, IBM, Microsoft ja 

Google. Googlen tarjoama ohjelmisto palveluna -mallin alusta Google Apps on 

nykyisin yksi yleisimmin käytössä olevista pilvisovellusalustoista, johon kuuluvat 

käyttäjille ilmaisia pilvipalveluita, kuten sähköpostipalvelu Gmail, pilvitallennustilaa 

tarjoava Google Drive, kalenterisovellus Google Calendar ja dokumenttien 

muokkauksen verkkopohjaisesti mahdollistava Google Docs (Jadeja & Modi, 2012). 

2.3.2 Alusta palveluna 

Alusta palveluna -palvelumallissa palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle 

ohjelmistokehitysalustan, johon asiakas voi luoda tai asentaa omia ohjelmistojaan. 

Alusta tukee joitakin palveluntarjoajan määrittelemiä ohjelmointikieliä, 

ohjelmistokehityskirjastoja, palveluita ja ohjelmistokehitystyökaluja. Kuten ohjelmisto 

palveluna -mallissa, palveluntarjoaja hallinnoi alustaa ja sen tarjoamiseen vaadittavaa 

fyysistä laitteistoarkkitehtuuria, ja tarjottavia ohjelmistokehitysresursseja. Asiakas voi 

käyttää alustaa esimerkiksi selaimen avulla. Asiakas voi vapaasti hallita luomiaan ja 

asentamiaan ohjelmistoja ja ohjelmistokehitysympäristöjä. (Jadeja & Modi, 2012; Mell 

& Grance, 2011.) 

Alusta palveluna -mallin tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle helppo ja 

kustannustehokas ympäristö ohjelmistokehitystä varten, ilman tarvetta hankkia tai 

ylläpitää tarvittavia kehitystyökaluja ja -alustoja. Palveluna tarjottava alusta tukee 

kehitettävien ohjelmistojen koko elinkaarta; kehittämisen, testauksen ja käyttöönoton. 

Alustalla voidaan myös isännöidä verkkosivustoja ja omia verkkopohjaisia palveluita. 

Esimerkkinä palveluina tarjottavista ohjelmistokehitysalustoista ovat nykyisin muiden 

muassa Salesforce.com, Google Apps ja Microsoftin Azure. Microsoftin tarjoama 

Azure-alusta esimerkiksi tarjoaa tuen erilaisille sekä Microsoftin, että kolmansien 

osapuolien ohjelmointikielille, työkaluille ja rakenteille (Jadeja & Modi, 2012). 

2.3.3 Infrastruktuuri palveluna 

Infrastruktuuri palveluna -palvelumallissa palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle laskenta, 

verkko, tallennus ja muita asiakkaan tarvitsemia laskentaresursseja, joiden avulla 

asiakas voi asentaa ja ajaa tarjottavassa infrastruktuurissa omia ohjelmistojaan ja 

käyttöjärjestelmiään. Palveluntarjoaja hallinnoi infrastruktuurin fyysistä laitteistoa, 

datakeskusta, palvelimia ja verkkoresursseja. Asiakas kykenee hallitsemaan 

asentamiaan käyttöjärjestelmiä, ohjelmistoja, käyttämäänsä tallennustilaa ja 

mahdollisesti joitakin verkkoresursseja. Käytännössä asiakas maksaa infrastruktuurin 
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käytöstä aikaperusteisesti, jolloin asiakas saa nopeampaa palvelua pienemmillä 

kustannuksilla. (Jadeja & Modi, 2012; Mell & Grance, 2011.) 

Infrastruktuuri palveluna -malli on ohjelmisto palveluna -mallin ohella yleisimmin 

käytössä olevia pilvipalvelumalleja. Yritysten pilvilaskentapohjaiset tietojärjestelmät on 

usein toteutettu erilaisina palveluntarjoajilta hankittavina infrastruktuureina. Tällöin 

asiakas säästää huomattavasti datakeskus- ja palvelinkustannuksissa ja voi keskittyä 

ydinliiketoimintaansa. Nykyisin julkisia infrastruktuureita tarjoavat muiden muassa 

GoGrid, FlexiScale, Layered Tech, Joyent ja Rackspace.  Esimerkiksi Rackspace tarjoaa 

yritysasiakkaille suunnattuja pilvipohjaisia ja tietylle asiakkaalle omistettuja 

palvelininfrastruktuureja (Jadeja & Modi, 2012). 

2.4 Käyttöönottomallit 

Pilvilaskentaan pohjautuvien tietojärjestelmien toteutukseen on olemassa useita erilaisia 

käyttöönottomalleja. Yritykset ja organisaatiot pyrkivät usein mahdollisimman 

yksinkertaiseen ja edulliseen malliin, jossa yritys hallitsee mahdollisimman suurta osaa 

tietojärjestelmästään. Julkinen pilvi tarjoaa yrityksille, varsinkin pienille ja keskisuurille 

yrityksille, yksinkertaisimman ja kustannustehokkaimman mallin tietojärjestelmän 

rakentamiselle. Suuret yritykset hyötyvät yksityisestä pilvestä, sillä se tarjoaa samoja 

etuja kuin julkinen pilvi, mutta tietojärjestelmän hallinta on kokonaan yrityksen 

hallussa. (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2011.) Seuraavissa 

alaluvuissa on kuvattu pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien yleiset 

käyttöönottomallit. 

2.4.1 Yksityinen pilvi 

Yksityinen pilvi on jonkin yrityksen omaan käyttöönsä rakentama 

pilvilaskentapohjainen tietojärjestelmä. Yritys hallitsee ja käyttää tietojärjestelmää itse, 

ja sen fyysinen infrastruktuuri voi olla joko kokonaan sen toimitiloissa, tai osittain 

ulkoistettuna jonkin palveluntarjoajana toimivan organisaation toimitiloihin. Yksityinen 

pilvi on käytännössä yritykselle helpoin tapa siirtyä pilvipohjaiseen 

tietojärjestelmämalliin, sillä yrityksen ei tarvitse välttämättä panostaa laitteisto- ja 

ohjelmistoarkkitehtuuriin, mikäli koko tietojärjestelmä hankitaan ulkoistettuna. 

Yksityisissä pilvijärjestelmissä data ja eri ohjelmistojen saatavuus on täysin yrityksen 

hallittavissa. (Chang, Walter & Wills, 2014; Mell & Grance, 2011.) 

Yksityinen pilvi on tietojen yksityisyyden ja tietoturvaan panostavalle yritykselle hyvä 

pilviratkaisu. Tällaisia yrityksiä ja organisaatioita ovat esimerkiksi terveydenhuollon ja 

taloushallintoalan yritykset. Yksityisen pilvipohjaisen tietojärjestelmän rakentaminen on 

kuitenkin monimutkaista, vaatii paljon aikaa ja aiheuttaa korkeat kustannukset. 

Haasteena onkin useimmiten riittävän teknisen osaamisen löytäminen. Esimerkkinä 

yksityisiä pilviratkaisuja tarjoavista palveluntarjoajista on Amazon, jonka Elastic 

Compute Cloud (EC2) ja Cloud Storage tarjoavan yrityksille yksityiseen 

pilvitietojärjestelmään räätälöityjä ratkaisuja (Chang, Walters & Wills, 2014). 

2.4.2 Yhteisöpilvi 

Yhteisöpilvi on pilvityyppi, jossa tiettyjen yritysten ja organisaatioiden muodostama 

yhteisö omistaa, hallinnoi ja käyttää käyttönsä rakennettua pilvipohjaista 
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tietojärjestelmää. Yhteisöön kuuluvat yritykset ja organisaatiot voivat esimerkiksi jakaa 

samantyyppiset tietoturvavaatimukset, tai niillä voi olla yhteisiä liiketoimintatavoitteita. 

Tässä pilvimallissa tietojärjestelmän fyysinen laitteistoinfrastruktuuri on jaettu yhteisön 

yritysten ja organisaatioiden toimitiloihin. Yhteisöpilvimallin mukaisen 

tietojärjestelmän rakentaminen voi viedä vuosia, ja se voi edellyttää monimutkaisten 

tietojärjestelmän arkkitehtuuriin ja ylläpitoon liittyvien sopimusten tekemistä eri 

organisaatioiden välille. (Chang, Walters & Wills, 2014; Mell & Grance, 2011.) 

Yhteisöpilvi mahdollistaa yritysten ja organisaatioiden välisen avoimen, yhteisöllisen ja 

ekologisen tietojärjestelmän rakentamisen. Yhteisöpilvimallissa yksittäiset organisaatiot 

voivat säästää huomattavasti tietojärjestelmien aiheuttamissa kustannuksissa. Muita 

yhteisöpilven etuja ovat muun muassa se, että oppilaitosorganisaatioiden 

yhteisöpilvimalli helpottaa tietojen jakamista ja yhteiseen oppimiseen liittyviä 

tavoitteita. Tietoturvan kannalta yhteisöpilvi on haastava pilvimalli. Tästä syystä 

yhteisöpilvet ovat usein suljettuja, vain yhteisölle avoimia tietojärjestelmiä (Chang, 

Walters & Wills, 2014). 

2.4.3 Julkinen pilvi 

Julkinen pilvi on pilvimalli, jossa jokin organisaatio, esimerkiksi yritys, oppilaitos tai 

hallintoelin tarjoaa jotain pilvipalvelua julkiseen käyttöön. Palvelu voi olla esimerkiksi 

jokin ohjelmisto tai alusta. Julkisen pilvitietojärjestelmän fyysinen infrastruktuuri 

sijaitsee palveluntarjoajana toimivan yrityksen tai organisaation tiloissa. Asiakkaat, joita 

voivat olla toiset yritykset ja organisaatiot tai yksityiset henkilöt, voivat käyttää näitä 

palveluita esimerkiksi selaimen kautta. Julkiset pilvipalvelut voivat olla palveluiden 

asiakkaille ilmaisia tai maksullisia. Julkisen pilvipalvelun rakentaminen ja ylläpito on 

tietojärjestelmän infrastruktuurin ja suorituskyvyn kannalta hyvin haastavaa. (Chang, 

Walter & Wills, 2012; Mell & Grance, 2011.) 

Julkinen pilvimalli on yritykselle usein nopein ja kustannustehokkain tapa hyödyntää 

pilvilaskentaa. Tietojärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat käytännössä 

kokonaan palveluntarjoajan vastuulla. Heikkoutena julkisissa pilvissä on niiden 

yksityisiin ja yhteisöpilviin verrattuna heikompi tietoturva. Lisäksi ongelmana voivat 

olla tietojen katoaminen ja lainsäädännölliset ja eettiset kysymykset. Nykyisin 

käytettävissä olevista julkisista pilvipalveluista tunnetuimpia ovat Amazonin EC2 

yrityksille suunnattuine ratkaisuineen ja yksityisille käyttäjille suunnatut Googlen 

tarjoamat verkko-ohjelmistot, kuten Google Drive ja Microsoftin OneDrive (Chang, 

Walters & Wills, 2014). 

2.4.4 Hybridipilvi 

Hybridipilvi on yhdistelmä yksityisiin ja julkisiin pilvimalleihin kuuluvista 

pilvitietojärjestelmistä. Hybridipilvessä eri tietojärjestelmiä yhdistää jokin standardoitu 

teknologia, joka mahdollistaa datan ja ohjelmistojen siirtämisen eri tietojärjestelmien 

osien välillä. Eri tietojärjestelmäarkkitehtuurien integrointi, ja varsinkin vanhojen ja 

uusien ohjelmistojen yhdistäminen ovat erittäin haastava tehtävä. Tästä syystä 

hybridipilvimallin mukaiset tietojärjestelmät kehittyvät yleensä ajan mittaan joko 

yksityisiksi tai julkisiksi pilviksi. (Chang, Walters & Wills, 2012; Mell & Grance, 

2011.) 
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Hybridipilven käyttöönoton tarkoituksena on usein pyrkimys yhdistää yksityisen ja 

julkisen pilvimallin tietojärjestelmien parhaat puolet eli yksityisen pilven hyvä 

tietoturvan taso ja julkisen pilven kustannustehokkuus. Hybridipilvimallia voidaan 

hyödyntää esimerkiksi laaja-alaisissa, suorituskykyä vaativissa tieteellisissä 

simulaatioissa ja kokeissa. (Chang, Walters & Wills, 2014.) Kuva 2 esittää 

pilvilaskennan palvelu- ja käyttöönottomallit sekä niiden ominaisuudet. 

 

 

 

 

Kuva 2. Pilvilaskennan palvelu- ja käyttöönottomallit (Toyin Ogunmefun, 2015). 

Asiakkaana toimivan yrityksen tai organisaation kannalta tietojärjestelmän palvelu- ja 

käyttöönottomallin ja palveluntarjoajan valintaa ohjaavat monet tekijät. Keskeisimpiä 

ovat palveluiden saatavuus, tietojen sijoittelu, tietoturva, tietoliikenneverkon 

suorituskyky ja skaalautuvuus. Kuvan 2 mukaisesti ohjelmisto palveluna -mallin 

tietojärjestelmä on joustavin eli mukautettavin, ja vähiten joustava on infrastruktuuri 

palveluna. Abstraktiota eli virtualisointia käytetään eniten infrastruktuuri palveluna -

mallissa ja vähiten ohjelmisto palveluna -mallissa. Hallittavuuden osalta yksityinen pilvi 

on yritykselle hallittavin, hybridipilvi vähiten hallittavissa. Kustannusten osalta 

hybridipilvi on edullisin, kun taas yksityinen pilvi on yleensä kallein vaihtoehto. Tämän 

työn asiakasyrityksen tietojärjestelmä oli palvelumalliltaan infrastruktuuri palveluna -

mallin mukainen ja käyttöönottomalliltaan yksityinen pilvi. 

Erityisesti ohjelmisto palveluna -mallissa palveluntarjoajat pyrkivät parantamaan 

palveluiden saatavuutta ja suorituskykyä panostamalla riittävän laajaan 

laitteistoarkkitehtuuriin ja nopeisiin tietoverkkoyhteyksiin. Esimerkiksi palvelimien 

monistamisella voidaan rakentaa järjestelmiä, joissa minimoidaan koko 

tietojärjestelmän saatavuuden vaarantuminen tilanteessa, jossa kokonainen datakeskus 

lakkaa toimimasta. Suurin osa pilvipohjaisissa tietojärjestelmissä ilmenevistä vioista 

liittyvät juuri palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen verkon ongelmiin. Skaalautuvuuden 

kannalta varsinkin julkiset pilvet ovat yritysten kannalta houkuttelevia, vaikka nykyisin 
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laskevat laskentakomponenttien hinnat mahdollistavat hyvin skaalautuvien yksityisten 

pilvien rakentamisen. (Armbrust et al., 2010.) 

2.5 Pilvilaskenta-arkkitehtuuri 

Wangin, Hen ja Wangin (2012) mukaan pilvilaskennan kannalta suurin haaste nykyisin 

on yritysten pilvilaskentatarpeiden vaatimukset huomioivien yleispätevien standardien 

ja arkkitehtuurillisten menetelmien puute. Yrityksen tietojärjestelmäarkkitehtuuria 

suunniteltaessa on otettava huomioon arkkitehtuurin vaatimukset, suunnittelulliset 

lähestymistavat, arkkitehtuurilliset tyylit, kehittymässä olevat pilvipalvelualustat ja 

sovelluksista ja muista haasteista johtuvat seikat yrityksen organisaatio- ja liiketoiminta 

kontekstissa. Yleensä yritysten pilvilaskentapohjaiset tietojärjestelmäarkkitehtuurit 

pohjautuvat olemassa olevaan, usein palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin. Sen sijaan, että 

koko tietojärjestelmää suunniteltaisiin alusta asti uudelleen, pilvipohjaiseen 

järjestelmään siirrytään muuntamalla palvelukeskeinen arkkitehtuuri vastaamaan 

pilvilaskennan vaatimuksia, joita ovat muun muassa yhtenäinen hyvä suorituskyky, 

vapaa virtuaalikoneiden siirrettävyys, kestävyys, skaalautuvuus ja takautuva 

yhteensopivuus. 

2.5.1 Käsitteellinen referenssimalli 

Liu et al. (2011) ovat muotoilleet pilvilaskennalle Mellin ja Grancen (2011) 

pilvilaskennan määritelmän pohjalta käsitteellisen referenssimallin, joka kuvaa 

pilvilaskennan yleisen ylätason arkkitehtuurin. Referenssimallin tarkoitus on auttaa 

ymmärtämään pilvilaskennan yleistason vaatimukset, käyttötarkoitukset ja 

ominaisuudet. Kuvassa 3 on esitetty pilvilaskennan käsitteellinen referenssimalli eri 

pilvipalvelun toimijoiden roolit. 
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Kuva 3. Pilvilaskennan käsitteellinen referenssimalli (Liu et al., 2011). 

Liun at al. (2011) mallissa on määritelty viisi toimijaa, jotka ovat asiakas, 

palveluntarjoaja, valvoja, välittäjä ja operaattori. Kuvan 3 mukaisesti operaattori on 

alimmalla tasolla, tämän yläpuolella on mahdollinen välittäjä. Ylemmällä tasolla on 

palveluntarjoaja, joka tuottaa palveluita asiakkaalle. Lisäksi voi olla valvoja. Jokainen 

toimija on joko yksittäinen henkilö tai organisaatio, joka osallistuu johonkin 

pilvilaskentaan liittyvään toimintoon, prosessiin tai tehtävään. Julkisten tavallisille 

käyttäjille suunnattujen pilvipalveluiden tapauksessa toimijat määritellään palvelun 

palveluntarjoajana toimivan tahon palvelua varten luomissa käyttöehdoissa. Yrityksen 

tai organisaation hankkiessa tietojärjestelmänsä tai sen osia pilvipalveluina, toimijat 

määritellään palveluntarjoajan tai -tarjoajien ja asiakkaana toimivan yrityksen tai 

organisaation välisessä palvelutasosopimuksessa. 

2.5.2 Toimijat 

Taulukossa 1 on listattu pilvilaskennan toimijat ja heidän tehtävänsä lyhyesti Liun et al. 

(2011) mukaan. Yleisellä tasolla asiakas pyytää tarvitsemaansa pilvipalvelua 

palveluntarjoajalta joko suoraan tai palvelun välittäjän kautta. Valvoja suorittaa 

palvelun valvontatoimia ja pyytää tarvittaessa muilta toimijoilta lisätietoja. Lisäksi 

toimijana voi olla konsultti, joka tarjoaa asiakkaalle konsultointia sopivan palvelun 

valitsemiseksi ja toteuttamiseksi asiakkaan liiketoimintamallin mukaisesti. (Leimeister, 

Böhm, Riedl & Krcmar, 2010.) 
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Taulukko 1. Pilvilaskennan toimijat (Liu et al., 2011). 

Toimija Määritelmä 

Asiakas Henkilö tai organisaatio, jolla on liiketoimintasuhde 

palveluntarjoajan kanssa ja joka käyttää palveluntarjoajien 

palveluita. 

Palveluntarjoaja Henkilö, organisaatio tai muu tekijä, joka vastaa palvelun 

saatavuudesta kiinnostuneille osapuolille. 

Valvoja Taho, joka voi suorittaa itsenäisiä pilvipalveluiden, 

tietojärjestelmien toiminnan, suorituskyvyn ja pilvipalvelun 

tietoturvan arviointeja. 

Välittäjä Taho, joka vastaa pilvipalveluiden käytöstä, suorituskyvystä 

ja toimittamisesta sekä neuvottelee sopimuksia asiakkaiden 

ja palveluntarjoajien välille. 

Operaattori Välittäjä, joka vastaa pilvipalveluiden yhteyksistä ja siirrosta 

palveluntarjoajalta asiakkaalle. 

 

Vaikka sekä yksityisille käyttäjille että yrityksille tarjottavien pilvipalveluiden 

tapauksessa toimijoiden roolit voidaan suhteellisen helposti määritellä ja tunnistaa, 

todellisuudessa roolit ovat usein monimutkaisempia. Esimerkiksi jonkin yrityksen 

käyttämän yksityisen pilven tapauksessa asiakas toimii myös palvelun valvojana. 

Palveluntarjoaja voi toimia lisäksi palvelun operaattorina. Monimutkaisempien 

pilvipohjaisten tietojärjestelmien, kuten yhteisö- ja hybridipilvien tapauksessa toimijoita 

voi olla useita. Esimerkiksi eri yritykset hoitavat sopimuksin määriteltyjä tehtäviään 

palveluntarjoajina, välittäjinä ja operaattoreina. Seuraavassa on esitetty tarkemmat 

kuvaukset yksittäisistä toimijoista, heidän vastuualueistaan ja käytännön tehtävistään. 

Asiakas 

Asiakas, joka on joko yksittäinen henkilö tai jokin organisaatio, edustaa pilvipalvelun 

pääasiallista sidosryhmää. Asiakas tilaa tarvitsemansa pilvipohjaisen palvelun 

palveluntarjoajalta, luo tarvittavat sopimukset palveluntarjoajan kanssa ja käyttää 

palvelua. Joissain tapauksissa asiakas voi ostaa palvelun myös suoraan operaattorilta. 

Palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta palvelusta. Asiakas tarvitsee palvelutasosopimusta, 

jossa on määritelty palvelun tekniset suorituskykyvaatimukset. Asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välille muodostuu siis taulukossa 1 mainittu, palvelun luonteen ja 

laadun mukainen liiketoimintasuhde. Lisäksi palvelutasosopimuksessa on määritelty 

palvelun laatuun, tietoturvaan ja suorituskykyyn liittyvien vikatilanteiden korjaustoimet. 

Palveluntarjoaja määrittää sopimuksessa palvelun ehdot, rajoitukset ja sitoumukset, 

jotka asiakkaan on hyväksyttävä. Riippuen tilatusta palvelusta, toiminnot ja 

käyttöskenaariot voivat olla hyvin erilaisia eri asiakkailla. (Leimeister et al., 2010; Liu 

et al., 2011). 

Ohjelmisto palveluna -mallissa asiakkaat voivat olla organisaatioita, jotka tarjoavat 

työntekijöilleen pääsyä sovelluksiin, loppukäyttäjiä, jotka käyttävät sovelluksia suoraan 

tai sovellusten ylläpitäjiä, jotka konfiguroivat sovelluksia loppukäyttäjille. Ohjelmisto 

palveluna asiakkaita voidaan laskuttaa palvelusta perustuen loppukäyttäjien määrään, 

käyttöaikaa, käytettyyn verkkokaistaan, tallennetun datan määrään ja tallennusaikaan. 

Alusta palveluna -mallissa asiakkaat voivat olla sovelluskehittäjiä, jotka suunnittelevat 
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ja toteuttavat sovelluksia tai sovellustestaajia, jotka ajavat ja testaavat sovelluksia 

pilvipohjaisissa ympäristöissä. Asiakkaina voi olla myös sovellusten käyttöönottajia, 

jotka julkaisevat sovelluksia pilvessä ja sovellusylläpitäjiä, jotka konfiguroivat ja 

valvovat sovellusten suorituskykyä alustalla. Infrastruktuuri palveluna -mallissa 

asiakkaina voi olla järjestelmäsuunnittelijoita, järjestelmien ylläpitäjiä tai IT-johtajia, 

jotka ovat kiinnostuneita luomaan, asentamaan, hallitsemaan ja valvomaan palveluita 

IT-infrastruktuurin toimintoihin. Asiakkaita laskutetaan perustuen kulutettuihin 

resursseihin, käytettyyn tallennustilaan ja tietyllä aikavälillä käytettyihin IP osoitteisiin 

(Liu et al., 2011). 

Palveluntarjoaja 

Taulukossa 1 esitetyn määritelmän mukaan palveluntarjoaja on henkilö tai organisaatio, 

joka tarjoaa pilvipalvelua kiinnostuneille osapuolille. Palveluntarjoajasta voidaan 

käyttää myös nimitystä IT-myyjä. Palveluntarjoaja hankkii, kehittää ja hallitsee 

tietoteknistä infrastruktuuria ja ohjelmistoja, joilla palveluita tarjotaan, ja tekee 

tarvittavat järjestelyt palveluiden tarjoamiseksi asiakkaille tietoverkon kautta. 

Ohjelmisto palveluna -mallissa palveluntarjoaja asentaa, konfiguroi, ylläpitää ja 

päivittää pilviarkkitehtuurin sovellukset siten, että palveluita voidaan tarjota asiakkaalle 

asiakkaan odottamalla palvelutasolla. Alusta palveluna -mallissa palveluntarjoaja 

hallitsee laskentainfrastruktuuria tarjottavalle alustalle ja ajaa sovellusta, joka tarjoaa 

alustan komponentit, kuten sovellusten ajamiseen vaaditut osat, tietokannat ja muut 

komponentit. Palveluntarjoaja yleensä myös tukee asiakkaan alustalla tapahtuvaa 

kehitys-, asennus- ja hallintatoimintoja tarjoamalla sovelluskehitystyökaluja ja 

sovelluskehitysympäristöjä (Leimeister et al., 2010; Liu et al., 2011). 

Infrastruktuuri palveluna -mallissa palveluntarjoaja ylläpitää palveluiden alla toimivia 

laskentaresursseja. Palveluntarjoaja ajaa sovelluksia, jotka mahdollistavat asiakkaalle 

näiden resurssien käytön palvelukäyttöliittymien ja laskentaresurssien abstraktointien, 

kuten virtuaalikoneiden ja virtuaalisten verkkoliittymien kautta. Palveluntarjoaja 

hallitsee fyysistä koneinfrastruktuuria ja palveluiden tarjoamiseen tarvittavia sovelluksia 

Palveluntarjoajan toiminnot voidaan jakaa viiteen alueeseen: palvelun asennus, palvelun 

orkestrointi, palveluiden hallinta ja tietoturvan sekä yksityisyyden hallinta (Liu et al., 

2011). 

Valvoja 

Valvoja on osapuoli, jonka tehtävänä on suorittaa itsenäistä pilvipalvelun hallintaosien 

valvontaa. Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että tarjottu palvelu noudattaa 

standardeja, ja että esimerkiksi palvelun tietoturva, yksityisyys ja suorituskyky 

vastaavat odotuksia. Valvoja suorittaa näitä toimia etupäässä joko itsenäisesti, kuten 

taulukossa 1 on mainittu, tai esimerkiksi osana jonkin palvelun asiakkaana tai 

palveluntarjoajana toimimista. Tietoturvan hallintaosat ovat tietojärjestelmän 

hallinnalliset, toiminnalliset ja tekniset osat, jotka suojaavat tietojärjestelmän ja sen 

sisältämien tietojen luottamuksellisuutta, yhtenäisyyttä ja saatavuutta. Tietoturvan 

valvomiseksi, valvoja voi arvioida tietojärjestelmän tietoturvaosia vahvistaakseen, että 

ne toimivat oikein. Valvojan tulee myös varmistaa, että tietoturvan taso vastaa 

tietoturvalle asetettuja säädöksiä ja yrityksen tai organisaation tietoturvakäytäntöjä (Liu 

et al., 2011). 

 

 



18 

Välittäjä 

Pilvilaskennan kehittyessä pilvipalveluiden integrointi voi käydä asiakkaalle liian 

monimutkaiseksi. Tällöin asiakas voi päätyä tilaamaan palvelut välittäjän kautta, eikä 

suoraan palveluntarjoajalta. Välittäjä hallitsee palvelun käyttöä, suorituskykyä ja 

toimitusta, ja neuvottelee tarvittavat sopimukset asiakkaan ja palveluntarjoajan välille. 

Välittäjä voi toimia palvelun välittäjänä, ja lisätä palvelun arvoa esimerkiksi tarjoamalla 

uusia pilvipalveluita, tunnistuspalveluita, suorituskykyraportteja tai parannettua 

tietoturvaa. Välittäjän tehtävänä voi olla palveluiden yhdistäminen yhdeksi tai uusiksi 

palveluiksi. Välittäjä integroi tällöin dataa ja varmistaa sen liikkumisen asiakkaan ja 

usean palveluntarjoajan välillä. Välittäjä voi myös valita tarjottavia palveluita asiakkaan 

puolesta eri palveluntarjoajilta tarpeen mukaan (Leimeister et al., 2010; Liu et al., 

2011). 

Operaattori 

Taulukon 1 määritelmän mukaan operaattori tarjoaa yhteyden pilvipalveluihin 

asiakkaan ja palveluntarjoajan välille, ja vastaa myös palveluiden siirtoon liittyvistä 

toimista. Operaattoria voidaan nimittää myös infrastruktuurin tarjoajaksi ja IT-myyjäksi 

palveluntarjoajan tavoin. Yhteyden luominen tapahtuu operaattorin tarjoamien 

tietoliikenne ja muiden yhteyslaitteiden, kuten tietokoneiden, kannettavien 

tietokoneiden ja älypuhelimien avulla. Palveluntarjoaja voi vaatia 

palvelutasosopimuksen tekemistä operaattorin ja palveluntarjoajan välille hyvien 

tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi, jotta asiakas saa mahdollisimman keskitetyn ja 

turvallisen yhteyden tilaamaansa pilvipalveluun (Leimeister et al., 2010; Liu et al., 

2011). 

2.5.3 Arkkitehtuurin komponentit 

Liu et al. (2011) määrittelevät referenssiarkkitehtuurissaan pilvilaskennan arkkitehtuurin 

komponenteiksi palvelun käyttöönottomallit, palveluiden orkestraation, pilvipalveluiden 

hallinnan, tietoturvan ja yksityisyyden. Palveluiden käyttöönottomallit ovat julkinen, 

yksityinen, yhteisö- ja hybridipilvi. Palveluiden orkestraatio jakautuu palveluntarjoajan 

näkökulmasta kolmeen tasoon, jotka ovat fyysiset resurssit, resurssien abstraktio ja 

hallinta, ja palvelutaso. 

Palveluorkestraatio on eri järjestelmän komponenttien muodostama kokonaisuus, jonka 

tarkoitus on tukea palveluntarjoajan palvelun järjestämiseen, koordinointiin ja hallintaan 

liittyviä toimia. Orkestraation ylimmällä tasolla, palvelutasolla, palveluntarjoaja 

määrittelee käyttöliittymät, joilla asiakas käyttää palveluita. Tällä tasolla käyttöliittymät 

määritellään jokaiselle eri palvelumallin palvelulle. Tällä tasolla määritellään myös 

mahdolliset eri palvelumallien väliset riippuvuudet. Esimerkiksi ohjelmisto palveluna -

mallin palveluun kuuluvat ohjelmistot voidaan toteuttaa virtuaalikoneilla, jotka 

toteutetaan infrastruktuuri palveluna -mallilla. Keskimmäinen taso, resurssien 

abstraktio- ja hallintataso sisältää ne järjestelmän komponentit, joita palveluntarjoaja 

käyttää tarjotakseen ja hallitakseen pääsyä fyysisiin resursseihin ohjelmistojen 

abstratioiden kautta. Esimerkkeinä resurssiabstraktion komponenteista ovat 

virtuaalisointiohjelmistot, virtuaalikoneet, virtuaalitallennustila ja vastaavat 

laskentaresurssien abstraktiot. Resurssien abstraktoinnin tarkoitus on tarjota tehokas, 

turvallinen ja luotettava pääsy fyysisiin resursseihin. 
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Hallinta-aspekti tällä tasolla tarkoittaa niiden ohjelmistokomponenttien pääsyn hallintaa 

ja käytön valvontaa, jotka vastaavat resurssien jakamisesta. Tämän tason eri 

ohjelmistokomponentit muodostavat kokonaisuuden, joiden tarkoitus on sitoa yhteen eri 

fyysiset resurssit ja niiden abstraktiot, mahdollistaen resurssien yhdistämisen, 

dynaamisen jakamisen ja mitattavissa olevan palvelun. Alin taso, fyysiset resurssit, 

sisältää kaikki fyysiset laskentaresurssit. Fyysisiin resursseihin kuuluvat kaikki 

laitteistot kuten tietokoneiden suorittimet ja muistit, verkkolaitteet, kuten reitittimet, 

kytkimet, palomuurit ja verkkorajapinnat, tallennuslaitteet kuten kiintolevyt ja muut 

fyysiset laskentakomponentit. Siihen kuuluvat myös fyysisen tilan elementit kuten 

lämmitys ja ilmastointi, virtalaitteet ja yhteydenpitovälineet. Tasomallissa ylemmän 

tason komponentit ovat toimiakseen riippuvaisia alemman tason komponenteista. 

Pilvipalveluiden hallinta jakaantuu kolmeen aspektiin, jotka ovat liiketoiminnan tuki, 

toimittaminen ja kokoonpano sekä siirrettävyys ja yhteentoimivuus. Hallinta sisältää 

kaikki ne palveluihin liittyvät toiminnot, joita tarvitaan tarjottavien palveluiden 

hallintaan ja toimittamiseen. Liiketoiminnan tuki koostuu siitä liiketoimintaan liittyvien 

palveluiden kokonaisuudesta, jotka liittyvät asiakkaisiin ja asiakastuen prosesseihin. 

Näitä ovat asiakashallinta, sopimusten hallinta, varastonhallinta, kirjanpito ja laskutus, 

raportointi, tilintarkastus, hinnoittelu ja arvostelu. Toimittamiseen ja kokoonpanoon 

kuuluvat nopea toimittaminen, resurssien muuttaminen, seuranta ja raportointi, mittaus 

ja palvelutasosopimusten hallinta. Siirrettävyys ja yhteentoimivuus ovat tietoturvan 

lisäksi pilvipalvelun asiakkaan näkökulmasta pilvilaskentapohjaisten järjestelmien 

tärkeimpiä ominaisuuksia. Siirrettävyys on tärkeä ominaisuus, koska asiakkaat ovat 

kiinnostuneita siitä, voidaanko dataa ja sovelluksia siirtää pilvialustalta toiselle pienin 

kustannuksin ja ilman keskeytyksiä. Yhteentoimivuuden kannalta asiakkaita kiinnostaa 

eri pilvipalveluiden välinen kommunikaatio. 

Palveluntarjoajan tehtävänä on tarjota toiminnot tiedonsiirtoon, palveluiden 

yhteentoimivuuteen ja järjestelmien siirtoon. Tiedonsiirto tarkoittaa asiakkaan 

mahdollisuutta siirtää tietoa pilveen ja pilvestä. Palveluiden yhteentoimivuus tarkoittaa 

sitä, että asiakas voi käyttää tietojaan ja palveluita eri palveluntarjoajien pilvipalveluissa 

yhtenäisen hallintakäyttöliittymän kautta. Järjestelmän siirto tarkoittaa pysäytettyjen 

virtuaalikoneiden tai niiden näköistiedostojen sekä sovellusten ja palveluiden 

siirrettävyyttä palveluntarjoajan järjestelmästä toisen palveluntarjoajan järjestelmään. 

Eri palvelumallit tuovat omat haasteensa järjestelmien siirrettävyyteen. Esimerkiksi 

infrastruktuuri palveluna -mallissa pilvestä siirrettävä virtuaalikone saattaa vaatia saman 

virtuaalisointiohjelmiston toimiakseen. 

Nykyisin yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuureissa ohjelmistot toimitetaan 

loppukäyttäjille usein erilaisten etäyhteyksien avulla. Nämä etäyhteydet toteutetaan 

ohuiden asiakaspäätteiden avulla virtuaalityöpöytinä työpöytä palveluna -mallin 

mukaisesti. Tällöin loppukäyttäjällä on yhteys datakeskuksessa sijaitseville palvelimille, 

joissa käyttöjärjestelmät sovelluksineen toimivat virtualisoituna. Palveluntarjoajan 

tehtävänä on varmistaa loppukäyttäjille sujuva käyttökokemus, riittävä suorituskyky ja 

resurssien jakaminen eri käyttäjien kesken. (Deboosere et al., 2012.) Ohuilla 

asiakaspäätteillä toteutetuilla käyttäjäympäristöillä saavutetaan hankinnassa, ylläpidossa 

ja energiatehokkuudessa kustannussäästöjä verrattuna perinteisiin PC-

työpöytäkoneisiin. Lisäksi etuna on hyvä tietoturva, koska käyttäjien tiedostoja ei 

tallenneta itse päätelaitteisiin. Mobiililaitteiden kannalta työpöytä palveluna -malli 

mahdollistaa työpöytien käytön mistä tahansa. (Xia, 2014.) 
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2.6 Pilvilaskenta kriittisessä tietojärjestelmässä 

Nykyisin yhä useammat yritykset ja organisaatiot omaksuvat erilaisia pilvipohjaisia 

tietojärjestelmäratkaisuja käyttöönsä esimerkiksi yksityisten yrityspilvien muodossa 

(Armbrust et al., 2009). Ohjelmisto palveluna ja infrastruktuuri palveluna -mallin 

mukaiset tietojärjestelmät ovat yleistymässä tyypillisimmäksi tietojärjestelmämalleiksi 

sellaisten yritysten käytössä, joiden tietojärjestelmät voidaan luokitella sekä yrityksen 

että yrityksen asiakkaiden näkökulmasta kriittiseksi. Esimerkiksi taloushallintoalan 

yrityksen tietojärjestelmän toimintahäiriöstä johtuva liiketoiminnan pysähdys voi 

tuottaa yritykselle ja sen asiakkaille tuntuvia taloudellisia menetyksiä. 

Terveydenhuoltoalan yrityksen tai organisaation tietojärjestelmässä esiintyvät 

toimintahäiriöt taas voivat aiheuttaa ihmishenkien vaarantumisen. Syyt 

pilvilaskentapohjaisiin järjestelmiin siirtymiseen ovat pilvilaskennan tuomat hyödyt, 

kuten kustannustehokkuus, laskentaresurssien keskittäminen ja ohjelmistojen saatavuus. 

Huolenaiheina yrityksillä ovat järjestelmien hallinta, pilvilaskentamallin standardoinnin 

keskeneräisyys ja järjestelmien tietoturva. (Howell-Barber et al., 2013, Howell-Barber 

et al., 2014.) 

Useat aloittelevat yritykset suunnittelevat ja rakentavat koko tietojärjestelmänsä alusta 

asti pilvipohjaisiksi. Vanhemmilla yrityksillä on myös vahvaa kiinnostusta ja 

kovenevan kilpailun aiheuttamia paineita omien tietojärjestelmiensä kehittämiseen 

pilvipohjaisiksi. Kehityksen haasteiksi muodostuvat usein käytössä olevien, osin jo 

vanhentuneiden laitteistojen ja ohjelmistojen integroiminen uuteen 

tietojärjestelmämalliin, tekninen osaamisen vaatimukset ja muutosten aiheuttamat 

kustannukset. Ulkoisilta palveluntarjoajilta pilvipalveluita ostavat yritykset asettavat 

usein kovia vaatimuksia palvelutason sopimuksille, tietojärjestelmän suorituskyvylle ja 

palveluiden ja tuen toimittamiselle. Palveluntarjoajien näkökulmasta tämä aiheuttaa 

paineta pilvipalveluiden hinnoittelun laskemiseksi. (Durkee, 2010.) Infrastruktuuri 

palveluna -mallin tietojärjestelmien operaattoreille ja palveluntarjoajille haasteena on 

järjestelmien resurssien hallinta. Tähän kuuluvat resurssien toimittaminen, jakaminen, 

kartoittaminen ja soveltaminen erilaisiin tietojärjestelmiin. (Manvi & Khrisna Shvam, 

2014.) 

2.7 Hallinta ja valvonta 

Fatema, Emeakaroha, Healy, Morrison ja Lynn (2014) määrittelevät teknisen valvonnan 

prosessiksi, joka täysin ja tarkasti tunnistaa jonkin tapahtuman perussyyn hankkimalla 

oikeaa tietoa, oikeaan aikaan ja mahdollisimman vähillä kustannuksilla. Tämän tiedon 

pohjalta voidaan määritellä järjestelmän tila, ja tuoda se esille oikeaan aikaan ja 

tarkoituksenmukaisessa muodossa. Pilvilaskentaan pohjautuvien tietojärjestelmien 

hallinta ja valvonta on niiden monimutkaisuuden, valtavien tietomäärien ja tietoturvan 

vaatimusten vuoksi hyvin vaativaa. Heidän mukaansa valvonta on tärkeää sekä 

palveluntarjoajan, että asiakkaan näkökulmasta. Valvonnan tavoite on varmistaa 

pilvipalvelun toiminta laitteisto-, että ohjelmistotasolla, ja tarjota tietoa ja avainmittarit 

pilvialustasta ja sovelluksista. 

Pilven ja palvelutasosopimusten valvonta antaa sekä palveluntarjoajille että asiakkaille 

tietoa pilvipalveluna tarjottavien sovellusten ominaisuuksista, kuten saatavuudesta, 

suorituskyvystä ja palvelun laadusta. (Fatema et al., 2014; Aceto, Botta, de Donato & 

Pescapè, 2012, 2013.) Asiakkaan näkökulmasta pilvipalvelun saatavuus ja suorituskyky 

ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia, sillä asiakas voi olla tietojärjestelmänsä osalta 

kokonaan riippuvainen ulkoisista palveluntarjoajista (Ahuja & Mani, 2012). Valvonnan 
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kannalta keskeisimmät ominaisuudet ovat kapasiteetin ja resurssien suunnittelu ja 

hallinta, datakeskuksen hallinta, palvelutasosopimusten hallinta, laskutus, ongelmien 

ratkaisu, suorituskyvyn hallinta ja tietoturvan hallinta (Aceto et al., 2012). 

Valvonnassa oleellisia käsitteitä Aceton et al. (2013) mukaan ovat tietojärjestelmän 

kerrokset, abstraktiotasot sekä testit ja mittarit. Lisäksi he mainitsevat 

samankaltaisuuksia pilvilaskennan, klusteri- ja grid-laskennan valvonnan välillä. Aceton 

et al. (2013) mukaan Computing Security Alliance mallintaa pilvilaskentaa jakamalla 

sen seitsemään kerrokseen, jotka ovat tilat, tietoverkko, laitteisto, käyttöjärjestelmä, 

väliohjelmisto, sovellus ja käyttäjä. Näitä tasoja voivat hallita joko palveluntarjoaja tai 

asiakas. Tietojärjestelmän valvontaa varten eri kerroksiin voidaan laittaa 

ohjelmistopohjaisia valvontayksiköitä, joita Aceto et al. (2013) kutsuvat luotaimiksi. 

Fatema et al. (2014) käyttävät näistä myös termiä agentti. Luotaimien avulla voidaan 

kerätä tietoa esimerkiksi jonkin sovelluksen tiedonsiirrosta muiden tietojärjestelmässä 

olevien sovellusten kanssa. Ongelmana tällaisessa valvontamenetelmässä on se, että 

pilvilaskennan monimutkaisuudesta johtuen ei voida varmasti tietää, mitkä tekijät 

vaikuttavat sovellusten toimintaan. Esimerkiksi kaksi keskenään tietoja vaihtavaa 

sovellusta voivat sijaita eri fyysisillä palvelimilla. Tällöin ei voida välttämättä saada 

selville, johtuvatko mahdolliset häiriötilat tiedonsiirrossa tietoverkossa olevista 

häiriöistä vai muista syistä. 

Tietojärjestelmän abstraktiotasoilla valvonta toteutetaan korkean tai matalan tason 

valvontana. Korkean tason valvonta käsittää virtuaalisen alustan. Tällä tasolla 

palveluntarjoajat ja asiakkaat keräävät tietoa väliohjelmisto-, sovellus- ja 

käyttäjäkerroksista omien tai kolmansien osapuolten alustojen ja palveluiden avulla. 

Ohjelmisto palveluna -mallissa korkeantason valvontatiedot kiinnostavat lähinnä 

asiakkaita, koska ne antavat kuvan palvelun laadusta. Matalan tason valvonta käsittää 

palveluntarjoajien suorittaman pilviarkkitehtuurin fyysisen laitteiston tilan valvonnan. 

Fyysisiin laitteistoihin lukeutuvat laitteistot, käyttöjärjestelmät, väliohjelmistot, 

tietoverkot ja tilat. Palveluntarjoajat eivät yleensä paljasta näitä tietoja asiakkaille. 

Infrastruktuuri palveluna -mallissa molempien tasojen tiedot kiinnostavat sekä 

palveluntarjoajia että asiakkaita. (Aceto et al., 2013.) Kuvassa 4 on esitetty 

pilvivalvonnan periaatemallin tärkeimmät tekijät. 
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Kuva 4. Pilvivalvonnan keskeiset elementit (Aceto et al., 2013). 

Kuten kuvassa 4 on esitetty, valvonnan kannalta keskeiseen peruskäsitteistöön kuuluvat 

pilvi-infrastruktuurin eri tasot fyysiseltä tasolta abstraktiotasolle eli virtualisointitasolle. 

Valvonnan tarpeen määrittelevät pilvipalvelun toteutukseen käytettävän fyysisen 

laitteiston suunnittelun, laitteistoon liittyvät ongelmanratkaisutilanteet ja 

palveluntasosopimusten käytännön hallintatoimet. Valvonnan käytännön tehtävät 

määrittyvät lisäksi tietojärjestelmän perusominaisuuksien mukaan. 

Aceton et al. (2013) mukaan valvonnan toteutukseen käytettävät testit ja mittarit jaetaan 

kahteen kategoriaan, laskentapohjaisiin ja tietoverkkopohjaisiin. Laskentapohjaisilla 

testeillä hankitaan tietoa pilvessä sovelluksia ajavien todellisten ja virtualisointialustojen 

toiminnasta niiden valvomiseksi. Testattavia laskentaominaisuuksia ovat muun muassa 

palvelinten kuormitus, prosessoreiden ja muistien toiminta, ja virtuaalikoneiden 

toiminta fyysisissä koneissa. Laskentatestejä tekee joko palveluntarjoaja tai jokin 

kolmas osapuoli. Tietoverkkotestit liittyvät tietoverkkojen ominaisuuksien kuten 

nopeuden, kaistanleveyden ja tietoliikennemäärän testaukseen. 

Pilvilaskentaan pohjautuvien tietojärjestelmien valvonta on kokonaisuudessaan 

monimutkaisempaa kuin esimerkiksi grid-pohjaisten tietojärjestelmien valvonta. Tämä 

johtuu pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien monimutkaisesta palveluiden 

luotettavuuden varmistuksesta ja monen tietojärjestelmäkerroksen vaatimasta 

monimutkaisesta abstraktoinnista. Monimutkainen abstraktio hämärtää pilvipohjaisen 

tietojärjestelmän kerrosten ja niitä tukevien resurssien välisiä suhteita. Pilvipohjaisten 

tietojärjestelmien valvonta-alustat ja -palvelut on usein luotu muokkaamalla grid-

pohjaisten tietojärjestelmien valvontatyökaluista lisäämällä tarvittavat ominaisuudet. 

(Aceto et al., 2013.) Fatema et al. (2014) jakavat valvontatyökalut kahteen ryhmään: 

yleisiin valvontatyökaluihin ja erityisesti pilvipohjaisten järjestelmien 

valvontatyökaluihin. Yleisiin valvontatyökaluihin kuuluvat tietojärjestelmien 

valvontaan kehitetyt työkalut, joita on kehitetty ennen pilvilaskentaa. Erityisesti 

pilvilaskentaa varten kehitetyt työkalut on usein kehitetty olemassa olevien 

tietojärjestelmien työkalujen pohjalta. 
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Valvonnan 
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Ominaisuu-
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Aceton et al. (2013) mukaan pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmän hajautettu valvonta 

asettaa valvontaan käytettävien järjestelmien ominaisuuksille vaatimuksia. Näitä 

vaadittuja ominaisuuksia ovat skaalautuvuus, elastisuus, mukautuvuus, ajantasaisuus ja 

autonomisuus. Muita vaatimuksia ovat kattavuus, laajennettavuus, tunkeutuvuus, 

kestävyys, luotettavuus, saatavuus ja tarkkuus. Fateman et al. (2014) mukaan myös 

käytettävyys ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Skaalautuvuus, elastisuus 

ja mukautuvuus tarkoittavat valvontajärjestelmän kykyä mukautua pilvessä olevan 

vaihtelevan suuren tietomäärän ja valvottavien ominaisuuksien, kuten sovellusten 

muutosten mukaan vaikuttamatta pilven suorituskykyyn. Pilvipohjaisen 

tietojärjestelmän dynaamisuus asettaa valvontajärjestelmälle tässä suhteessa suuria 

haasteita. 

Ratkaisuna ovat valvontatyökalut eli luotaimet tai agentit, jotka tarkkailevat 

tietojärjestelmässä ajettavien virtuaalikoneiden tilaa ja lähettävät tarvittaessa 

valvontaviestejä tarjontaviestintäperiaatteella. Ajantasaisuus tarkoittaa 

valvontajärjestelmän kykyä havaita tapahtumia ja raportoida niitä ajallaan. Mittareina 

toimivat luotaimen näytteenottoväli sekä analyysien ja kommunikaation viiveet. 

Näytteenotto voi liittyä esimerkiksi prosessorin kuormitukseen tai muistinkäytön 

tarkkailuun. Näytteenotossa joudutaan usein tekemään kompromissi tarkkuuden ja 

nopeuden välillä. Oman haasteensa valvontajärjestelmän ajantasaisuuteen tuo 

pilvitietojärjestelmään kuuluvat mobiililaitteet, joiden tiedonsiirrossa esiintyy 

tyypillisesti kiinteisiin tietoliikenneyhteyksiin nähden korkeampia viiveitä. (Fatema et 

al., 2014; Aceto et al., 2013.) 

Autonomisuus tarkoittaa valvontajärjestelmän kykyä toimia itsenäisesti, tunnistaa ja 

selviytyä mahdollisista tietojärjestelmässä esiintyvistä poikkeavista tiloista. Tähän 

kuuluu lisäksi poikkeusten itsenäinen raportointi. Valvontajärjestelmän kattavuudella 

tarkoitetaan sitä, kuinka laajasti järjestelmä tukee erilaisia fyysisiä ja virtuaalisia 

resursseja, erilaista valvontadataa ja useita käyttäjiä. Laajennettavuutta arvioidaan sillä, 

kuinka helposti näitä tukia voidaan parantaa. Valvontajärjestelmää sanotaan 

tunkeilevaksi, jos pilven toimintaa on jotenkin muutettava sen toiminnan takia. 

Kestävyys, luotettavuus ja saatavuus viittaavat valvontajärjestelmän kykyyn taata 

pilvipalveluiden saatavuus luotettavasti tietojärjestelmässä tapahtuvista muutoksista 

huolimatta. Luotettavan valvontajärjestelmän tuottaminen pilvialustalla on 

ongelmallista, koska virtualisointiteknologioiden käytön vuoksi isäntäkoneita ja 

palveluita voidaan siirtää fyysiseltä alustalta toiselle. Tällöin perinteisen 

valvontatyökalun toimintalogiikka ei päde, eikä valvontajärjestelmä kykene luotettavasti 

seuraamaan järjestelmän muutoksia. Tarkkuus ominaisuutena tarkoittaa 

valvontajärjestelmän kykyä kerätä tarkkaa mittaustietoa. Virtualisointi aiheuttaa 

mittaustulosten tarkkuusongelmia, koska virtualisointi muodostaa oman rajapinnan 

fyysisen laitteiston ja sovellusten välille (Aceto et al., 2013). 

2.7.1 Sovelluksen suorituskyvyn hallinta 

Sovelluksen suorituskyvyn hallinta tarkoittaa sovellusten suorituskyvyn ja saatavuuden 

hallintaa ja valvontaa. Tavoitteena on valvoa sovellusten suorituskykyä ja tunnistaa 

sovelluksen ajossa esiintyvät suorituskykyongelmat, ja varmistaa näin odotettu 

palvelutaso. Suorituskyvyn valvonnassa valvotaan kahteen joukkoon jaettuja 

suorituskyvyn mittareita. Ensimmäiseen joukkoon kuuluvat suorituskykymittarit 

mittaavat sovelluksen suorituskykyä asiakkaiden kokemuksen näkökulmasta. Mitattavia 

suorituskyvyn ominaisuuksia ovat esimerkiksi sovelluksen keskimääräinen vasteaika 

kovassa kuormituksessa. Toiseen joukkoon kuuluvat suorituskykymittarit mittaavat 
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sovelluksen kuormituksessa käyttämiä laskentaresursseja ja sovelluksen kykyä toimia 

kuormituksessa. Näiden mittareiden avulla voidaan muodostaa sovelluksen 

suorituskyvyn perustaso, ja löytää suorituskyvyn pullonkaulat (Panwar, 2013; Rabl et 

al., 2012). 

Sovellusten suorituskyvyn hallinnan toteutuksen haasteina ovat sovellusten 

instrumentointi, jotta niiden suorituskykyä voidaan mitata. Tämä on erityisen haastavaa 

hajautettujen, useista komponenteista, esimerkiksi moduuleista koostuvien sovellusten 

tapauksessa. Toinen haaste on virtualisointi. Virtualisoitujen sovellusten suorituskyvyn 

mittaaminen on haastavaa johtuen siitä, että sovellusta ei ajeta yksittäisessä 

tietokoneessa, vaan virtualisoidulla alustalla. Virtualisointirajapinta fyysisen laitteiston 

ja sovelluksen välillä aiheuttaa vääristymää sovelluksen suorituskyvyn mittaustuloksiin. 

Hallinnan apuvälineeksi on luotu käsitteellinen kehys, joka koostuu viidestä keskeisestä 

alueesta, joiden avulla sovellusten suorituskyvyn hallintaa voidaan toteuttaa. Nämä 

alueet ovat loppukäyttäjäkokemus, ajonaikaissovelluksen arkkitehtuuri, liiketoimet, 

agenttikomponentin valvonta, analysointi ja raportointi (Panwar, 2013; Rabl et al., 

2012). 

2.7.2 Varsinaisen käyttäjän valvonta 

Sovelluksen suorituskyvyn valvonnan oleellisimpia alueita on ohjelmiston varsinaisen 

käyttäjän valvonta käyttäjäkokemuksen kannalta. Tämä tarkoittaa käyttäjän ja 

sovelluksen välisen dataliikenteen valvontaa loppukäyttäjäkokemuksen mittaamiseksi. 

Tällaisen mittauksen lopputulosta kutsutaan reaaliaikaiseksi sovelluksen valvonnaksi. 

Valvonnan tavoitteena on taata jonkin palvelun jatkuva saatavuus. Reaaliaikainen 

sovelluksen valvonta jakautuu passiiviseen ja aktiiviseen valvontaan. Passiivinen 

valvonta on yleensä toteutettu agentittomalla laitteella, esimerkiksi verkkosovellusten 

tapauksessa verkon porttien peilauksen avulla. Aktiivinen valvonta taas on toteutettu 

synteettisen luotainten eli agenttien, ja verkkorobottien avulla, jotka on määritelty 

raportoimaan järjestelmän saatavuuteen ja liiketoimiin liittyviä tietoja. 

Käyttäjäkokemuksen hallinta on loppukäyttäjäkokemuksen valvontaan kuuluva 

alakäsite, joka tarkoittaa käyttäjän käyttäytymiskontekstin valvontaa. Tällaisella 

valvonnalla pyritään valvomaan saatavuuden lisäksi sovelluksissa esiintyviä viiveitä ja 

epäjohdonmukaisuuksia, joita voi ilmetä käyttäjän ollessa vuorovaikutuksessa 

sovelluksen tai jonkin palvelun kanssa (Panwar, 2013). 

Varsinaisen käyttäjän valvonta on passiivinen valvontateknologia, jonka avulla 

tallennetaan käyttäjän vuorovaikutusta verkkosivun tai jonkin asiakassovelluksen 

vuorovaikutusta palvelimen tai pilvipohjaisen sovelluksen kanssa. Valvonnan avulla 

operaattorit voivat seurata, toimivatko sovellukset nopeasti ja ilman virheitä. Ohjelmisto 

palveluna -mallin palveluntarjoajat käyttävät varsinaisen käyttäjän valvontamenetelmiä 

palveluidensa palvelutason varmistamiseen. Organisaatiot käyttävät valvontaa uusien 

ohjelmistojen käyttöönoton yhteydessä, ja esimerkiksi kun tuotantoympäristöön tehdään 

muutoksia. Valvontaan käytettävä työkalu voi olla joko itsenäinen yksikkö, joka ei 

vaikuta verkkosivun tai ohjelmiston toimintaan. Joissain tapauksissa valvontatyökalu 

voi olla myös JavaScript-koodia, joka on sijoitettu verkkosivuun tai 

asiakasohjelmistoon loppukäyttäjää koskevien tietojen keräämiseksi. 

Loppukäyttäjäkokemuksen valvonta on käytännössä hyvin monimutkaista, koska jonkin 

asiakasohjelmiston toimintaan vaikuttaa sen koko tiedonsiirtolinja. Tähän kuuluvat 

loppukäyttäjän työpöytä, välityspalomuuri, kuormantasaaja, verkkopalvelin, 

sovelluspalvelin, tietokannan ja keskussovelluksen toiminta (Panwar, 2013). 
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3. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä 

Tässä työssä tehty tutkimus perustui taloushallintoalalla toimivan yrityksen 

toimeksiantoon. Toimeksiantajana oli yrityksen pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmän 

yleisestä valvonnasta vastanneen valvontatiimin esimies. Tutkimusongelma oli ennalta 

määritelty, ja se perustui yrityksen tietojärjestelmän valvonnan automaation 

kehitykseen. Tutkimus edellytti työskentelyä yrityksen organisaatiossa ja perehtymistä 

yrityksen pilvilaskentapohjaisen tietojärjestelmään ja sen erityispiirteisiin. Lisäksi se 

edellytti tutustumista yrityksessä käytössä olevaan tietojärjestelmän hallintaan ja 

valvontaan käytettyihin teknisiin sekä muihin ratkaisuihin ja työkaluihin. 

Tutkimuksessa tehty kehitystyö edellytti konstruktiivisen tutkimusmenetelmän käyttöä. 

Seuraavissa luvuissa on tutkimuksen tutkimusongelman tarkka kuvaus, määritelmä sekä 

kuvaus tutkimusmenetelmästä, perustelut sen valitsemiselle ja tutkimuksen 

kohdeympäristön ja käytettävissä olevien työkalujen kuvaus. 

3.1 Tutkimusongelma 

Ratkaistava tutkimusongelma tässä tutkimuksessa oli asiakasyrityksen tietojärjestelmän 

loppukäyttäjäohjelmistojen saatavuusongelmien tunnistaminen ja raportointi ennen kuin 

ongelmat näkyvät loppukäyttäjätasolla. Tavoitteena oli parantaa ohjelmistojen 

loppukäyttäjäkokemusta kehittämällä valvontatyökalu ohjelmistojen saatavuuden 

valvomiseksi ja niissä esiintyvien toimintahäiriöiden havaitsemiseksi ennen 

loppukäyttäjiä. Aiemmin asiakasyrityksen tietojärjestelmän valvonta oli toteutettu 

osittain manuaalisesti normaalina käyttötestauksena ja automatisoidusti erilaisten 

valvontaan käytettyjen testiskriptien avulla, joilla kerättiin tietoa ohjelmistojen 

toiminnasta. Ohjelmistojen toiminnassa esiintyi toisinaan häiriöitä johtuen 

asiakasyrityksen intranetissä eli sisäisessä verkossa esiintyvistä tietoliikennetason 

toimintahäiriöistä, ja myös ulkoverkosta päin tulleista, tietojärjestelmän 

palveluntarjoajan järjestelmissä esiintyvistä ongelmista. Osa toimintahäiriöistä johtui 

myös asiakasyritykselle ohjelmistoja toimittavien yhteistyökumppaneiden toimittamista 

ohjelmistopäivityksistä, jotka toisinaan aiheuttivat yhteensopivuusongelmia 

asiakasyrityksen itse kehittämien ohjelmistojen ja järjestelmien kanssa. 

Ohjelmistojen loppukäyttäjien eli asiakasyrityksen tavallisen henkilöstön näkökulmasta 

ohjelmistojen toiminnassa ilmenevät häiriöt vaikuttavat päivittäisessä käytössä olevan 

etätyöpöytäympäristön tai jonkin etätyöpöydällä ajettavan ohjelmiston käyttöön. 

Häiriötilanteessa jokin ohjelmiston toiminta saattoi hidastella, tietokantaan 

kirjautuminen ei onnistunut tai ohjelmisto käynnistynyt lainkaan. Tällöin ohjelmiston 

loppukäyttäjä joutuu tekemään vikailmoituksen ohjelmiston toimintahäiriöstä 

asiakasyrityksen IT-tukeen. IT-tuen vastuulla on ottaa vastaan tukipyyntöjä ja selvittää 

ja ratkaista tietojärjestelmän teknisiä ongelmia. Koska asiakasyrityksen tietojärjestelmä 

on hankittu ulkoiselta palveluntarjoajalta, joudutaan ongelmien ratkaisemiseksi usein 

olemaan yhteydessä palveluntarjoajaan vian selvittämiseksi. Asiakasyrityksen 

tietojärjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa asiakasyritykselle tietojärjestelmän 

valvomisen teknisellä ja käyttöjärjestelmätasolla, minkä vuoksi asiakasyritys voi 

kehittää omia työkaluja varsinaisten käyttäjien valvomiseksi. 
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3.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää, joka 

pohjautuu suunnittelutieteeseen. Hevnerin ja Chatterjeen (2010, s. 5) määritelmän 

mukaan suunnittelutiede on tutkimusparadigma, jossa tutkija vastaa jonkin inhimillisen 

ongelman kannalta oleelliseen kysymykseen luomalla innovatiivisia artefakteja tuottaen 

samalla uutta tietoa tieteelliseen tietopohjaan. Suunnittelutyön tuloksena syntyneet 

artefaktit ovat hyödyllisiä ja perustavanlaatuisia ongelman ymmärtämiseksi. 

Suunnittelutieteen juuret ovat insinööritieteen ja keinotekoisten järjestelmien 

tutkimuksessa. 

IT-järjestelmien tutkimus yhdistää käyttäytymistieteelliset ja suunnittelutieteelliset 

paradigmat, ja sen tarkoitus on hankkia tietoa siitä, miksi jokin tietojärjestelmä toimii tai 

ei toimi. (Hevner & Chatterjee, 2010 s. 9-10.) Nunamakerin, Chenin ja Purdinin (1991) 

mukaan tietojärjestelmien käytännön kehitystyötä voidaan käyttää 

tutkimusmenetelmänä. Suunnittelutiede on periaatteeltaan ongelmanratkaisuparadigma, 

jonka tavoitteena on luoda innovaatioita, jotka määrittelevät ideat, käytännöt, teknisen 

ominaisuudet ja tuotteet. Nämä määrittelevät tietojärjestelmän vaikuttavan ja tehokkaan 

analysoinnin, suunnittelun, toteutuksen, hallinnan ja käytön periaatteet. (Hevner, March, 

Park & Ram, 2004; Nunamaker et al., 1991.) 

Suunnittelutieteellisen eli konstruktiivisen menetelmän käytön lopputuloksena syntyy 

artefakti, joka luodaan käyttämällä olemassa olevia teorioita, joita sovelletaan, testataan, 

muunnellaan ja laajennetaan tutkijan kokemuksen, luovuuden, intuition ja 

ongelmanratkaisukyvyn puitteissa. Artefakti voi olla jokin konstruktio, malli, 

menetelmä tai toteutus. IT-artefaktin tavoitteena on ratkaista jokin tunnistettu 

organisaatiossa ilmenevä ongelma. Artefaktilla on elinkaari, johon kuuluvat toteutus, 

käyttö, ylläpito ja hävittäminen. (March & Smith, 1995; Järvinen & Järvinen, 2000 s. 

103.) Artefaktin luomisprosessin aikana syntyy uutta tietoa artefaktin rakenteesta ja sen 

toimintaperiaatteista sekä teoria sen toiminnasta ja käyttäytymisestä tietyssä 

kontekstissa (Purao, 2002). 

Artefaktin luominen sekä sen ominaisuuksien ja soveltuvuuden testaus edellyttävät 

erilaisten kokeellisten tieteellisten, teknisten, empiiristen ja analyyttisten menetelmien 

käyttöä. Kokeiden tulokset vahvistetaan sopivalla menetelmällä. (Hevner & Chatterjee, 

2010.) Zelkowitz ja Wallace (1998) jakavat vahvistusmenetelmät kolmeen kategoriaan: 

havainnollisiin, perinteisin ja hallittuihin menetelmiin. Havainnointiin perustuvia 

menetelmiä ovat projektin seuranta, tapaustutkimus, väite ja kenttätutkimus. Perinteisiä 

menetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus, olemassa olevan datan analysointi, saatujen 

kokemusten tutkimus ja staattinen analyysi. Hallittuja menetelmiä ovat replikoitu koe, 

keinotodellisessa ympäristössä toteutettu koe, dynaaminen analyysi ja simulaatio. 

Tietojärjestelmien suunnittelussa ja ongelmanratkaisuun tähtäävien artefaktien 

suunnittelussa on otettava huomioon myös organisaation suunnitteluun liittyvät seikat. 

Yrityksen liiketoiminta- ja tietojärjestelmästrategia määrittelevät organisaation ja 

tietojärjestelmän infrastruktuurit. (Hevner et al., 2004.) Hevner ja Chatterjee (2010, s. 

16) esittävät tietojärjestelmätutkimuksen rakenteen ja suunnittelutieteen tutkimussyklit. 

Suunnittelutieteellinen tutkimus tapahtuu ympäristössä, joka määrittelee ongelma-

avaruuden, jossa tutkittava ilmiö on. Ympäristö koostuu ihmisistä, organisaatioista ja 

teknologioista. Ihmisillä on tietyt roolit, kyvyt ja ominaisuudet, jotka muodostavat 

ihmisten näkemyksen liiketoiminnan tarpeista. Ympäristössä esiintyvät tavoitteet, 

tehtävät, ongelmat ja mahdollisuudet vaikuttavat liiketoiminnan tarpeisiin. 

Liiketoiminnan tarpeita arvioidaan organisaation strategian, rakenteen, kulttuurin ja 
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liiketoimintaprosessien kontekstissa. Nämä sijoitetaan suhteessa olemassa olevaan 

teknologiainfrastruktuuriin, sovelluksiin, kommunikaatioarkkitehtuuriin ja 

kehityskykyihin. Yhdessä nämä edellä mainitut määrittelevät tutkijan näkökulmasta 

liiketoiminnan tarpeen tai ratkaistavan ongelman. Tutkimusmenetelmien sopeuttaminen 

liiketoiminnan tarpeisiin varmistaa tutkimuksen mielekkyyden. (Hevner et al., 2004.) 

Kuvassa 5 on esitetty tietojärjestelmätutkimuksen perusrakenne. 

 

Kuva 5. Tietojärjestelmätutkimuksen rakenne (Hevner et al., 2004). 

Tietojärjestelmätutkimusta tehdään kahdessa, toisiaan täydentävässä vaiheessa. 

Käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa kehitetään ja perustellaan teorioita, jotka 

selittävät ja ennustavat tunnistettuun liiketoiminnan tarpeeseen liittyviä ilmiöitä. 

Suunnittelutieteellisessä tutkimuksessa kehitetään ja arvioidaan artefakteja, jotka on 

suunniteltu täyttämään tunnistettu liiketoimintatarve. Käyttäytymistieteellisen 

tutkimuksen tavoite on löytää totuus ja suunnittelutieteen tarkoitus on löytää hyöty.  

Totuus ohjeistaa suunnittelua ja hyöty ohjeistaa teoriaa. Tutkimusprosessin tuloksena 

kehitettyä artefaktia on arvioitava siltä kannalta, löytyykö siitä tai sen teoreettisesta 

mallista jokin heikkous, joka edellyttää artefaktin uudelleensuunnittelua. Tietopohja 

sisältää ne perusteet ja menetelmät, joiden avulla tietojärjestelmätutkimusta tehdään. 

Aiempi tietojärjestelmä ja rinnakkaistieteellinen tutkimus muodostavat teorioiden, 

rakenteiden, instrumenttien, konstruktioiden, mallien, menetelmien ja toteutusten 

perustan, jota hyödynnetään tutkimuksen kehitysvaiheessa. Olemassa olevia menetelmiä 

taas hyödynnetään arviointivaiheessa. Perustan ja menetelmien oikea käyttö varmistaa 

tutkimuksen täsmällisyyden. (Hevner et al., 2004.) 

Suunnittelutieteellinen tutkimus on jaettu kolmeen sykliin, jotka ovat merkityksellisyys, 

täsmällisyys ja suunnittelu. Merkityksellisyyssyklissä määritellään tutkimuksen 

vaatimukset ja hyväksymiskriteerit tutkimustuloksen arvioimiseksi. Avainkysymys 

tässä syklissä on, parantaako luotu artefakti ympäristöä jotenkin, ja miten tätä 

parannusta voidaan mitata. Artefakti palautetaan kenttätutkimusta varten sen 

soveltamisympäristöön sopivin teknologisin menetelmin. Tämän kenttätutkimuksen 

tulosten perusteella arvioidaan, onko artefaktissa jotain puutteita, esimerkiksi sen 

toiminnallisuuksissa, käytettävyydessä tai vaatimusmäärittelyssä. Mikäli puutteita 
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löytyy, ne pyritään korjaamaan, ja sykli toistetaan. (Hevner & Chatterjee, 2010 s. 16–

17.) 

Toinen sykli on täsmällisyyssykli, jossa tutkimus kytketään olemassa olevaan 

tietopohjaan tutkittavasta aiheesta. Tutkijan vastuulla on perusteellisesti tutkia ja viitata 

olemassa olevaan tietopohjaan ja siten varmistaa, että tutkimus tuottaa uutta tietoa, eikä 

ole vain rutiinisuunnittelua olemassa olevin prosessien ja artefaktien pohjalta. 

Suunnittelutieteessä tutkimuksen täsmällisyys määritellään tutkijan taidoksi valita ja 

käyttää sopivia teorioita ja menetelmiä artefaktin rakentamisessa ja arvioinnissa. 

Suunnittelututkimuksen tuloksena syntyvä uusi tieto kasvattaa tutkittavaan alueeseen 

liittyvää tietopohjaa lisäämällä tai laajentamalla olemassa olevia teorioita ja menetelmiä, 

uusia artefakteja ja kokemuksia, jotka on saatu tutkimusprosessin aikana. Uusi 

tutkittavan alueen tietopohjaa laajentava tieto myös oikeuttaa tutkimuksen sekä 

teoreettisessa että käytännöllisessä mielessä (Hevner & Chatterjee, 2010, s. 18). 

Kolmas sykli, suunnittelusykli, muodostaa minkä tahansa suunnittelutieteellisen 

tutkimusprojektin sydämen. Tässä syklissä tehdään varsinainen artefaktin suunnittelu ja 

kehitystyö. Kaksi edellistä sykliä vaikuttavat siten, että artefaktin vaatimusmäärittely 

tulee merkityksellisyyssyklistä ja teoriat ja menetelmät täsmällisyyssyklistä. Artefakti 

suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Arvioinnin tuloksena luodaan vaihtoehtoisia 

suunnitteluita. Sykliä toistetaan kunnes riittävän tyydyttävä suunnittelu on saatu aikaan. 

Sykli painottaa artefaktin riittävän perusteellista testausta laboratoriossa ja 

kenttätestauksena. Testauksen arviointien tuloksena saadaan tietoa, joka palautuu 

merkityksellisyys- ja täsmällisyyssykleihin (Hevner & Chatterjee, 2010, s. 19). 

Hevner et al. (2004) määrittelivät artikkelissaan suunnittelutieteellisen tutkimuksen 

rakenteen, joka muodostuu seitsemästä yleisohjeesta. Näiden yleisohjeiden pohjalta 

Hevner ja Chatterjee (2010, s. 20) ovat muodostaneet kahdeksan kohdan tarkastuslistan, 

jonka avulla tutkija voi tarkistaa, että hänen tekemänsä tutkimus täyttää kaikki 

suunnittelutieteellisen tutkimuksen näkökohdat. Alla on listattu suunnittelutieteellisen 

tutkimuksen tarkastuslista. 

Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tarkastuslistan kysymykset 

1. Mikä on tutkimuskysymys (suunnittelun vaatimukset)? 

2. Mikä on artefakti? Miten artefakti on esitetty? 

3. Mitä suunnitteluprosesseja (etsintäheuristiikkoja) tullaan käyttämään artefaktin 

rakentamiseksi? 

4. Miten artefakti ja suunnitteluprosessit perustuvat tietopohjaan? Mitkä, jos mitkään, 

teoriat tukevat artefaktin suunnittelua ja suunnitteluprosessia? 

5. Mitä arviointeja on suoritettu sisäisissä suunnittelusykleissä? Mitä suunnittelun 

parannuksia on tunnistettu kunkin suunnittelusyklin aikana? 

6. Miten artefakti on otettu käyttöön sovellusympäristöön ja miten se on kenttätestattu? 

Mitä mittareita käytetään osoittamaan artefaktin hyöty ja parannukset edellisiin 

artefakteihin nähden? 

7. Mitä uutta tietoa on lisätty tietopohjaan ja missä muodossa (esim. vertaisarvioitu 

kirjallisuus, meta-artefaktit, uusi teoria, uusi menetelmä)? 
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8. Onko tutkimuskysymykseen vastattu tyydyttävästi? 

Peffersin, Tuunasen, Rotherbergerin ja Chatterjeen (2007) ehdottamassa ja kehittämässä 

suunnittelutieteellisessä tutkimusmenetelmässä tutkimuksen eteneminen on jaettu 

kuuteen aktiviteettiin, jotka ovat ongelman tunnistaminen ja motivointi, ratkaisun 

tavoitteiden määrittely, suunnittelu ja kehitys, esittely, arviointi ja kommunikaatio. 

Ensimmäisessä aktiviteetissa määritellään tietty tutkimusongelma ja perustellaan sen 

ratkaisun arvo. Ongelma tulisi käsitteellisesti hajottaa niin pieniin osiin, että ratkaisu voi 

kattaa sen koko monimutkaisuuden. Tarkoitus on perustelemalla ratkaisun arvoa, 

motivoida tutkijaa ja tutkimuksen yleisöä tavoittelemaan ratkaisua ja hyväksymään 

lopputulos. Lisäksi se auttaa perustelemaan tutkijan ymmärrystä tutkimusongelmasta. 

Tähän aktiviteettiin tarvittaviin resursseihin kuuluvat tieto ongelman tilanteesta ja sen 

ratkaisun tärkeydestä. Toisessa aktiviteetissa tehdään johtopäätökset ratkaisun 

tavoitteista ongelman määrittelyn ja mahdollisilta vaikuttavilta ratkaisujen mukaan. 

Tavoitteet voivat olla joko kvantitatiivisia, kuten syyt, miksi uusi ratkaisu on parempi 

kuin aiemmat, tai kvalitatiivisia, kuten kuvaus miten uuden artefaktin odotetaan tukevan 

vielä ratkaisemattoman ongelman ratkaisemista. Tavoitteet tulisi vetää rationaalisesti 

ongelman määritelmästä. Tarvittaviin resursseihin kuuluvat tieto ongelmien ja nykyisten 

mahdollisten ratkaisujen tilasta ja niiden vaikutuksista. 

Kolmannessa aktiviteetissa luodaan artefakti. Artefakti voi olla konstruktion, malli, 

menetelmä tai toteutus. Tässä aktiviteetissa määritellään artefaktin toiminnallisuudet ja 

arkkitehtuuri ja luodaan itse artefakti. Tarvittaviin resursseihin kuuluu tieto teoriasta, 

joka voidaan muuttaa ratkaisuksi. Neljännessä aktiviteetissa esitellään artefaktia 

ratkaisemalla sen avulla yksi tai useampi tapaus ratkaistavaa ongelmaa. Tämä voidaan 

tehdä kokeilun, simulaation, tapaustutkimuksen, näytön tai muun sopivan menetelmän 

avulla. Tarvittaviin resursseihin kuuluu tieto siitä, miten artefaktia voidaan käyttää 

ongelman ratkaisemiseksi. Viidennessä aktiviteetissa havainnoidaan ja mitataan, kuinka 

tehokkaasti artefakti tukee ongelmanratkaisua. Tässä aktiviteetissa ratkaisulle 

määriteltyjä tavoitteita vertaillaan artefaktin testauksesta saatuihin tuloksiin. Tähän 

vaaditaan tietoa oikeista mittaus- ja analyysitekniikoista. 

Ongelman luonteesta ja artefaktin tyypistä riippuen arviointia voidaan tehdä useilla eri 

menetelmillä. Arviointia varten kerätään tietoa esimerkiksi budjetista, asiakaskyselyillä 

tai simulaatioiden tuloksista. Artefaktista voidaan kerätä myös tietoa suorituskyvystä ja 

muista ominaisuuksista. Arvioinnin perusteella tutkija päättää, jatketaanko artefaktin 

kehitystä ja parantelua, vai siirrytäänkö seuraavaan aktiviteettiin eli kommunikaatioon. 

Kuudennessa aktiviteetissa kommunikoidaan ongelma ja sen tärkeys, artefakti ja sen 

tuoma hyöty ja uutuus sekä sen suunnittelun täsmällisyys. Lisäksi artefaktin tehokkuus 

on esitettävä tutkijoille ja muulle yleisölle kuten ammatinharjoittajille. Tieteellisissä 

julkaisuissa tutkija voi käyttää tutkimusprosessia viitteellisenä rakenteena julkaisulle 

kuten julkaistavalle artikkelille. Tarvittava resurssi on tieto tieteenalan kulttuurista. 

3.3 Tutkimusmenetelmän soveltaminen tässä työssä 

Tässä työssä tehty varsinaisen käyttäjän valvontatyökalun suunnittelu- ja 

kehitysprosessi perustui konstruktiivisen menetelmän soveltamiseen edellisessä 

aliluvussa mainittujen yleisohjeiden ja aktiviteettien pohjalta. Tutkimuksen 

aktiviteettien 1 ja 2 lähtökohtana oli aliluvussa 3.1 määritelty tutkimusongelma. 

Tutkimus ja kehitystyö tehtiin seuraavassa aliluvussa kuvaillussa asiakasyrityksen 

tietojärjestelmäympäristössä asiakasyrityksen tarjoamilla työkaluilla. Aktiviteetti 3 
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suoritettiin aliluvuissa 4.3 ja 4.4 kuvaillulla tavalla. Aktiviteetti 4 on kuvattu aliluvussa 

4.5. Esittelystä käytetään tässä tutkimuksessa termiä testaus.  Aktiviteetti 5 on aliluvussa 

4.6. 

Tutkimusprosessin lopputuloksena pyrittiin vastaamaan kaikkiin edellisessä aliluvussa 

lueteltuihin suunnittelutieteellisen tutkimuksen tarkastuslistan kysymyksiin. Näin 

varmistettiin tutkimusta tehtäessä, että se täytti suunnittelutieteellisen menetelmän 

vaatimukset täsmällisyydestä ja arvioinnin perusteellisuudesta. Tutkimuksen 

lopputuloksena syntynyt artefakti oli tyypiltään toteutus, jolla oli vaikutusta 

asiakasyrityksen työmenetelmiin. Artefakti kehitettiin iteratiivisesti, ja sitä esiteltiin ja 

arvioitiin sen kehitysprosessin aikana jokaisen iteraation lopputuloksen mukaan. 

Tutkimuksen aktiviteetti 6, eli lopputulosten kommunikaatio sisältyy lukuun 5. 

3.4 Tutkimuksen kohdeympäristö ja käytettävät työkalut 

Valvontatyökalun kehittämisen kohdeympäristö ja siihen käytettävät työkalut oli 

asiakasyrityksen puolesta valmiiksi määritelty. Ympäristönä oli pilvilaskenta-

arkkitehtuuriin pohjautuva tietojärjestelmä. Käyttöjärjestelminä eri palvelintasoilla oli 

Windows-pohjaisia palvelinkäyttöjärjestelmiä. Ohjelmistot olivat asiakasyrityksen 

työntekijöiden yhteisessä jaetussa työpöytäympäristössä toimivia taloushallinto-

ohjelmistoja. Käytettävissä ollut kehitystyökalu oli pilvipohjaisen tietojärjestelmän 

alustaan kuuluva ohjelmisto, jolla voitiin luoda graafisten käyttöliittymien testaukseen 

soveltuvia testiskriptejä. Skriptausohjelmisto sijaitsi tietojärjestelmän valvonnasta 

vastaavan tiimin palvelimella, eri ympäristössä kuin loppukäyttäjien käyttämä 

etätyöpöytä. Tietojärjestelmän rakenne ja automaatiotestausohjelmiston ominaisuudet 

määrittelivät pitkälti suunniteltavan artefaktin rakenteen, toiminnallisuudet ja 

rajoitukset. 
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4. Valvontatyökalu 

Seuraavissa luvuissa on kuvattu asiakasyrityksen tietojärjestelmän arkkitehtuuri ja 

käytössä olleet pilvilaskennan palvelu- ja käyttöönottomallit. Lisäksi on kuvattu 

asiakasyrityksen tämän työn toimeksianto, valvontatyökalun vaatimusmäärittely, 

valvontatyökalun suunnittelu-, toteutus- ja testausprosessit, sekä valvontatyökalun 

arviointi. 

4.1 Yrityksen tietojärjestelmä 

Asiakasyrityksen tietojärjestelmä oli pilvilaskentapohjainen infrastruktuuri palveluna -

malliin perustuva, ulkoiselta palveluntarjoajalta hankittu yksityinen pilvi. 

Asiakasyrityksen ja palveluntarjoajan välille oli luotu palvelutasosopimus, jossa oli 

määritelty tiukat ehdot palvelun omistus, hallinta ja datansiirto ehdoista. Lisäksi 

palvelutason sopimuksessa oli määritelty tietojärjestelmän valvonnan vastuualueet ja 

menettelytavat vikatilanteissa. Kuvassa 6 on esitetty tietojärjestelmän käyttöönoton 

periaatemalli. 

 
 

Kuva 6. Asiakasyrityksen tietojärjestelmän käyttöönottomalli. 

Kuvan 6 mukaisesti asiakasyrityksen tietojärjestelmän fyysisen laitteistoinfrastruktuurin 

ja siihen liittyvän virtualisointialustan omisti ja sitä hallitsi palveluntarjoaja. Fyysisille 

palvelimille oli virtualisoitu muun muassa etätyöpöytäympäristö-, tiedosto- ja 

tietokantapalvelimet. Asiakasyrityksen ja palveluntarjoajan välisistä 

tietoliikenneyhteyksistä vastasi ulkoinen operaattori. Asiakasyritys omisti ja hallitsi 

palvelimille asennettuja ja niissä ajettavia käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja. Toimijoina 

palveluntarjoaja toimi lisäksi tietojärjestelmän valvojana valvoen palvelinten tilaa, 

suorituskykyä ja tietoliikenneyhteyksiä. Palveluntarjoaja vastasi ongelmanratkaisusta 

laitteisto- ja virtualisointitasoilla. Asiakasyrityksen IT-tuki vastasi palvelinten ja 
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ohjelmistojen teknisestä valvonnasta ja tukipyyntöjen lähettämisestä palveluntarjoajalle 

vikatilanteissa. 

 

Teknisellä tasolla asiakasyrityksen IT-tuki hallitsi ja valvoi kriittisiä virtuaalipalvelimia 

ja ohjelmistopalveluita, eli käytännössä yrityksen sisä- ja ulkoverkkoa, oman 

valvontapalvelimen avulla. Tällä valvottiin asiakasyrityksen toimipisteiden välistä 

tietoliikennettä. Valvontaohjelmiston avulla seurattiin palvelinten tilaa ja niihin liittyviä 

tietoja, kuten palvelinten saatavuutta, suorituskykyä ja kuormitusta. IT-tuen suorittaman 

yleisen teknisen valvonnan lisäksi yrityksen tuotannon eri toimintojen automatiikkaa 

valvoi erillinen valvontatiimi. Tietojärjestelmän valvonta oli ympärivuorokautista, 

johtuen tietojärjestelmän kriittisyydestä. Tietojärjestelmässä liikkui valtavia datamääriä, 

joten tietojärjestelmällä oli sen saatavuuden varmistamiseksi tehty 

kahdennusjärjestelmä. Kuvassa 7 on esitetty tietojärjestelmän varmistuksen 

periaatemalli. 

 

 
Kuva 7. Asiakasyrityksen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. 

Tietojärjestelmän fyysinen arkkitehtuuri oli kahdennettu kahteen palveluntarjoajan 

erilliseen datakeskukseen. Palvelinten fyysiset arkkitehtuurit olivat erillisiä ja niillä oli 

yhtenäinen virtualisoitu arkkitehtuuri laskentaresurssien keskittämiseksi. Kaikki 

tietojärjestelmässä liikkuva data kahdennettiin siten, että data kopioitui reaaliajassa 

molemmissa datakeskuksissa oleviin palvelimiin. Tällöin jos esimerkiksi toisessa 

datakeskuksessa olevat palvelimet lakkasivat kokonaan toimimasta, toisen 

datakeskuksen palvelimet jatkoivat toimintaansa ja varmistivat tietojärjestelmän ja 

ohjelmistojen saatavuuden. Tällainen kokonaisen datakeskuksen kaatuminen oli 

kuitenkin hyvin harvinaista. 

 

Asiakasyrityksen henkilöstöllä oli työpisteillään käytössään ohuet asiakaspäätteet, joilla 

otettiin etäyhteys palveluntarjoajan konesalissa sijaitseviin palvelimiin, joissa toimivat 

virtualisoidut työpöytäympäristöt. Työpisteiden kiinteiden asiakaspäätteiden lisäksi 

työpöytään saatiin etäyhteys tarvittaessa myös kannettavilla tietokoneilla, 

taulutietokoneilla ja älypuhelimilla. Peruskäyttäjillä, kuten taloushallinnon henkilöstöllä 

oli käytössään sama työpöytä taloushallinto-ohjelmistoineen. Yrityksen 

ohjelmistokehityksestä vastaavalla tiimillä oli käytössään omia muokattavissa olevia 
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työpöytäympäristöjä ja ohjelmistoja. Yrityksen henkilöstö kokonaisuudessaan muodosti 

tietojärjestelmän varsinaisten käyttäjien joukon, jolla oli vaatimuksia tietojärjestelmän 

toiminnan suhteen. Tärkein vaatimus oli päivittäiseen työskentelyyn käytettävien 

ohjelmistojen saatavuus ja niiden riittävän hyvä suorituskyky. Riittävän hyvä 

suorituskyky tarkoittaa, että työpöytäympäristössä oleviin ohjelmistoihin kirjautumiseen 

tai niillä eri toimintojen suorittamiseen ei kulunut kohtuuttomasti aikaa. Yleisimmin 

tietojärjestelmässä vikatilanteita aiheuttivat asiakkaan ja palveluntarjoajan välisissä 

tietoliikenneyhteyksissä esiintyvät häiriöt. 

4.2 Vaatimusmäärittely 

Varsinaisen käyttäjän valvontatyökalun suunnittelua edelsi valvontatyökalun 

vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyn lähtökohtana oli asiakasyrityksen 

valvontatiimin toimeksianto ja siinä oli valvontatyökalun yleiskuvaus, toiminnalliset ja 

ei-toiminnalliset vaatimukset, sekä muut vaatimukset ja rajoitukset suunnittelulle ja 

toteutukselle. Vaatimusmäärittely tehtiin ohjelmistokehityksessä yleisesti käytössä 

olevan vaatimusmäärittelyn rakenteen ja menetelmän mukaan (Lauesen, 2002). 

Vaatimukset saatiin haastattelemalla asiakasyrityksen valvontatiimin ja IT-tuen 

asiantuntijoita tutkimusongelman, valvontatyökalulle asetettavien vaatimusten ja 

valvontatyökalun arvioinnin tueksi. Vaatimusmäärittelyn kannalta oleelliset käsitteiden 

määritelmät ja termien selitykset sisältyvät pitkälti tämän työn teoriaosioon. 

Valvontatyökalun kehittämisen aikataulu ja budjetti on myös kuvattu lyhyesti. 

 

Valvontatyökalun kehittämisen liiketoiminnallisena tavoitteena oli asiakasyrityksen 

tietojärjestelmän kehittäminen sen loppukäyttäjäohjelmistojen automaattista valvontaa 

parantamalla. Valvontatyökalun käyttötarkoituksena oli parantaa tietojärjestelmän 

ohjelmistojen toiminnassa esiintyvien ongelmien ratkaisua siten, että mahdolliset 

ohjelmistojen saatavuuteen liittyvät ongelmat voitaisiin tunnistaa ja ilmoittaa 

automaattisesti tietojärjestelmän päivittäisestä valvonnasta vastaavalle päivystäjälle 

ennen kuin häiriötilanteet ehtivät vaikuttaa loppukäyttäjien, eli yrityksen henkilöstön 

työskentelyyn. Valvontatyökalun käyttäjinä toimivat valvontatiimin jäsenet. 

Käyttöympäristönä oli asiakasyrityksen tietojärjestelmä, tarkemmin valvontatiimin 

automaatiopalvelin, ja sen kautta etäkäytetty loppukäyttäjien etätyöpöytäympäristö. 

Valvontatyökalulla ei ollut liittymiä asiakasyrityksen tietojärjestelmän ulkopuolisiin 

järjestelmiin. Taulukossa 2 on listattu valvontatyökalulla valvottavat ohjelmistot. 
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Taulukko 2. Valvontatyökalulla valvottavat ohjelmistot. 

Nimi Kuvaus 

Kirjanpito, useita tietokantoja Yrityksen asiakkaiden kirjanpitotietojen 

hallintaohjelmisto. 

Palkanlaskenta, useita tietokantoja Yrityksen asiakkaiden palkanlaskentatietojen 

hallintaohjelmisto. 

Työ- ja loma-ajan hallinta Yrityksen henkilöstön työ- ja loma-ajan 

hallintaohjelmisto. 

Verkkopalvelu Yrityksen asiakkaiden verkkopalveluportaali, 

muun muassa dokumenttien, palkkojen, 

laskujen maksun ja myynnin hallintaan. 

ERP-järjestelmä Yrityksen ERP-järjestelmän hallintaohjelmisto 

Tilinpäätös Yrityksen asiakkaiden tilinpäätöstietojen 

hallintaohjelmisto. 

Tiedonsiirtojärjestelmä Yrityksen ja sen asiakkaiden tietojärjestelmien 

välinen tiedonsiirto-ohjelmisto. 

 

Taulukon 2 mukaisesti loppukäyttäjää simuloimalla testattavia ohjelmistoja oli yhteensä 

7. Testaus oli määritelty kattamaan normaalin ohjelmistojen käynnistyksen, 

tietokantoihin kirjautumisen ja ohjelmistojen sulkemisen. Valvontatyökalua ei 

suunniteltu erikseen reagoimaan tietyn ohjelmiston tuottamiin virheilmoitusdialogeihin. 

Mikäli jonkin ohjelmiston käynnistys, sisäänkirjautuminen tai sulkeminen ei onnistu, 

valvontatyökalu suunniteltiin kirjaamaan tästä yksinkertainen virheviesti lokitiedostoon. 

Valvontatyökalun toiminta rajoittuu ohjelmistojen saatavuuden testaukseen, eikä sitä 

määritelty keräämään suorituskyky tai muita tietoja ohjelmistojen toiminnasta. 

 

Valvontatyökalun käyttö perustuu skriptin automaattiseen ajamiseen määriteltyyn 

kellonaikaan aamulla ennen yrityksen henkilöstön työpäivän alkua. Tällä varmistetaan 

se, että tietojärjestelmän kuormitus, joka saattaisi vaikuttaa skriptin ajoon, olisi 

mahdollisimman vähäinen. Taulukossa 3 on kuvattu valvontatyökalun suorittamat 

toiminnot. Kirjanpitoon ja palkanlaskentaan käytettävistä asiakasohjelmistoista 

kummassakin oli erilliset versiot eri tietokannoille. Työ- ja loma-ajan 

hallintaohjelmistoa ja ERP-ohjelmistoa lukuun ottamatta valvottavat ohjelmistot vaati 

käynnistyksen jälkeen erillistä kirjautumista yhteiseen tietokantaan. Poikkeuksen 

muodostaa verkkopalvelu, jossa valvottavina olivat tärkeimmät toiminnallisuudet. 
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Taulukko 3. Valvontatyökalun toiminnallisuudet. 

Toiminto Kuvaus 

1. Etätyöpöydän käynnistäminen Valvontaskripti käynnistää etätyöpöytäyh-

teyden tuplaklikkaamalla etätyöpöydän pi-

kakuvaketta automaatiopalvelimen käyttö-

järjestelmän työpöydällä. 

2. Kirjanpito-ohjelmiston käyn-

nistäminen, sisäänkirjautuminen 

ja sulkeminen 

Valvontaskripti käynnistää, kirjautuu tieto-

kantaan ja sulkee kirjanpito-ohjelmiston eri 

tietokantaversiot. 

3. Palkanlaskentaohjelmiston 

käynnistäminen, sisäänkirjautu-

minen ja sulkeminen 

Valvontaskripti käynnistää, kirjautuu tieto-

kantaan ja sulkee palkanlaskentaohjelmiston 

eri tietokantaversiot. 

4. Palkanhallinto-ohjelmiston käyn-

nistäminen, sisäänkirjautuminen 

ja sulkeminen. 

Valvontaskripti käynnistää palkanhallinto-

ohjelmiston, kirjautuu tietokantaan ja sulkee 

ohjelmiston. 

5. Työ- ja loma-ajan hallintaohjel-

miston käynnistäminen ja sul-

keminen. 

Valvontaskripti käynnistää ja sulkee työ- ja 

loma-ajan hallintaohjelmiston. 

6. Verkkopalvelun käynnistäminen, 

testaus ja sulkeminen 

Valvontaskripti käynnistää selaimen, 

kirjautuu sisään verkkopalveluun, klikkaa 

järjestyksessä dokumenttien hallinnan, 

palkkojen hallinnan, laskujen maksun 

hallinnan ja myynnin hallinnan ja sulkee 

selaimen. 

7. ERP-järjestelmän ohjelmiston 

käynnistäminen ja sulkeminen 

Valvontaskripti käynnistää ja sulkee ERP-

järjestelmän ohjelmiston. 

8. Tilinpäätösasiakasohjelmiston 

käynnistäminen, sisäänkirjautu-

minen ja sulkeminen 

Valvontaskripti käynnistää tilinpäätösasia-

kasohjelmiston, kirjautuu tietokantaan ja 

sulkee ohjelmiston. 

9. Tiedonsiirtojärjestelmän 

ohjelmiston käynnistäminen, si-

säänkirjautuminen ja sulkeminen 

Valvontaskripti käynnistää tiedonsiirto-

järjestelmän asiakasohjelmiston, kirjautuu 

tietokantaan ja sulkee ohjelmiston. 

10. Etätyöpöytäyhteyden sulkeminen Valvontaskripti kirjautuu ulos etätyöpöytä-

yhteydestä. 

 

Valvontatyökalulle määriteltiin joitakin ei-toiminnallisia vaatimuksia. Valvontatyökalun 

skripti luotiin käyttäen skriptausohjelmiston omaa skriptauskieltä. Valvontatyökalun 

käytettävyydelle tai tietoturvalle ei asetettu erityisiä vaatimuksia. Toimintavarmuuden 

osalta vaatimukseksi asetettiin, että valvontatyökalun tuli kyetä toimimaan ongelmitta 

ilman valvontatiimin päivystäjän tai muun käyttäjän tarvetta puuttua sen ajoon.  Skriptin 

tuli olla helposti ylläpidettävä ja laajennettava. Tämä tarkoitti sitä, että skriptiä tuli 

voida muokata helposti esimerkiksi etätyöpöydän käyttöjärjestelmämuutosten ja 

ohjelmistojen graafisen ulkoasun muuttumisen takia. Uusien ohjelmistojen lisääminen 

valvontatyökaluun tuli myös olla mahdollista. Suorituskyvylle asetettiin vaatimukseksi, 
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että skriptin ajo sai kestää korkeintaan niin kauan kuin loppukäyttäjältä kestää samojen 

toimintojen suorittaminen. 

 

Valvontatyökalun suunnitteluun ja kehittämiseen käytetyt menetelmät ja työkalut olivat 

asiakasyrityksen puolesta valmiiksi määritelty. Menetelmänä käytettiin 

asiakasyrityksessä valmiiksi käytössä ollutta käytäntöä testata tietojärjestelmän 

rutiinitoimintojen suorittamiseen käytettäviä ohjelmistoja sopivien automaattisten 

testiskriptien avulla. Periaatteellisesti tarkoitus oli suorittaa sovellusten suorituskyvyn 

hallinnan kannalta ohjelmistojen saatavuuden testausta. Varsinaisen käyttäjän 

valvonnan kannalta periaatteena oli testata ohjelmiston käyttäjäkokemusta simuloidulla 

loppukäyttäjällä. Kehitystyökaluna käytettiin testiskriptien luomiseen soveltuvaa 

ohjelmistoa. Valvontatyökalulla testattavia asiakasohjelmistoja oli yhteensä 7. 

Valvontatyökalun kehittämiseen kuluvaksi ajaksi arvioitiin alustavasti noin kuukausi ja 

työtuntimääräksi 60 tuntia. Kehitystyöhön käytettäväksi ei määritelty budjettia, koska 

valvontatyökalu tuli kehittää olemassa olevilla työkaluilla ilman tarvetta tehdä 

hankintoja tai kustannuksia aiheuttavia muutoksia asiakasyrityksen tietojärjestelmään. 

4.3 Suunnittelu 

Valvontatyökalun suunnittelu aloitettiin perehtymällä asiakasyrityksen 

tietojärjestelmäarkkitehtuuriin yleisellä tasolla, ja valvontatyökalun suunnittelun ja 

kehittämisen kannalta oleellisiin tietojärjestelmän rakenteisiin ja erityispiirteisiin. 

Valvontatyökalun kehittämiseen käytettävä skriptausohjelmisto sijaitsi valvontatiimin 

omalla automaatiopalvelimella, johon oli otettava etäyhteys tukipalvelimen kautta. 

Tukipalvelimeen etäyhteys otettiin etätyöpöydältä. Skriptaussovellusta ei ollut asennettu 

etätyöpöydälle, koska sitä käytettiin vain valvontaan käytettävien valvontaskriptien 

tekemiseen ja ylläpitoon. Automaatiopalvelimelta voitiin ottaa etäyhteys etätyöpöytään, 

jolloin etätyöpöytäympäristössä käytettäviä sovelluksia voitiin ajaa ja käyttää skriptien 

avulla. 

Seuraavaksi perehdyttiin skriptausohjelmistoon ja sen toiminnallisuuksiin. 

Skriptausohjelmisto oli alun perin osa sovelluksen valvontaan tarkoitettua agenttia, jolla 

valvottiin sovelluksia päästä päähän -periaatteella, etupäässä Windows-pohjaisissa 

käyttöjärjestelmissä. Ajettavia valvontaskriptejä voitiin luoda myös verkossa toimivien 

selainpohjaisten sovellusten, sivustojen ja palveluiden saatavuuden valvomista varten. 

Valvontaskripteillä voitiin valvoa sovellusten suorituskykyä ja saatavuutta, ja generoida 

hälytyksiä ja palvelunlaatuviestejä sovellusten ajossa esiintyvien mahdollisten 

häiriötilanteiden ilmoittamiseksi ja kirjoittamiseksi lokitiedostoon. 

Skriptausohjelmisto oli toiminnallisuuksiltaan suunniteltu varsinaisesti suoraan 

käyttöliittymän elementtien, kuten ikkunoiden, nappien ja tekstinsyöttökenttien kanssa 

vuorovaikutukseen. Ohjelmisto sisälsi myös toiminnallisuudet optisen 

hahmontunnistuksen ja bittikarttasynkronisoinnin käyttämiseen skripteissä graafisten 

elementtien tunnistamista varten. Tätä skriptausohjelmiston ominaisuutta hyödynnettiin 

valvontatyökalun kehittämisessä, koska etäyhteyksistä johtuen skriptausohjelmisto ja 

valvottavat ohjelmistot sijaitsivat eri käyttöjärjestelmäympäristöissä. 

Skriptausohjelmistoon käyttöön perehdyttiin tutkimalla valmiina olevia 

valvontaskriptejä ja opettelemalla skriptaamaan käyttäen ohjelmiston 

nauhoitustoimintoa. Nauhoittamalla luotiin yksinkertaisia testiskriptejä erilaisten 

toiminnallisuuksien toteutustapojen testaamiseksi. 
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Seuraavaksi testattaviin ohjelmistoihin perehdyttiin yleisellä tasolla käynnistämällä 

kukin ohjelmisto, tarvittaessa kirjautumalla sisään testikäyttäjätunnuksilla testaukseen 

tarkoitettuun tietokantaan, ja lopuksi sulkemalla ohjelma. Kunkin ohjelmiston 

käynnistämisen aikana seurattiin, mitä eri dialogeja ohjelmistossa normaalissa 

käynnistyksessä esiintyy, ja testattiin myös normaalit virhedialogit, kuten 

käyttäjätunnuksen tai salasanan virheellisyydestä aiheutuvat virheilmoitukset, 

tietokantaan kirjautumisen epäonnistumisesta aiheutuvat virheilmoitukset ja 

verkkopalvelun sivun lataamisen virheilmoitukset. Tavoitteena oli tunnistaa 

ohjelmistojen normaali käyttö ja eri loppukäyttäjän vuorovaikutus ohjelmiston 

käyttöliittymän kanssa. 

 

Kuva 8. Valvontatyökalun toiminnallinen rakenne. 

Valvontatyökalun rakennetta suunniteltiin siten, että perusrakenteeksi määriteltiin perus 

pääohjelma-aliohjelma -tyyppinen rakenne. Kuvassa 8 esitetyllä tavalla pääskripti 

suorittaa vaiheittain eri ohjelmistojen testauksen järjestyksessä pääskriptin alaisina 

aliskripteinä, alkaen etätyöpöytäympäristön käynnistämisestä ja päättyen etätyöpöydältä 

uloskirjautumiseen. Rakenteen päämääränä oli valvontatyökalun rakenteen selkeys ja 

yksinkertaisuus, jolloin esimerkiksi yksittäisessä ajettavassa aliskriptissä esiintyvät 

mahdolliset toimintahäiriöt voidaan paikantaa ja korjata helposti. 

 

Kuva 9. Virheentunnistuksen toimintalogiikka. 

Virheiden raportoinnin suunnitteluun oli käytännössä yksi lähestymistapa. Automaatio-

ohjelmistolla voidaan luoda lokitiedosto skriptin ajosta, joko siten että lokitiedostoon 

kirjoitetaan kaikki skriptin ajon aikaiset tapahtumat, tai ainoastaan virhetilanteet. 

Skriptiin voitiin määritellä, mitä tietoja skripti lokitiedostoon lähettää, kuten koodirivi, 
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jonka suorittamisen kohdalla virhe tapahtui tai ohjelmiston lähettämä virheilmoitus. 

Valvontatyökalun vaatimusmäärittelyn mukaan oleellisinta oli tunnistaa 

mahdollisimman tarkasti, minkä ohjelmiston ajon aikana virhe tapahtui ja että tästä 

virheestä lähetetään automaattisesti ilmoitus valvontatiimin päivystäjälle. Tavoitteena 

oli lisäksi, että lokitiedostoon ei ilmaantuisi virheentunnistuksen kannalta epäoleellista 

tietoa. Kuvassa 9 on esitetty virheentunnistuksen suunniteltu toimintalogiikka. 

4.4 Toteutus 

Valvontatyökalun toteutus aloitettiin määrittelemällä pääskriptin rakenne. Pääskriptin 

alkuun luotiin skriptin sisäinen aliohjelma, joka loi error.log -nimisen lokitiedoston. 

Aliohjelma määriteltiin kirjoittamaan lokitiedostoon virhefunktio, skriptin rivi, jolla 

virhe tapahtui ja virheviesti. Itse lokitiedoston alkuun kirjattiin ajettava skripti, eli 

valvontaskriptin tiedostonimi. Tämän jälkeen kirjattiin virhetilanteen tiedot, joita olivat 

päivämäärä, aika, skriptin nimi, koodirivi, toiminto ja skriptausohjelmiston oma 

virheviesti. Virhetilanteiden käsittely määriteltiin siten, että kukin aliskripti kutsuu 

virhetilanteessa pääskriptin aliohjelmaa. Lokitiedostoa ei määritelty pyyhittäväksi tai 

poistettavaksi skriptin ajon jälkeen, vaan se tuli pyyhkiä tai poistaa manuaalisesti ajojen 

välillä. 

Tämän jälkeen pääskriptiin luotiin koodit, joilla ajettiin aliskriptit. Aliskriptejä luotiin 

kullekin ohjelmistolle. Kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmistoille luotiin oma aliskripti 

kullekin tietokantaversiolle. Ensimmäinen aliskripti oli etätyöpöydän käynnistys ja 

viimeinen oli etätyöpöydältä uloskirjautumisskripti. Pääskripti määriteltiin kutsumaan 

kutakin aliskriptiä järjestyksessä ja odottamaan, että ajettavana oleva aliskripti on ajanut 

itsensä läpi ennen seuraavan aliskriptin käynnistämistä. 

Aliskriptit luotiin käyttämällä skriptausohjelmiston nauhoitustoimintoa, jolla 

nauhoitettiin loppukäyttäjän vuorovaikutusta työpöytä- ja ohjelmistokäyttöliittymien 

kanssa ja generoiden skriptin ajettavaa koodia. Perusnauhoituksen avulla 

skriptausohjelmisto kykeni tunnistamaan graafiset tai tekstimuotoiset 

käyttöliittymäelementit ja kohdistamaan niihin näppäimistön näppäinten tai hiiren 

nappien painalluksia. Vuorovaikutus etäyhteysikkunassa ajettavan työpöydän ja 

ohjelmistojen käyttöliittymäelementtien kanssa toteutettiin hyödyntämällä 

skriptausohjelmiston bittikarttasynkronisointitoimintoa. Syynä tähän ratkaisuun oli sen, 

että skriptausohjelmisto tunnisti käyttöliittymäelementit normaalisti vain siinä 

käyttöjärjestelmäympäristössä, mihin se oli asennettu. 

Kuvasynkronisoinnin avulla etätyöpöytäympäristön käyttöliittymäelementit, kuten 

kuvakkeet, napit ja dialogit tallennettiin kuvakaappauksina ohjelmistokohtaisiksi 

bittikarttakuviksi, joita skriptausohjelmiston optinen hahmontunnistusalgoritmi etsi 

ruudulta kunkin aliskriptin ajon aikana. Näihin bittikarttakuviin kohdistettiin 

vuorovaikutustoimintoja, kuten näppäimistön ja hiiren napin painalluksia. Aliskripteissä 

käytettiin pysäytyskomentoa, jolla määriteltiin tietty skriptin ajon pysäytyksen 

enimmäisaika, jossa tietyn bittikartan tuli ilmestyä ruudulle. Pysäytyskomennon true ja 

false -tiloja käyttämällä määriteltiin virheentunnistus, eli true -tilassa suoritettiin jokin 

toiminto, kuten bittikartan klikkaaminen hiirellä. False -tilassa skripti lähetti 

lokitiedostoon skriptausohjelmistolla generoidun virheilmoituksen ja siirtyi skriptissä 

eteenpäin. Pysäytystoiminnon avulla voitiin mallintaa käyttäjän reagointia ruudun 

tapahtumiin ja rajata skriptin ajoaikaa, tarvitsematta määritellä tietyn mittaisia taukoja 

skriptin eri vaiheiden suoritusten välille. 



39 

Ensimmäinen luotava aliskripti oli etätyöpöydän käynnistäminen. Aliskripti määriteltiin 

käynnistämään etätyöpöytäyhteys työpöydällä olevaa pikakuvaketta 

kaksoisklikkaamalla. Tämän jälkeen aliskripti odotti etätyöpöydän käynnistymistä. 

Työpöydän latauduttua aliskripti sulki automaattisesti avautuvan selaimen ja yrityksen 

kommunikaatiosovelluksen. Mikäli selaimen tai kommunikaatiosovelluksen 

sulkemisessa ilmeni jokin häiriö, aliskripti lähetti virheviestin virhelokiin. Tämän 

jälkeen aliskriptin ajo määriteltiin päättymään. Kuvassa 9 on esitetty esimerkkinä toisen 

aliskriptin, eli kirjanpito-ohjelmiston aliskriptin rakenne. 

 

Kuva 10. Kirjanpito-ohjelmiston aliskriptin toiminnallinen rakenne. 

Seuraavaksi luotiin aliskriptit kirjanpito-ohjelmiston eri tietokantaversioiden 

käynnistämiseksi ja sulkemiseksi järjestyksessä. Käytännössä eri tietokantaversioiden 

aliskriptit olivat identtisiä. Kuvan 9 mukaisesti aliskripti avaa Windowsin Käynnistä-

valikon. Tämän jälkeen aliskripti etsii Käynnistä-valikosta kirjanpito-ohjelmistojen 

pikakuvakkeet sisältävän kansion, avaa sen ja käynnistää kirjanpito-ohjelmiston 

pikakuvakkeesta. Tämän jälkeen aliskripti odottaa 5 minuuttia kirjanpito-ohjelmiston 

kirjautumisdialogin ilmestymistä ruudulle. Seuraavaksi aliskripti kirjoittaa 

sisäänkirjautumisdialogin käyttäjänimen tekstikenttään testikäyttäjätunnuksen 

käyttäjänimen ja salasanan tekstikenttään salasanaksi testikäyttäjätunnusten salasanan. 

Tämän jälkeen aliskripti klikkaa dialogin Ok-nappia ja odottaa sisäänkirjautumista. 

Seuraavaksi aliskripti odottaa kirjanpito-ohjelmiston käyttöliittymän latautumista 1 

minuutin. Käyttöliittymän latauduttua aliskripti sulkee kirjanpito-ohjelmiston oman 

ilmoitus dialogin Peruuta-nappia painamalla ja sulkee koko ohjelmiston käyttöliittymän 

oikeassa ylälaidassa olevasta Windowsin Sulje -napista. Aliskriptin 1 ajon päätyttyä 

siirryttiin seuraavaan aliskriptiin, joka käynnistää ja sulkee kirjanpito-ohjelmiston 

tietokantaversiot 2-5 samalla tavalla kuin ensimmäinen aliskripti. Seuraava aliskripti 

aloittaa ajonsa edellisen skriptin päätöstilasta, eli tyhjältä työpöydältä. 

Seuraavaksi luotiin aliskriptit palkanlaskenta-ohjelmistojen tietokantaversioiden 

käynnistämiseksi ja sulkemiseksi. Rakenteeltaan ja toiminnoiltaan aliskriptit olivat 

samanlaisia kuin kirjanpito-ohjelmiston aliskriptit. Kuten edellisissä aliskripteissä, ensin 

avataan Käynnistä-valikko, valitaan palkanlaskenta-ohjelmistojen pikakuvakkeet 
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sisältävä kansio ja käynnistetään palkanalaskenta-ohjelmisto. Sisäänkirjautumisdialogi 

oli samanlainen kuin kirjanpito-ohjelmistossa. Lopuksi skripti sulkee ohjelmiston ja 

palaa samaan alkutilaan, eli tyhjälle työpöydälle. Tämän jälkeen luotiin aliskripti ERP-

ohjelmistolle. Aliskripti avasi Käynnistä-valikon, käynnisti ERP-ohjelmiston 

asiakasohjelmiston ja lopuksi sulki ohjelmiston. 

Seuraavaksi luotiin aliskripti asiakasyrityksen verkkopalvelun testaamiseksi. Koska 

skriptillä testattiin verkkosivustoa, skripti poikkesi muista aliskripteistä. Skriptin alussa 

suurennettiin Windowsin alapalkkiin sisäänkirjautumisskriptissä pienennetty selaimen 

ikkuna. Tämän jälkeen skripti syötti selaimen osoitekenttään verkkopalvelun osoitteen. 

Verkkopalvelun sisäänkirjautumissivun latauduttua skripti syötti 

sisäänkirjautumisikkunan käyttäjänimi-kenttään testikäyttäjätunnuksen ja 

salasanakenttään testikäyttäjätunnuksen salasanan. Tämän jälkeen skripti painoi 

sisäänkirjautumislinkkiä ja jäi odottamaan verkkopalvelun ohjaussivuston latautumista. 

 Ohjaussivun latauduttua skripti avasi järjestyksessä sivuston yläpalkin linkeistä 

dokumenttien, myynti- ja ostolasku ja palkkasivut. Eri sivujen avaus määriteltiin 

skriptiin omiksi aliohjelmikseen, jolloin jonkin sivun latautumisen epäonnistuttua 

skripti siirtyy seuraavan sivun avaamiseen. Viimeisen sivun, eli laskutussivun 

lataamisen jälkeen skripti siirtyi uloskirjautumisaliohjelmaan. Lopuksi skripti kirjautui 

ulos verkkopalvelusta ja sulki selaimen. Virheiden tunnistus toteutettiin siten, että 

ensimmäinen tunnistettu virhetilanne oli selaimen avaamisen epäonnistuminen. 

Virhetilanteiksi määriteltiin sisäänkirjautumissivun ja ohjaussivun latautumattomuus. 

Verkkopalvelussa jonkin alisivun latausvirhe tulkittiin virhetilanteeksi. Myös 

uloskirjautumisen epäonnistuminen tulkittiin virheeksi. 

Seuraavaksi luotiin aliskripti, joka testasi työ- ja loma-ajan hallintaohjelmiston. Skripti 

käynnisti ohjelmiston työpöydän pikakuvakkeesta, odotti ohjelmiston käynnistymistä 5 

minuuttia, ja ohjelmiston käynnistyttyä sulkee sen Windowsin Sulje-napista. 

Virhetilanteeksi skripti tulkitsi ohjelmiston käynnistymättömyyden. Tämän jälkeen 

luotiin aliskripti palkkahallinto-ohjelmiston testaamiseksi. Skripti käynnisti ohjelmiston 

suoraan työpöydältä, ja odottaa käynnistymistä 5 minuuttia. Tämän jälkeen skripti 

kirjautuu sisään testikäyttäjätunnuksilla. Lopuksi ohjelmisto suljettiin Windowsin Sulje-

napista. Virhetilanteiksi tulkittiin ohjelmiston käynnistymättömyys ja 

sisäänkirjautumisen epäonnistuminen. 

Seuraava aliskripti luotiin tiedonsiirtojärjestelmän ohjelmiston testaamiseksi. Skripti 

avasi aluksi Käynnistä-valikon, etsi ohjelmiston pikakuvakkeen ja käynnisti 

ohjelmiston. Tämän jälkeen skripti kirjautuu sisään ohjelmistolle määritellyillä 

käyttäjätunnuksilla. Tämän jälkeen skripti sulki ohjelmiston sisäänkirjautumisen 

yhteydessä avautuvan ilmoitusdialogin ja sulki ohjelmiston. Virhetilanteiksi määriteltiin 

ohjelmiston käynnistymättömyys, sisäänkirjautumisen epäonnistuminen ja 

ilmoitusdialogin sulkemisen epäonnistuminen. Viimeisenä testausskriptinä luotiin 

aliskripti tilinpäätösohjelmiston testaamiseksi. Rakenteeltaan skripti oli samanlainen 

edellisen aliskriptin kanssa. Skripti käynnisti tilinpäätösohjelmiston työpöydän 

pikakuvakkeesta, odottaa ohjelmiston latautumista. Tämän jälkeen skripti kirjautui 

sisään samoilla käyttäjätunnuksilla kuin tiedonsiirtojärjestelmäohjelmistoon. Skripti 

sulki ohjelmistokohtaisen ilmoitusikkunan ja sulki ohjelmiston Sulje-napista. 

Viimeisenä aliskriptinä luotiin skripti, joka sulkee etätyöpöytäyhteyden. Skripti avasi 

Windowsin Käynnistä-valikon ja klikkasi uloskirjautumisnappia. Tämä päätti 

pääskriptin ajon ja palautti järjestelmän alkutilaan, eli valvontatiimin 

automaatiopalvelimen työpöydälle. Kehityksen aikana sekä pääskripti, että aliskriptit 
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varustettiin kommenttiriveillä, joiden avulla skriptien eri toimintovaiheet eroteltiin 

toisistaan. Kommentoinnin tarkoitus oli helpottaa skriptin tarkastusta ja virheiden 

korjausta. 

4.5 Testaus 

Valvontatyökalua testattiin sen kehityksen aikana ad hoc -tyyppisesti sekä pääskriptin, 

että aliskriptien toistuvien testiajojen avulla. Testauksen tarkoituksena oli varmistaa, 

että kukin aliskripti toimii jokaisen lisätyn uuden toiminnallisuuden jälkeen oikein. 

Pääskriptiä testattiin kunkin aliskriptin lisäämisen jälkeen. Näin varmistettiin, että 

aliskriptit toimivan osana pääskriptiä. Aliskriptit luotiin ja testattiin yksi kerrallaan. 

Testattavina ominaisuuksina olivat aliskriptin toiminnallisuuksien yksittäinen testaus, 

viiveet toiminnosta toiseen siirtymisten välillä ja aliskriptin ajoaika. 

Toiminnallisuustestauksissa varmistettiin, että skripti suorittaa jokaisen toiminnon 

oikein ja tunnistaa bittikarttakuvina tallennetut käyttöliittymäelementit oikein siinä 

tilassa, jossa etätyöpöytä oli kunkin aliskriptin ajon päätyttyä. Toimintojen viiveitä 

testattiin tutkimalla ensin eri ohjelmistojen normaaleja käynnistys ja toimintojen 

latausaikoja, ja määrittelemällä skriptien toiminnallisuuksien väliset viiveet siten, että 

maksimiviiveet vastasivat ohjelmiston maksimikäynnistysaikoja normaalissa 

päivittäisessä ohjelmistojen käyttökuormituksessa. Pääskriptin kokonaisajoaikaa voitiin 

arvioida aliskriptien yhteenlaskettujen ajoaikojen mukaan, ja lopuksi todellisena 

kokonaisajoaikana. 

Valvontatyökalun virheentunnistus testattiin tutkimalla virheviestilokia kunkin 

aliskriptin testiajon jälkeen puutteellisten tai virheellisten virheilmoitusviestien varalta. 

Osana virheentunnistuksen testausta skriptin toimintaa poikkeutettiin testiajojen aikana 

sulkemalla ohjelmistoja kesken jonkin toiminnon suorittamista. Näin saatiin aikaan 

skriptien luomia virheilmoitusviestejä. Näistä viesteistä voitiin tarkistaa, toimiiko jonkin 

virhetilanteen tunnistus oikein, ja myös virheviestin sisällön tarkoituksenmukaisuus. 

Aliskriptien testauksessa pyrittiin huomioimaan myös valvottavien ohjelmistojen 

toiminnassa esiintyvät viiveet ja mahdolliset toimintahäiriöt. Tietojärjestelmässä 

päivittäin esiintyvän ohjelmistojen kuormituksen vaihtelu tuotti valvontatyökalun 

testauksessa jonkin verran haasteita. Valvontaskriptin kokonaisajoajat esimerkiksi 

vaihtelivat eri testiajojen välillä joskus huomattavasti. Kuormituksen vaihtelua pyrittiin 

huomioimaan optimoimalla skriptin toiminnallisuuksien väliset viiveet riittävän 

joustaviksi, jotta valvontaskriptin ajo ei pysähtyisi tarpeettomasti. 
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5. Tulokset 

Tässä luvussa on käyty läpi tämän työn lopputulos ja sen arviointi asiakasyrityksen 

vaatimusmäärittelyn ja konstruktiivisen tutkimusmenetelmän tarkastuslistan avulla. 

Lisäksi lopputulosta on arvioitu yleisesti suunnittelu- ja toteutusprosessien aikana 

kerätyn tiedon ja kokemuksen valossa. Valvontatyökalua on arvioitu myös sen 

tunnistettavien vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta. Tämän työn lopputuloksena 

syntynyt loppukäyttäjäohjelmistojen valvontatyökalu täytti suurimman osan 

asiakasyrityksen määrittelemistä vaatimuksista. Valvontatyökalu oli suunniteltavissa ja 

toteutettavissa asiakasyrityksen tietojärjestelmässä käytettävissä olevilla menetelmillä ja 

työkaluilla. Suunnittelu- ja kehitysprosesseissa onnistuttiin noudattamaan 

konstruktiivista tutkimusmenetelmää, ja luomaan konstruktiotyyppinen 

tietojärjestelmäartefakti. 

Arvioitu saavutettujen vaatimusten osuus oli 90 % vaatimuksista. Valvontatyökalu 

toteutettiin asiakasyrityksen käytössä olleella skriptausohjelmistolla. Valmis 

valvontatyökalu suoritti loppukäyttäjän käyttöliittymävuorovaikutusta simuloimalla 

onnistuneesti jokaisen vaatimusmäärittelyssä listatun loppukäyttäjäohjelmiston 

käynnistymisen, mahdollisen etätietokantaan kirjautumisen ja ohjelmistojen sulkemisen 

testauksen. Valvontatyökalun ajoaika onnistuttiin rajaamaan kohtuulliseksi, eli 

vastaamaan suurin piirtein loppukäyttäjän vastaavaa reagointia käyttöliittymän 

tapahtumiin, suurimmassa osassa onnistuneita skriptin testiajoja. Ongelmia tuotti 

tietojärjestelmän kuormituksen vaihtelu, joka aiheutti jonkin verran vaihtelua 

skriptausohjelmiston sisäisen skriptin ajon synkronisaation ja etätyöpöytäyhteydellä 

ajettavan työpöytäympäristön välillä. Ratkaisuna skriptien sisäisiä viiveitä säädettiin 

siten, että ne ottivat synkronisaation epäsuhdat mahdollisimman hyvin huomioon. 

Koodin määrinä valvontatyökalun pääskriptin pituus oli 43 koodiriviä, 

etätyöpöytäyhteyden käynnistysskriptin pituus 20, kirjanpito-ohjelmiston eri 

tietokantaversioiden 382, palkanlaskenta-ohjelmistojen eri tietokantaversioiden 375 ja 

ERP-ohjelmiston skriptissä 36 riviä. Verkkopalvelun skriptissä koodia oli 118 riviä, 

työ- ja loma-ajanhallintaohjelmiston skriptissä 29, palkanhallinto-ohjelmiston 23 ja 

tiedostonsiirtojärjestelmän ohjelmiston skriptin 47 riviä. Tilinpäätösohjelmiston 

skriptissä oli 85 riviä ja etätyöpöydän sulkemisskriptissä koodirivejä oli 17. Valmiin 

valvontatyökalun laajuus yhteenlaskettuna koodirivien määränä oli yhteensä 1175 riviä. 

Työn tehollinen kalenterikesto oli noin 5 kuukautta, mukaan lukien teoriaosuuden 

työstäminen. Työmääränä arvioituna valvontatyökalun käytännön suunnitteluun, 

kehittämiseen ja toteutukseen työn tekemisen aikana tehtyine päivityksineen kului 

arvioilta 60 työtuntia. 

Valvontatyökalun virheentunnistus ja virheilmoitusviestien kirjaaminen lokitiedostoon 

onnistuttiin toteuttamaan siten, että kukin ajettava skripti kirjasi lokitiedostoon oikeat 

virheviestit tapauksissa joissa jokin käynnistettävä ohjelmisto ei käynnisty lainkaan. 

Lisäksi virhelokiin kirjataan myös tieto tietokantaan kirjautumisten epäonnistumisesta, 

joka myös ilmensi häiriötä ohjelmiston normaalissa toiminnassa. Vaatimusmäärittelyn 

kannalta pelkkä ohjelmiston käynnistymisen, eli saatavuuden valvonta ja sen 

mahdollisista poikkeamista raportointi virheilmoitusviestien muodossa oli tässä 

tapauksessa riittävä ominaisuus. Valvontatyökalun virheentunnistuksen ominaisuudeksi 

oli tarkoitus luoda myös valvontatyökalun pääskriptin ominaisuus, jolla lokitiedosto 
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tarkistetaan läpi, ja valvontatyökalu lähettää ilmoituksen virheviesteistä ulkoiseen 

laitteeseen. Vaihtoehtoisena ratkaisuna olisi ollut myös erillisen aliskriptin luominen 

vastaavilla toiminnallisuuksilla. 

Tutkimuksen aikana pyrittiin vastaamaan konstruktiivisen tutkimusmenetelmän 

tarkastuslistan kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys oli: Mikä on tutkimuskysymys 

(suunnittelun vaatimukset)? Ratkaistavana tutkimuskysymyksenä oli löytää paras 

ratkaisu loppukäyttäjäohjelmistojen valvomiseksi asiakasyrityksen 

pilvilaskentapohjaisessa tietojärjestelmässä, ja määritellä millainen työkalu tämän 

ratkaisun aikaansaamiseksi tulisi kehittää. Toinen kysymys oli: Mikä on artefakti? 

Miten artefakti on esitetty? Artefakti oli automaattinen testiskripti, joka esitetään 

pääskriptiin ja 18 aliskriptiin jaettuna kokonaisuutena. Kolmas kysymys oli Mitä 

suunnitteluprosesseja (etsintäheuristiikkoja) tullaan käyttämään artefaktin 

rakentamiseksi? Artefaktin suunnitteluprosessin alussa ja aikana etsittiin 

yksinkertaisimpia ja parhaita ratkaisuja eri skriptien luomisen tueksi. Mallia skriptien 

rakenteen ja toiminnallisuuksien tarkoituksenmukaiseksi määrittelemiseksi otettiin 

asiakasyrityksen käytössä olleista valvontaskripteistä. Neljäs kysymys oli: Miten 

artefakti ja suunnitteluprosessit perustuvat tietopohjaan? Mitkä, jos mitkään, teoriat 

tukevat artefaktin suunnittelua ja suunnitteluprosessia? Artefaktin suunnittelun 

teoreettisena lähtökohtana olivat konstruktiivisen menetelmän artefaktin suunnittelun 

suunnittelusykli. Koska artefaktin suunnittelemiseksi käytetyt menetelmät ja työkalut oli 

asiakasyrityksen puolesta valmiiksi määritelty, perustui suunnitteluprosessi varsinaisesti 

asiakasyrityksen liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen liittyneisiin 

käytäntöihin. 

Viides kysymys oli: Mitä arviointeja on suoritettu sisäisissä suunnittelusykleissä? Mitä 

suunnittelun parannuksia on tunnistettu kunkin suunnittelusyklin aikana? Artefaktin 

suunnittelusykleiksi voidaan tunnistaa yksittäisen valvontatyökalun moduulien, eli 

aliskriptien toiminnallisuuksien suunnittelu, toteutus ja testaus toimenpiteineen. 

Skriptien koodien rakennetta arvioitiin suhteessa esimerkkeinä käytettyihin 

skriptausohjelmiston esimerkkikoodeihin ja asiakasyrityksen käytössä olleiden 

valvontaskriptien rakenteisiin. Suunnittelua parannettiin suunnittelusyklien aikana 

tekemällä testiskriptejä, joilla testattiin jonkin toiminnallisuuden toteutusmalleja ja 

valitsemalla toimivin ratkaisu. Tämän jälkeen ratkaisu kopioitiin tekeillä olevaan ja 

myöhemmin kehitettyihin skripteihin soveltamalla. 

Kuudes kysymys oli: Miten artefakti on otettu käyttöön sovellusympäristöön ja miten se 

on kenttätestattu? Mitä mittareita käytetään osoittamaan artefaktin hyöty ja 

parannukset edellisiin artefakteihin nähden? Artefaktia ei saatu täysin 

vaatimusmäärittelyn mukaisen toteutuksen asteelle tämän työn puitteissa, joten sen 

puuttuvien ominaisuuksien suunnittelu, kehitys ja testaus jäi valvontatyökalun 

jatkokehitykseen. Artefaktin kenttätestaus ja käyttöönotto tuotantoympäristössä voidaan 

suorittaa tämän jatkokehityksen jälkeen. Aiempia vastaavia artefakteja ei 

asiakasyrityksen käytössä ollut, joten artefaktin hyöty ja parannukset on arvioitava 

suhteessa ennen sen käyttöönottoa edeltävään tilanteeseen loppukäyttäjäohjelmistojen 

valvonnassa. Käytännössä mittareina tullaan käyttämään loppukäyttäjäohjelmistojen 

saatavuusongelmiin liittyvien IT-tukiyhteydenottojen määrää artefaktin käyttöönoton 

jälkeen. 

Seitsemäs kysymys oli: Mitä uutta tietoa on lisätty tietopohjaan ja missä muodossa 

(esim. vertaisarvioitu kirjallisuus, meta-artefaktit, uusi teoria, uusi menetelmä)? Uuden 

tietämyksen kannalta asiakasyrityksen näkökulmasta oli kysymyksessä käytössä olleen 

skriptausohjelmiston käyttämisestä loppukäyttäjäsimulointiin. Kehitystyön 
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lopputuloksena syntynyt artefakti tuotti yritykselle uutta tietoa menetelmän ja työkalun 

soveltuvuudesta tämän tyyppisen valvontatyökalun kehittämiseksi. Yleisellä tasolla 

tässä työssä tehdyn artefaktin kehityksen voidaan arvioida lisänneen tietämystä 

varsinaisen käyttäjän valvonnasta loppukäyttäjäsimuloinnin avulla 

pilvilaskentapohjaisessa tietojärjestelmässä testiautomaation menetelmiä käyttämällä. 

Kahdeksas kysymys oli: Onko tutkimuskysymykseen vastattu tyydyttävästi? 

Tutkimuskysymykseen on vastattu riittävän tyydyttävästi teoreettisesti, ja myös 

käytännössä artefaktin voidaan arvioida tyydyttävän sen suunnitellun 

käyttötarkoituksen. 

Valvontatyökalun vahvuuksiksi voidaan tutkimuksen ja kehitystyön pohjalta osoittaa 

sen rakenteellinen yksinkertaisuus, automaattisuus ja kustannustehokkuus. 

Rakenteellinen yksinkertaisuus tarkoittaa sitä, että valvontatyökalu oli 

vaatimusmäärittelyn mukaisesti helposti ylläpidettävä ja laajennettava. 

Skriptausohjelmiston skriptauskielen opiskelu vaati vain vähän aiempaa tietämystä ja 

kokemusta skriptauksesta tai ohjelmoinnista. Automaattisuuden ansioista 

valvontatyökalun käyttö ei vaadi käyttäjältä juurikaan toimenpiteitä tai aiempaa 

kokemusta vastaavan valvontatyökalun käytöstä. Koska valvontatyökalu saatiin 

kehitettyä yrityksen käytössä olleella työkalulla, sen kehitys ei aiheuttanut sinänsä 

kustannuksia. Valvontatyökalun kehittämiseen käytetyn skriptausohjelmiston voidaan 

nähdä soveltuvan hyvin tässä työssä kehitetyn valvontatyökalun kaltaisten testiskriptien 

luomiseen. Kokemuksen perusteella sen voidaan arvioida soveltuvan loppukäyttäjän 

mallintamiseen myös muissa graafisissa käyttöjärjestelmäympäristöissä, kuten eri 

Linux-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä ja MacOS:ssa. 

Valvontatyökalun selkeimpiä heikkouksia ovat sen riippuvaisuus skriptausohjelmistosta 

ja jatkuvan ylläpidon ja päivittämisen tarve. Valvontatyökalun riippuvaisuus 

skriptausohjelmistosta johtui siitä, että skriptausohjelmisto ei luo valvontatyökalulle 

ajettavaa riippumatonta käynnistystiedostoa. Tästä johtuen valvontatyökalu on oltava 

asennettuna samaan työpöytäympäristöön skriptausohjelmiston kanssa, mikä heikentää 

valvontatyökalun siirrettävyyttä. Ratkaisuna olisi kehittää itsenäinen käynnistystiedosto, 

jolla valvontatyökalua voitaisiin kutsua käynnistymään esimerkiksi etäyhteyden yli. 

Valvontatyökalun toiminta etätyöpöytäyhteydellä testattavana saatavilla olevien 

ohjelmien kanssa vaatii sen bittikarttasynkronisointiominaisuuden käyttöä, mikä 

aiheuttaa haasteita valvontatyökalun ylläpitämisessä jatkuvasti päivittyvässä ja 

muuttuvassa tietojärjestelmässä. Käytännössä esimerkiksi pienikin muutos jonkin 

valvontatyökalun valvoman ohjelmiston graafisessa ulkoasussa voi aiheuttaa sen, että 

valvontatyökalu ei enää tunnista tiettyä ohjelmiston käyttöliittymään kuuluvaa 

bittikarttaa, eikä jokin aliskripti tästä syystä toimi oikein. Valmiiksi tallennetut 

bittikartat on siis päivitettävä ja valvontatyökalu testattava jokaisen 

ohjelmistomuutoksen jälkeen. 
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6. Keskustelu ja johtopäätökset 

Tässä luvussa on käyty läpi tässä työssä suunnitellun ja toteutetun valvontatyökalun 

pohjalta tehdyt johtopäätökset valvontatyökalun soveltuvuudesta pilvilaskentapohjaisen 

tietojärjestelmän loppukäyttäjäohjelmistojen valvomiseksi työn asiakasyrityksessä. 

Lisäksi luvussa käydään läpi pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien ja niiden 

valvonnan keskeisimpiä tulevaisuuden tutkimus- ja kehityskohteita, teknisen- ja 

loppukäyttäjävalvonnan näkökulmista. Luvun lopussa on tunnistettujen tutkimus- ja 

kehityshaasteiden, tämän työn pohjalta hankitun käytännön kokemuksen ja tiedon 

pohjalta esitetty yleistä arviointia tämän työn asiakasyrityksen kohtaamista haasteista. 

Lisäksi on käyty lyhyesti läpi yleisesti yritysten ja organisaatioiden kohtaamia haasteita 

pilvilaskentaan pohjautuvien tietojärjestelmien ja niiden valvonnan kehittämisessä. 

Johtopäätöksenä tässä työssä kehitetystä valvontatyökalusta voidaan arvioida sen 

soveltuvan loppukäyttäjäohjelmistojen valvontaan asiakasyrityksen tyyppisen yrityksen 

infrastruktuuri palveluna -mallin mukaisessa tietojärjestelmässä. Yleisenä havaintona 

voidaan sanoa, että yrityksen liiketoiminnan tyyppi, liiketoiminnan erityispiirteet, tai 

pilvilaskenta-arkkitehtuurin palvelu- tai käyttöönottomalli ja tekninen toteutus, 

esimerkiksi virtualisoidut palvelinkäyttöjärjestelmäympäristöt, eivät sinänsä aseta 

esteitä ohjelmistojen saatavuuden valvomiselle tämän tyyppisen valvontatyökalun 

avulla. Testiskriptinä toteutetun valvontatyökalun voidaan arvioida soveltuvan 

käytännössä minkä tahansa graafisella käyttöliittymällä varustetun ohjelmiston 

loppukäyttäjätestaukseen. Skriptausohjelmistolla toteutetun skriptin soveltaminen 

merkkipohjaisten, kuten komentorivikäyttöliittymien testaukseen on yksi mahdollinen 

tutkimus ja kehityskohde. 

Tässä työssä kehitetyn valvontatyökalun jatkokehitystä oli tarkoitus jatkaa työn 

valmistumisen jälkeen. Jatkokehitystyönä valvontatyökaluun oli tarkoitus toteuttaa 

hälytysviestien lähetys tietojärjestelmän valvonnasta vastaavalle päivystäjälle viestinä 

mobiililaitteeseen. Käytännössä hälytysviesti on valvontatyökalun generoimasta 

virhelokista tunnistusmenetelmällä etsitty virheviesti. Ominaisuuden toteuttaminen 

tehdään joko osana valvontatyökalun pääskriptiä, tai omana aliskriptinään. Muu 

jatkokehitys on valvontatyökalun päivitystä ja ylläpitoa tietojärjestelmän muutosten, 

esimerkiksi ohjelmistopäivitysten mukaan. Tulevaisuudessa tapahtuvat tietojärjestelmän 

laajamittaiset muutokset voivat asettaa valvontatyökalun soveltuvuuden uudelleen 

arvioitavaksi. Valvontatyökalun voidaan arvioida täydellisessä muodossaan vaikuttavan 

asiakasyrityksen toimintaan siten, että toimivan hälytysviestiomaisuuden ansiosta 

loppukäyttäjäohjelmistojen saatavuuteen liittyvistä ongelmista yrityksen IT-tukeen 

tulevien ylimääräisten tukipyyntöjen määrä laskee, jolloin IT-tuen toiminnan voidaan 

arvioida tehostuvan turhan kuormituksen ja siihen liittyvän työmäärän vähetessä. 

Tällöin IT-tuen resursseja voidaan suunnata muiden tietojärjestelmässä ilmenevien 

ongelmien ratkaisuun. 

Pilvilaskentaan pohjautuvien tietojärjestelmien kehittäminen ja niiden hallinta ja 

valvonta ovat haastavia tutkimus- ja kehityskohteita. Pilvitietojärjestelmien teknisen 

valvonnan tärkeimpiä kehityskohteita tulevat Fateman et al. (2014) mukaan olemaan 

perinteisen asiakas-palvelin tietojärjestelmämallin valvontaan suunniteltujen 

valvontatyökalujen mukauttaminen pilvilaskennan valvonnan vaatimuksia vastaaviksi. 

Aceton et al. (2013) mukaan valvontatyökalujen ominaisuuksista työkalujen 
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skaalautuvuuden, yhtenäisyyden ja nopeuden kehittäminen ovat haasteita, sillä asiakas-

palvelin -mallin tietojärjestelmien valvontaan kehitetyt työkalut eivät ota esimerkiksi 

resurssien skaalautuvuutta huomioon riittävän hyvin. Pilvilaskennassa 

valvontatyökalujen on oltava mittaus- ja hälytysominaisuuksiltaan nopeita. 

Pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien kerroksellinen rakenne, jossa hyödynnetään 

etäyhteyksiä, asettaa haasteita perinteisten valvontatyökalujen ja myös niiden 

kehittämiseen käytettävien työkalujen käytölle ja suunnittelulle, paitsi teknisen 

valvonnan, myös varsinaisen käyttäjän valvonnan näkökulmasta. 

Fateman et al. (2014) mukaan palveluntarjoajien näkökulmasta valvontatyökalujen 

mittauksen todennettavuuden ja mitattavien palveluiden suorituskykyilmaisimien 

kehittäminen ovat oleellisia kehityskohteita, sillä niiden avulla palveluntarjoaja voi 

varmistaa, että tarjottavat pilvipalvelut täyttävät palvelutasosopimuksissa asiakkaan 

määrittelemät sovellusten ja palveluiden suorituskykyyn ja palvelun laatuun liittyvät 

vaatimukset. Pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien monimutkaisuudesta ja hyvin 

erilaisista arkkitehtuureista johtuen erityisen haastava tulevaisuuden tutkimus- ja 

kehityskohde on valvontatyökalujen keräämän mittausdatan analysointi ja 

visualisointimenetelmät. Asiakkaan näkökulmasta palvelun toimivuus yleensä ja se, 

mitä tietoja palveluntarjoaja kerää asiakkaasta, määrittelee hyvin pitkälle 

palveluntarjoajan luotettavuuden. 

Tulevaisuudessa tietojärjestelmien kehityshaasteita ovat pilvilaskennan 

avainteknologioiden, kuten virtualisoinnin kehitys, ohjelmistojen säiliöinti, big data, 

mobiililaitteiden pilvilaskentaominaisuuksien kehitys. Puthalin, Sahoon, Mishran ja 

Swain (2015) mukaan muita pilvilaskennan tutkimushaasteita ovat lisäksi 

epävarmuuden käsitteleminen, dynaamisesti vaihtelevien kuormien käsitteleminen, 

virtuaaliverkkojen topologioiden optimointi, datan saatavuus ja pilvipalveluiden 

julkinen valvonta. Garcia-Valls, Cucinotta ja Lu (2014) mainitsevat virtualisoinnin 

kehityksen haasteiksi erityisesti virtuaalikoneiden reaaliaikaisen suorituskyvyn useiden 

käyttäjien pilvitietojärjestelmissä, ja verkkotoiminnallisuuksien virtualisoinnin 

parantamisen. 

Virtuaalikoneiden suorituskyky useiden käyttäjien ohjelmisto palveluna -mallin 

tietojärjestelmäratkaisuissa riippuu pitkälti virtualisointialustan kyvystä jakaa 

reaaliajassa resursseja eri virtuaalikoneille käyttäjien tarpeen mukaan. Virtuaalikoneissa 

ajettavien käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen toiminnassa esiintyy usein viiveitä, ja 

niiden toiminta voi kovassa kuormituksessa olla arvaamatonta. Tämä asettaa 

vaatimuksia tällaisessa ympäristössä ajettavien valvontatyökalujen toiminnalle, etenkin 

jos valvontatyökalujen toiminnoissa käytetään jonkinlaista reaaliaikaista ajastusta. 

Tulevaisuuden pilvilaskenta-arkkitehtuurien kannalta ohjelmistojen tuotannossa ja 

siirrossa yleistyvä, niin kutsuttu ohjelmistojen säiliöinti, tullee osaltaan muuttamaan 

pilvipohjaisten tietojärjestelmien toteutusta. Säiliöimällä ohjelmistoja voidaan kehittää, 

siirtää ja ajaa erilaisilla laitteistoilla riippumatta käyttöjärjestelmästä. Tällaisella 

tekniikalla esimerkiksi tietojärjestelmien valvontatyökaluja voitaisiin siirtää 

joustavammin palvelinympäristöjen välillä. 

Käytännössä virtualisointialustojen suorituskyvyn vaihtelun aiheuttamat ongelmat 

voivat ilmetä siten, että teknisessä valvonnassa käytettävien työkalujen antama 

valvontadata ja sen perusteella todennettava virtuaalikoneiden suorituskyky ei vastaa 

todellista loppukäyttäjäohjelmistojen suorituskyvyn tilaa. Esimerkiksi teknisen 

valvonnan näkökulmasta jokin ohjelmisto voi toimia normaalisti, vaikka 

loppukäyttäjien näkökulmasta ohjelmisto toimii hyvin hitaasti. Organisaation IT-tuen 

kannalta jonkin ohjelmiston hidastelu voi tuottaa ylimääräisiä tukipyyntöjä, joihin ei 
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voida vastata suoraan, koska tietojärjestelmä on hankittu ulkoistettuna 

palveluntarjoajalta. 

Bahramin ja Singhalin (2015, s. 265–267) mukaan pilvilaskennan ja sitä hyödyntävien 

organisaatioiden suurin haaste on big data. Eri tavoin tuotetun datan määrä kasvaa vuosi 

vuodelta eksponentiaalisesti. Valtavien datamäärien varastointi, siirto ja käsittely 

vaativat pilvilaskentapohjainen tietojärjestelmäarkkitehtuurin hyvää suunnittelua. Big 

data asettaa pilvilaskentapohjaisten tietojärjestelmien datan hallinnalle yleensä, ja niiden 

valvontaan käytettäville teknisille työkaluille erityisesti, kovat vaatimukset. Assunção, 

Calheiros, Bianchi, Netto ja Buyya (2014) pitävät hallinnan ja valvonnan kannalta 

tulevaisuuden keskeisenä ongelmana pilvilaskennassa kasvavien datamäärien ohella 

muun muassa virtaus-tyyppisesti siirrettävän datan asettamia vaatimuksia 

valvontamenetelmille. Valvontatyökalujen tulee kyetä reagoimaan virtaavaan dataan 

reaaliajassa, ja esimerkiksi virhetilanteiden raportoinnin olisi pysyttävä toimimaan 

riittävän tarkasti suurista yksittäisistä dataeristä huolimatta. Varsinaisen käyttäjän 

valvontatyökaluja olisi myös kehitettävä ketteriksi ja kykeneviksi reagoimaan tällaista 

tekniikkaa hyödyntävässä ohjelmistoalustassa nopeasti tapahtuviin muutoksiin 

keräämällä suorituskyky ja saatavuusdataa luotettavilla menetelmillä. 

Viime vuosina mobiilipilvilaskenta on kehittynyt nopeasti. Älypuhelinten ja muiden 

älylaitteiden kehitys mahdollistaa näiden laitteiden käytön osana pilviarkkitehtuureja. 

Älypuhelin voi esimerkiksi toimia ohuena asiakaspäätteenä datakeskuksessa 

sijaitsevalle pilvelle, jolloin käyttäjän tarvitsemia sovelluksia ei asenneta tai ajeta 

älypuhelimessa, vaan ne tarjotaan loppukäyttäjille palveluina. Mobiilina saatavilla 

olevat pilvipalvelut vaativat alipilven rakentamista varsinaisen pilven ja älylaitteen 

välille, jolloin alipilvi kommunikoi pilven kanssa internetin välityksellä. Mobiilin 

pilvilaskennan yleisenä periaatteena on, että raskaat laskentatehtävät suoritetaan 

pilvessä ja laskennan tulokset näytetään mobiililaitteessa. Nykyisillä mobiililaitteilla 

haasteina pilvilaskentakäytössä ovat laitteiden suorituskyky, yhteyksien nopeus ja 

luotettavuus, ja energiansaanti. (Fernando, Loke & Rahayu, 2013.) 

Mobiilipilvilaskennan sovelluskohteita Khanin, Othmanin, Madanin ja Khanin, (2014) 

mukaan ovat muun muassa raskasta laskentatehoa vaativa matemaattinen laskenta, 

tiedostojen hakutoiminnot, kuvankäsittely ja virustorjunta. 

Mobiilipilvipalveluiden saatavuuden ja riittävän suorituskyvyn varmistaminen 

loppukäyttäjille vaatii mahdollisesti omia valvontatyökalujaan mobiilipäätelaitteisiin. 

Tällainen valvontatyökalu voitaisiin toteuttaa agenttipohjaisena ratkaisuna, jossa 

loppukäyttäjäsovelluksen saatavuutta valvontaan päätelaitteessa esimerkiksi jonkin 

valvontaskriptin avulla. Tällaisen valvontaskriptin kehittäminen mobiilialustalle ja sen 

ylläpito asettaa omat haasteensa. Valvontaskriptin tulisi olla mahdollisimman itsenäinen 

ja riippumaton, ja sen raportointiominaisuuksien tulisi toimia luotettavasti. 

Valvontatyökalun tulisi myös ottaa huomioon mobiililaitteiden asettamat rajoitukset, 

kuten suorituskyky, tietoliikenneyhteyksien saatavuuden ja nopeuden vaihtelu ja 

mobiililaitteiden akkujen asettamat rajoitukset. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yritysten ja organisaatioiden pilvilaskentaan 

pohjautuvien tietojärjestelmien varsinaisen käyttäjän valvonnan tulevaisuuden kehitys 

riippuu pilvilaskennan avainteknologioiden kehityksestä ja pilvilaskennan kehityksestä 

laskentaparadigmana yleensä. Pilvilaskenta tuottaa organisaatioille huomattavia säästöjä 

IT-kustannuksissa, ja tehostaa liiketoimintaa ja henkilöstöjen työn tuottavuutta 

mahdollistamalla kaikkialla saatavilla olevan datan ja ohjelmistot virtuaalikoneiden, 

etäyhteyksien ja kehittyvien mobiililaitteiden ansiosta. Jatkuvana haasteena on valvoa 

ohjelmistojen saatavuutta ja varmistaa loppukäyttäjien yksityisyyden ja tietoturvan 
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takaavat valvontamenetelmät. Varsinaisen käyttäjän tehokas valvonta pilvipohjaisessa 

tietojärjestelmässä vaatii olemassa olevien valvontamenetelmien ja työkalujen luovaa 

hyödyntämällä ja mukauttamista. 



49 

Lähteet 

Aceto, G., Botta, A., de Donato, W., & Pescapè, A. (2012). Cloud monitoring: 

Definitions, issues and future directions. Cloudnet, 12, 63-67. 

 

Aceto, G., Botta, A., De Donato, W., & Pescapè, A. (2013). Cloud monitoring: A 

survey. Computer Networks, 57(9), 2093-2115. 

 

Ahuja, S. P., & Mani, S. (2012). Availability of Services in the Era of Cloud 

Computing. Network and Communication Technologies, 1(1), 2. 

 

Armbrust, M., Fox, O., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, Y., Konwinski, A., ... & 

Zaharia, M. (2009). M.: Above the clouds: A Berkeley view of cloud computing. 

 

Armbrust, M., Fox, A., Griffith, R., Joseph, A. D., Katz, R., Konwinski, A., ... & 

Zaharia, M. (2010). A view of cloud computing. Communications of the ACM, 53(4), 

50-58. 

 

Assunção, M. D., Calheiros, R. N., Bianchi, S., Netto, M. A., & Buyya, R. (2014). Big 

Data computing and clouds: Trends and future directions. Journal of Parallel and 

Distributed Computing. 

 

Bahrami, M., & Singhal, M. (2015). The Role of Cloud Computing Architecture in Big 

Data. In Information Granularity, Big Data, and Computational Intelligence, 275-295. 

Springer International Publishing. 

 

Buyya, R., Garg, S. K., & Calheiros, R. N. (2011, December). SLA-oriented resource 

provisioning for cloud computing: Challenges, architecture, and solutions. In Cloud & 

Service Computing (CSC), 2011 International Conference on Cloud & Service 

Computing, 1-10. IEEE. 

Buyya, R., Yeo, C. S., & Venugopal, S. (2008, September). Market-oriented cloud 

computing: Vision, hype, and reality for delivering it services as computing utilities. In 

High Performance Computing & Communications, 2008. HPCC'08. 10th IEEE 

International Conference on High Performance Computing & Communications, 5-13. 

IEEE. 

 

Buyya, R., Yeo, C. S., Venugopal, S., Broberg, J., & Brandic, I. (2009). Cloud 

computing and emerging IT platforms: Vision, hype, and reality for delivering 

computing as the 5th utility. Future Generation computer systems, 25(6), 599-616. 

Chang, V., Walters, R. J., & Wills, G. (2014). Review of Cloud Computing and existing 

Frameworks for Cloud adoption. In Advances in Cloud Computing Research. Nova 

Publishers. 

 

Chiueh, S. N. T. C., & Brook, S. (2005). A survey on virtualization technologies. RPE 

Report, 1-42. 

 



50 

Deboosere, L., Vankeirsbilck, B., Simoens, P., De Turck, F., Dhoedt, B., & Demeester, 

P. (2012). Cloud-based desktop services for thin clients. Internet Computing, IEEE, 

16(6), 60-67. 

 

Durkee, D. (2010). Why cloud computing will never be free. Queue, 8(4), 20. 

 

Fatema, K., Emeakaroha, V. C., Healy, P. D., Morrison, J. P., & Lynn, T. (2014). A 

survey of Cloud monitoring tools: Taxonomy, capabilities and objectives. Journal of 

Parallel and Distributed Computing, 74(10), 2918-2933. 

 

Fernando, N., Loke, S. W., & Rahayu, W. (2013). Mobile cloud computing: A survey. 

Future Generation Computer Systems, 29(1), 84-106. 

 

Foster, I., Zhao, Y., Raicu, I., & Lu, S. (2008, November). Cloud computing and grid 

computing 360-degree compared. In Grid Computing Environments Workshop, 2008. 

GCE'08, 1-10. IEEE. 

García-Valls, M., Cucinotta, T., & Lu, C. (2014). Challenges in real-time virtualization 

and predictable cloud computing. Journal of Systems Architecture, 60(9), 726-740. 

Hevner, A., & Chatterjee, S. (2010). Design research in information systems: theory 

and practice, 22. Springer Science & Business Media. 

 

Hevner, A., S. March, J. Park, & S. Ram (2004). Design science in information systems 

research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105. 

 

Howell-Barber, H., Lawler, J., Desai, S., & Joseph, A. (2013). A study of cloud 

computing software-as-a-service (SaaS) in financial firms. Journal of Information 

Systems Applied Research, 6(3), 4-17. 

 

Howell-Barber, H., Lawler, J. P., Joseph, A., & Narula, S. (2014). A Study of Cloud 

Computing Infrastructure-as-a-Service (IaaS) in Financial Firms. Journal of Information 

Systems Applied Research, 7(3), 14-27. 

 

Huhns, M. N., & Singh, M. P. (2005). Service-oriented computing: Key concepts and 

principles. Internet Computing, IEEE, 9(1), 75-81. 

 

Höfer, C. N., & Karagiannis, G. (2011). Cloud computing services: taxonomy and 

comparison. Journal of Internet Services and Applications, 2(2), 81-94. 

 

Jadeja, Y., & Modi, K. (2012, March). Cloud computing-concepts, architecture and 

challenges. In Computing, Electronics and Electrical Technologies (ICCEET), 2012 

International Conference on, 877-880. IEEE. 

 

Järvinen, P., & Järvinen, A. (2004). Tutkimustyön metodeista (Uud. p.). Tampere: 

Opinpajan kirja. 

 

Khan, A. R., Othman, M., Madani, S. A., & Khan, S. U. (2014). A survey of mobile 

cloud computing application models. Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 

16(1), 393-413. 

 

Lauesen, S. (2002). Software requirements: styles and techniques. Pearson Education. 



51 

Leimeister, S., Böhm, M., Riedl, C., & Krcmar, H. (2010, June). The Business 

Perspective of Cloud Computing: Actors, Roles and Value Networks. In ECIS 2010 

Proceedings, Paper 56. 

 

Liu, F., Tong, J., Mao, J., Bohn, R., Messina, J., Badger, L., & Leaf, D. (2011). NIST 

cloud computing reference architecture. NIST special publication, 500, 292. 

 

Manvi, S. S., & Krishna Shyam, G. (2014). Resource management for Infrastructure as 

a Service (IaaS) in cloud computing: A survey. Journal of Network and Computer 

Applications, 41, 424-440. 

 

March, S. T. and G. F. Smith (1995). Design and natural science research on 

information technology,  Decision Support Systems, 15(4), 251–266. 

 

Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., & Ghalsasi, A. (2011). Cloud 

computing—The business perspective. Decision Support Systems, 51(1), 176-189. 

 

Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing. National 

Institute of Standards and Technology Special Publication 800-145. 

 

Nunamaker, J.,M. Chen, and T. D. M. Purdin (1991). Systems development in 

information systems research. Journal of Management Information Systems, 7(3), 89-

106. 

 

Panwar, M. (2013, November). Application Performance Management Emerging 

Trends. In Cloud & Ubiquitous Computing & Emerging Technologies (CUBE), 2013 

International Conference on Cloud & Ubiquitous Computing & Emerging Technologies 

(pp. 178-182). IEEE. 

 

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design 

science research methodology for information systems research. Journal of management 

information systems, 24(3), 45-77. 

 

Purao, S. (2002). Design Research in Technology and Information Systems: Truth or 

Dare, Unpublished paper. School of Information Sciences and Technology, The 

Pennsylvania State University, University Park, State College. 

 

Puthal, D., Sahoo, B. P. S., Mishra, S., & Swain, S. (2015). Cloud Computing Features, 

Issues and Challenges: A Big Picture. In Computing Intelligence & Networks (CINE), 

2015 International Conference on Computing Intelligence & Networks. IEEE. 

 

Rabl, T., Gómez-Villamor, S., Sadoghi, M., Muntés-Mulero, V., Jacobsen, H. A., & 

Mankovskii, S. (2012). Solving big data challenges for enterprise application 

performance management. Proceedings of the VLDB Endowment,5(12), 1724-1735. 

 

Rose, R. (2004). Survey of system virtualization techniques. 

 

Sadashiv, N., & Kumar, S. D. (2011, August). Cluster, grid and cloud computing: A 

detailed comparison. In Computer Science & Education (ICCSE), 2011 6th 

International Conference on Computer Science & Education, 477-482. IEEE. 

 



52 

Sprott, D., & Wilkes, L. (2004). Understanding service-oriented architecture. The 

Architecture Journal, 1(1), 10-17. 

 

Swathi, T., Srikanth, K., & Reddy, S. R. (2014). Virtualization in cloud computing. 

International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 3(5), 540-546. 

 

Toyin Ogunmefun (2011). Lainattu 10.3.2015, saatavilla: 

https://toyinogunmefun.wordpress.com/2011/06/16/effective-data-protection-for-cloud-

computing-and-its-relevance-in-the-nigeria-economy/ 

 

Tsai, W. T., Sun, X., & Balasooriya, J. (2010, April). Service-oriented cloud computing 

architecture. In Information Technology: New Generations (ITNG), 2010 Seventh 

International Conference on Information Technology,  684-689. IEEE. 

 

Wang, H., He, W., & Wang, F. K. (2012). Enterprise cloud service architectures. 

Information Technology and Management, 13(4), 445-454. 

 

Xia, L. (2014). Research and Applications of Cloud Desktop. In CCIT 2014, 

Internaltional Conference on Computer, Communication and Information Technology, 

14-17. Atlantis Press. 

 

Zelkowitz, M. and Wallace, D. (1998). Experimental Models for Validating 

Technology. IEEE Computer 31(5): 23-31. 

 

Zhang, Q., Cheng, L., & Boutaba, R. (2010). Cloud computing: state-of-the-art and 

research challenges. Journal of internet services and applications, 1(1), 7-18. 

Zhou, M., Zhang, R., Zeng, D., & Qian, W. (2010, October). Services in the cloud 

computing era: A survey. In Universal Communication Symposium (IUCS), 2010 4th 

International Universal Communication Symposium, 40-46. IEEE. 


