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Abstrakti 

Työn tavoitteena oli tutkia, sopiiko konstruktiivinen tutkimusmenetelmä Android-

ohjelma suunnitteluun ja määrittelyyn. Motiivina työn tekemiseen oli löytää mahdollinen 

toteutuskeino uudelle järjestelmälle. Olemassa olevalle järjestelmälle tarvittiin korvaava 

järjestelmä, jotta mobiililaitteen käyttäjällä pääsy informaatioon helpottuisi.  

Ensiksi käytiin läpi Android-arkkitehtuuri, tietoturvakäytännöt ja SELinuxin toiminta 

Android-käyttöjärjestelmässä. Tämän jälkeen tutustuttiin Androidin tietoturvauhkiin ja 

niiden tutkimukseen. Seuraavaksi käytiin läpi tutkimusmenetelmät eli tässä tapauksessa 

konstruktiivinen tutkimus, jonka pohjalta luotiin kuvaus konstruktiivisen tutkimuksen 

prosessin vaiheista. Lukijalle esiteltiin ongelmakehys kokonaisuudessaan, ensin esiteltiin 

ongelma ja olemassa oleva järjestelmä, mistä päästiin tulevan järjestelmän esittelyyn. 

Vaatimusmäärittelyssä tutustuttiin perinteisen vesiputousmallin ja ketterien menetelmien 

vaatimusmäärittelyprosessiin. Konstruktiivisen tutkimuksen määrittelyvaiheen avuksi 

sovellettiin ketterien menetelmien käyttäjätapauksia. Lisäksi esiteltiin käyttäjätapauksen 

kirjoittamista indeksikortille ja vaatimusmääriteltiin esimerkin avulla tuleva Android-

ohjelma ja siihen kuuluva palvelin-ohjelma sekä määriteltiin teknologia. Lopuksi koottiin 

tulokset yhteen. Tutkimuksen perusteella konstruktiivisen tutkimuksen iteratiivinen 

prosessi ja ketterien menetelmien käyttäjäkertomukset tukevat Android-ohjelman 

suunnittelua ja määrittelyä. 
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1. Johdanto 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten saadaan olemassa olevan internetsivun 

tai RSS-syötteen sisältö tietyin reunaehdoin mobiiliin sovelluksen käytettävään muotoon, 

jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman automaattisesti. Järjestelmään kuuluu 

palvelinsovellus, joka muuttaa olemassa olevan sivun sisällön sellaiseksi, että 

mobiiliohjelman käyttäjä voi saada haluamansa informaation mahdollisimman helposti 

omalle päätelaitteelleen sopivaan esitysmuotoon.  

Motivaatio järjestelmän kehittämiseen oli, että nykyisellä järjestelmällä tai tarkemmin 

internetsivulle oli vaikeata päästä ensimmäistä kertaa, varsinkin mobiililla laitteella. 

Tämän vuoksi suunniteltiin uusi järjestelmä, jonka avulla käyttäjä sai haluamansa 

informaation nopeasti ja vaivattomasti silloin, kun hän sitä tarvitsee.  

Käytettäväksi järjestelmäksi valittiin Android, koska sen markkinaosuus lähentelee jo 82 

% (Gartner Worldwide Sales, 2017). Tästä johtuen mobiilisovellus määriteltiin ensiksi 

kyseiselle käyttöjärjestelmälle. Toisekseen yritettiin löytää mahdollisimman yleispätevä 

ratkaisu, jotta muillakin mobiileilla laitteilla sama informaatio olisi saatavilla yhtä 

helposti.  

Palvelimen ohjelmistolle määriteltiin toimintaympäristö. Siitä pyrittiin tekemään kevyt ja 

tuottamaan ainoastaan kyseisen informaation tarvitsemat palvelut. Kokonaisuuden, 

ainakin kehitysvaiheessa, tulisi toimia Raspberry Pi- pohjaisella yhden piirilevyn 

tietokoneella, mutta sen tulisi olla siirrettävissä tarpeen vaatiessa tehokkaammalle 

palvelinalustalle.   

Tutkimuksessa tarkasteltiin Android-käyttöjärjestelmän arkkitehtuuria ja selvitettiin 

millaisia rajoituksia sekä mahdollisuuksia se tarjoaisi kehitettävän ohjelman 

suunnittelulle ja toteutukselle. Samalla käytiin läpi mahdolliset tietoturvauhat Android-

alustalla toimivalle sovellukselle. Kirjallisuuskatsauksen perusteella ja konstruktiivisen 

tutkimuksen avulla selvitettiin, miten kyseinen järjestelmä voitaisiin määritellä. Hevner, 

March, Park ja Ram (2004) esittivät artikkelissaan seitsenkohtaisen ohjenuoran 

konstruktiiviselle tutkimukselle ja Kasanen, Lukka ja Siitonen (1993) kuusikohtaisen 

näkemyksensä siitä, mitä tulisi sisällyttää konstruktiivisen tutkimukseen. 

Konstruktiivisen tutkimuksen kirjallisuuden perusteella kehitettiin malli, jota apuna 

käyttäen ongelmakehys ja vaatimusmäärittely tehtiin. 

Tämä kirjallinen työ rajattiin konstruktiivisen tutkimuksen liikkeelle panevaan 

ongelmakehykseen ja vaatimusmäärittelyyn. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin tulevan 

järjestelmän vaatimusmäärittelyn yksinkertainen malli, joka esimerkin avulla esiteltiin. 

Tämän pohjalta voidaan Android-ohjelma ja sen tarvitsemat palvelut toteuttaa 

myöhemmin sekä saattaa käytännössä toimimaan itsenäisenä järjestelmänä. 

Työn rakenne on seuraavan kaltainen, luvun 2 kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi 

Android arkkitehtuuri, SELinux ja Androidin tietoturvauhat sekä niihin liittyvä tutkimus. 

Luvussa 3 esitellään konstruktiivinen tutkimus ja niiden pohjalta määritelty 

prosessikehys. Luvussa 4 esitellään ongelmakehys. Luvussa 5 tarkastellaan 

vaatimusmäärittelyn kirjallisuuden pohjalta konstruktiivista tutkimusta tukeva malli, jota 

apuna käyttäen vaatimusmääritellään kehitettävä järjestelmä. Luvussa 6 on loppu 

yhteenveto tutkimuksesta. 
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2. Kirjallisuuskatsaus 

Tässä luvussa käydään läpi aikaisemmin tehtyä tieteellistä tutkimusta Androidista, sen 

arkkitehtuurista ja tietoturvasta, Android-ohjelmien käyttämistä luparakenteista sekä 

järjestelmän käyttäjään liittyvästä yksityisyyttä rajoittavista tekijöistä.  

2.1 Android 

Androidin arkkitehtuuri (Platform architecture, 2017) koostuu alimmalta tasolta ylöspäin 

seuraavasti. Ensimmäisenä on Linux kerneli, kuvassa 1 alimmaisena, jossa sijaitsevat 

suoritin ja muistin hallinta, laiteajurit sekä tiedostojärjestelmä. Toisena kernelin 

yläpuolella on HAL (hardware abstraction layer), jossa sijaitsevat kirjastot, joiden avulla 

laitteen sensorit ja lisälaitteet saadaan käyttöön ylemmän tason Java 

ohjelmointirajapinnalle. (Platform architecture, 2017.)  

Kuva 1. Android Pino. 

Android Runtime koostuu ART virtuaalikoneesta, joka sisältää ARTin, jos käytössä on 

Android versio 5.0 (API level 21), tai Dalvikin virtuaalikoneen ennen versiota 5.0 (Art 

and Dalvik, 2017). Jokainen sovellus saa oman virtuaalikoneensa, jossa prosessi luodaan 

ja ne yksilöidään omalla prosessitunnuksella PID (process id). Myös samalla tasolla 

löytyvät natiivit C/C++ kirjastot, joita tarvitaan ART:in ja HAL:lin suorittamisessa. 

Seuraavalla tasolla ylöspäin on Java ohjelmointirajapinta (API), joka on alustana 

kehitettäville Android ohjelmille. API:n avulla ohjelmistokehittäjä voi käyttää Android 

järjestelmän resursseja hyväkseen ohjelmissaan. Ylimmällä tasolla on järjestelmän 

perusohjelmat, jotka tarjoavat valikoiman valmiina sovelluksiin, kuten sähköposti-, 

numeronvalitsin-, kamera- ja kalenteriohjelmat. (Platform architecture, 2017.)  

Android-sovellus koostuu komponenteista. Enck, Ongtang ja McDaniel (2009) esittelivät 

artikkelissaan Android-sovelluksen komponentit, joita ovat aktiviteetti (activity), palvelu 

(service), sisällön tarjoaja (content provider) ja viestien välittäjä (broadcaster receiver). 

Aktiviteetti on ohjelman käyttöliittymä. Jokaisella sovelluksen näkymällä on oma 

aktiviteettinsa ja niitä voi olla käynnissä yksi kerrallaan. Palvelukomponentti tarjoaa 

esimerkiksi aktiviteetille keinon suorittaa jokin tehtävä taustalla, kun itse aktiviteetti ei 

ole aktiivinen. Sisällöntarjoaja on tiedon tallentava ja jakava komponentti. 
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Viestinvälittäjäkomponentti toimii postilaatikon tavoin ja välittää viestejä ohjelmien 

välillä. (Burns, 2008; Enck ja muut, 2009.) 

Komponenttien interaktio tapahtuu intenttien avulla (Burns, 2008; Enck ja muut, 2009). 

Se on abstrakti kuvaus operaatiosta, joka tullaan suorittamaan. Käytännössä intentti 

sisältää viestiobjektin, jossa on vastaanottavan komponentin nimi sekä viesti sille. Yksi 

tärkeimmistä intentin avulla tapahtuvista operaatioista on komponentin käynnistäminen 

(Intent, 2017). Toinen intentin avulla tapahtuva operaatio on intentin lähetys (intent 

broadcast). Kolmas operaatio on sisällöntarjoajaan käsiksipääsy (accessing content 

providers) ja neljäs komponenttien sidonta palveluihin (component bindings to service). 

(Burns, 2008; Bugiel, Davi, Dmitrienko, Fischer ja Sadeghi, 2011.) Komponenttien 

välistä kommunikointia kutsutaan yleisnimellä toiminnaksi(action)(Burns, 2008). 

Intenttien välitystä voi olla kahta erilaista. Ensimmäisellä tavalla kutsuttava komponentti 

voidaan määritellä ohjelman nimiavaruuden avulla. Toinen tapa on epäsuora kutsuminen, 

jossa Android käyttöjärjestelmä valitsee parhaan mahdollisen komponentin suorittamaan 

kutsutun toiminnan asennettujen ohjelmien ja käyttäjän valintoihin perustuen. (Enck ja 

muut, 2009.) Epäsuoraa kutsua kutsutaan toiminta merkkijonoksi (action string). Siinä 

määritellään, millainen komponentti tarvitaan. Toisaalta intenttien kutsua voidaan 

suodattaa vastaanottavassa komponentissa. Tätä kokonaisuutta voitaneen kutsua 

sisäiseksi komponenttien kommunikaatioksi ICC (inter component communication). 

(Enck ja muut, 2009; Octeau ja muut, 2013.) 

Bugiel ja kumppanit (2001) esittelivät Androidin tietoturvamekanismit seuraavasti. 

Ohjelmat ovat omissa hiekkalaatikoissaan ja toimivat siinä rajatussa ympäristössään 

(Bugiel ja muut, 2011; Enck ja muut, 2009). Tästä syystä jokainen sovellus on eroteltuna 

yksilöityinä käyttäjäidentiteetillä (UID), jota Linux-kerneli valvoo. Toinen 

tietoturvamekanismi on ohjelman allekirjoitus. Jokainen kehittäjä allekirjoittaa 

sovelluksensa ja näin ollen saman kehittäjän sovellukset voivat toimia samassa 

hiekkalaatikossa. Kolmas mekanismi on Android-lupakehys. Tähän kuuluu valvonta 

(reference monitor), joka tuottaa pakotetun oikeuksien tarkistuksen(MAC)jokaiselle 

komponenttien ICC ja API kutsulle. Nämä luvat jokainen ohjelma saa käyttöönsä silloin, 

kun käyttäjä asentaa ohjelman Android-laitteellensa, ja luvan saatuaan jokainen ohjelman 

komponentti saa samat oikeudet. (Bugiel ja muut, 2011; Enck ja muut, 2009.) Android-

luvat (permissions) on luokiteltu neljään eri tasoon normaali, vaarallinen, allekirjoitettu 

ja allekirjoitettu/järjestelmä (Felt, Chin, Hanna, Song, & Wagner, 2011; Permissions 

groups, 2017). Feltin ja kumppaneitten (2011) mukaan normaali lupa suojaa API kutsuja, 

jotka voivat olla ärsyttäviä käyttäjälle, mutteivat aiheuta harmia hänelle. Vaaralliset luvat 

suojaavat harmillisilta API-kutsuilta, kuten rahan käytöltä ja yksityisyyttä koskevien 

tietojen uteluilta. Allekirjoitettu lupa suojaa vaarallisien oikeuksien käytön, esimerkiksi 

pakettien asentamisen. Ne ovat yleensä Android-laitteen valmistajan allekirjoittamia 

lupia. Jos tavallinen Android-ohjelmankehittäjä haluaa käyttää allekirjoitettua lupaa, ei 

järjestelmä sellaista hänelle myönnä. Näin ollen ainoastaan ohjelmat, jotka ovat ennalta 

järjestelmään asennettu, voivat sellaisen luvan omistaa. (Felt ja muut, 2011.) 

2.2 SELinux 

 

SELinux (Security-Enhanced Linux) on kerneliin lisätty säädös, jonka avulla voidaan 

kontrolloida tarkemmin, kuinka järjestelmä voi suorittaa prosesseja ja objekteja (Shabtai, 

Fledel & Elovici, 2010). Tämän pakotetun pääsynhallinnan MAC (Mandatory access  

control) avulla luodaan yksi lisäys Androidin tietoturvaan. Ennen Android 4.3 versiota, 

järjestelmän hiekkalaatikossa toimivalla sovelluksella oli oma Linux-käyttäjätunnus 
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(UID), jonka sovellus sai, kun asennus suoritettiin järjestelmään (SELinux, 2017). Tämän 

lisäksi SELinux tuotiin järjestelmään tarkentamaan hiekkalaatikon rajoituksia ja 

sovellusten oikeuksienhallintaan. Shabtai ja kumppanit (2010) tarkastelivat SELinuxin 

käyttöönottoa ja implementointia. He kohtasivat muutamaan haasteen, jonka Android 

ympäristönä aiheutti, mm. tiedostojärjestelmän(ayffs2) tuki SELinuxin vaatimalla 

tiedostojen merkitsemiselle. Saman huomion tekivät myös Smalley ja Craig (2013). 

Samalle he totesivat, että uudemmassa Android-versiossa on käytössä ext4 

tiedostojärjestelmä ja näin ollen myös SELinuxin vaatima tuki automaattiseen 

tietoturvamerkintään tiedostoille. Toinen haaste oli Shabtain ja kumppaneitten (2010) 

mukaan SELinux tuen lisääminen Android kerneliin. Kolmas haaste liittyi siihen, miten 

init prosessille saadaan SELinux tietoturvamerkintä käyttöön.   

 

Kaikesta huolimatta SELinuxista koituva hyöty verrattuna haittoihin on niin merkittävä, 

että Shabtain ja kumppaneitten (2010) mukaan tuki SELinuxille Android-järjestelmään 

kannattaa ottaa mukaan. Näin ollen voidaan määritellä tarkemmin prosessien ja 

tiedostojen käyttöä, vaikka prosessilla olisi root-oikeudet järjestelmässä. Shabtai 

kumppaneineen (2010) huomioivat, että juuri näitä init, mountd, debuggerd, zygote ja 

installd root-oikeuden omaavilla prosesseita on suojattava. Vielä Android-versiossa 4.3 

SELinux oli sallivassa tilassa edellä mainituille prosesseille, kun versiossa 4.4 tila 

muuttui pakotetuksi. Android-versiosta 5.0 lähtien SELinux on ollut pakotetussa 

muodossa käytössä koko käyttöjärjestelmälle (SELinux, 2017).   

 

Smalley ja Craig (2013) testasivat omaa SELinux implementaatiotaan tietoturvaan root-

oikeuksien ja ohjelmien tietoturvan osalta. He löysivät SELinuxin tehokkaaksi tavaksi 

estää ohjelmien oikeuksien ja tahtomattoman tiedonvaihdon ohjelmien kesken. Näin ollen 

ohjelmien tiedot pysyvät paremmin niiden hallussa. Myös (SELinux, 2017) todetaan, että 

SELinuxin avulla voidaan taata Android-laitteeseen asennettavien ohjelmien 

minimaaliset oikeudet ajaa itseään käyttöjärjestelmässä. Samalla voidaan kontrolloida 

root-oikeuksien kautta tapahtuvaa tietoturvauhkaa sovelluksen dataan.  

 

2.3 Android tietoturvauhat ja tutkimus 

Androidin avoimuus on luonut kiinnostusta tutkijoissa tutkia tietoturvaa ja kehitellä 

erilaisia parannuksia järjestelmään. Google Android Security PHA Classification (PHA 

Classification, 2017) luokittelee erilaisia mahdollisia käyttäjään tai hänen tietoihinsa 

kohdistuvia uhkia. Näihin kuuluvat seuraavan kaltaiset ohjelmat: Takaovelliset ohjelmat, 

joissa on mahdollisesta suorittaa haitallista ohjelmakoodia käyttäjän sitä tahtomatta. 

Zhou, W.,Zhou, Y., Jiang ja Ning (2012) löysivät tutkimuksessaan ohjelmien 

markettipaikkoja tutkiessaan uudelleen pakattuja Android-sovelluksia, joihin oli lisättynä 

ohjelman kylkeen muun muassa takaovia ja mainostulojen uudelleenohjausta 

hakkereiden tileille. 

Kaupalliset vakoiluohjelmat, joilla voidaan tarkkailla käyttäjän toimia ilman, että 

kyseinen käyttäjä saa siitä tietoa (PHA Classification, 2017). Enck, Gilbert ja kumppanit 

(2014) esittelivät Taindroidin ja kuinka sillä voidaan tarkastella Android-sovelluksen 

tiedonkulkua Android-alustalla. He löysivät ohjelmia, jotka lähettivät laitteesta 

yksityisiksi tiedoiksi luokiteltavaa dataa ulkopuoliselle palvelimelle ilman käyttäjän 

informointia tai lupaa. Taindroidin havanointimekanismia Sarwar, Mehani, Boreli ja 

Kaafar (2013) testasivat ja kehittivät tutkimuksessaan keinon, miten esimerkiksi 

vakoiluohjelman kehittäjät voisivat vältellä ja piilotella tiedonkulkua ohjelmasta ulospäin 

ilman, että jättäisivät siitä näkyvää jälkeä. Samaan kategoriaan voidaan lisätä 
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tietojenkerääjäohjelmat, jotka tallentavat jotain seuraavista tiedoista ilman käyttäjän 

suostumusta: Asennetut ohjelmat, käyttäjätilit tai järjestelmän tiedostonimet. Valitettavan 

useat Android-sovellukset keräävät käyttäjistä edellä mainittuja tietoja ja Shebaro, 

Oluwatimi, Midi ja Bertino (2014) kehittivät Identidroidin, joka on kustomoitu versio 

Android-käyttöjärjestelmästä, ja jonka avulla käyttäjä pystyy paremmin hallitsemaan tai 

estämään hänestä kerättävän datan määrää. 

DDOS(Distributed Denial of Service) ovat ohjelmia, jotka saattavat käyttäjän 

tietämättään osaksi verkkoa, joka aiheuttaa esimerkiksi http-pyyntöjä 

verkkopalvelimelle, siten että palvelin kuormittuu ja toiminta hidastuu sekä lopulta 

kaatuu ylimääräisestä liikenteestä (PHA Classification, 2017). Esimerkiksi Chin, Felt, 

Greenwood ja Wagner (2011) löysivät tutkimuksessaan ohjelmia, jotka saattoivat altistaa 

käyttäjää osalliseksi tällaiseen ja samalla ohjeistivat, kuinka ohjelmankehittäjät voisivat 

estää sen, jos käyttäisivät Chin kumppaneineen (2011) kehittämää ComDroid työkalua. 

Shabtai, Kanonov, Elovici, Glezer ja Weiss (2012) esittelivät myös toisenlaisen DDOS 

muodon. Siinä laitteen akkua kuormitetaan mahdollisimman paljon. Hyökkäyksen 

kohteena olevan resursseja kulutetaan siten, että siitä saadaan toimimaton (Shabtai ja 

muut, 2012.)  

Vihamielinen lataaja ohjelma on sellainen, että itse ohjelmassa ei ole mitään haitallista 

koodia, mutta sisältää mahdollisuuden ladata toisen haitallisen ohjelman, esimerkiksi 

mainostetaan tietoturvapäivityksenä ja todellisuudessa ladattu sekä asennettu ohjelma 

aiheuttaa ongelmia käyttäjälleen (PHA Classification, 2017). Grace, Zhou, Zhang, Zou ja 

Jiang (2012) esittelevät tämän tyyppisen ohjelman toiminnan. Vihamielinen ohjelma 

saattaa latautua samalla, kun ei-vihamielinen ohjelma latautuu. Se voi asentua samalla, 

kun toinenkin ohjelma asentuu ja näin ollen saada samat oikeudet käyttöönsä. Vaikka 

alkuperäinen ei-vihamielinen ohjelma poistettaisiin, voi vihamielinen ohjelma jäädä 

toimintakykyiseksi taustalle. (Grace ja muut, 2012.) Fahl ja kumppanit (2012) kehittävät 

ja demonstroivat tutkimuksessaan, kuinka toteutetaan talläinen hyökkäys.  

Laskuttavat ohjelmat tuottavat käyttäjälleen rahallista menetystä ilman, että hän on 

suostunut maksamaan niistä tai tilaamaan mitään (PHA Classification, 2017). Tähän 

kuuluvat soittavat, tekstiviestittelevät ja palvelujen tilaamisia tekevät ohjelmat. Grace 

kumppaneineen (2012) huomioivat tutkimuksessaan kuinka tällaisen ohjelman 

tunnistaminen niin sanotusti oikein toimivasta laskuttavasta sovelluksesta on haastavaa, 

koska yleensä metodi, joka johtaa laskuun tarvitsee käyttäjän toimia. Toisaalta ohjelma, 

joka laskuttaa ilman lupaa, toimii toisin eli taustalla ja ilman käyttäjän suostumusta 

(Grace ja muut, 2012). 

Muihin järjestelmiin vaikuttavat ohjelmat eivät aiheuta Android-järjestelmälle haittoja, 

vaan voivat toimia ilman ongelmia, mutta kuormittavat esimerkiksi toisia järjestelmiä 

(PHA Classification, 2017). Esimerkki tällaisesta Android-sovelluksesta raportoitiin 

Zhang, Hu ja Jin (2017) toimesta. He löysivät Google Play kaupasta sovelluksia, joihin 

oli piiloitettu IFrame saastuneelle verkkosivulle. Näissä sovelluksissa oli yhteistä se, että 

ne eivät olleet suoraan haitallisia itse Android-järjestelmälle, vaikka Webview ja 

javascriptin hyväksyntä voisivat myös aiheuttaa uhan suoraan Android järjestelmälle. 

Tässä tapauksessa tietoturvauhka kohdistui Windows järjestelmään (Zhang ja kumppanit, 

2017).  

Tietoja kalastelevat-ohjelmat yrittävät saada käyttäjältä urkittua pankki- tai 

käyttäjätunnuksia sekä salasanatyyppistä tietoa (PHA Classification, 2017). Chin 

kumppaneineen (2011) huomioivat, kuinka esimerkiksi Android käyttöliittymä ei 

informoi käyttäjää käynnistä olevasta sovelluksesta, joten käyttäjä voi vahingossa syöttää 
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tietoja väärään ikkunaan. Vuonna 2012 Xu ja Zhu demonstroivat tutkimuksessaan, kuinka 

ilmoitusvalikkoa voidaan hyödyntää ja käyttää tietojenkalastamiseen käyttäjältä. 

Käyttöoikeuksia muuttavat ohjelmat yrittävät päästä käsiksi sellaiseen tietoon mihin niille 

ei ole lupaa myönnetty. Näin ollen ne rikkovat Android järjestelmän lupakehysmallia, 

estävät ohjelman poiston tai poistavat turvallisuus mekanismeja käytöstä (PHA 

Classification, 2017). Grace, Zhou, Jiang ja Sadeghi (2012) tutkivat mainoksien 

aiheuttamaa turvallisuusuhkaa ja monet mainoksien kirjastot vaativat huomattavan paljon 

tietoa silloin, kun ne on implementoitu Android-sovelluksen matkaan. Tutkimuksen 

löydöksinä Grace ja kumppanit (2012) mainitsevat tungettelevasti yksityistietojen 

keräämisen, niiden jakamisen mainostajille ja dynaamisen koodin lataamisen 

turvattomasti, kun mainoksia esitetään käyttäjälle. Käyttöoikeuksien eskalaatio voi 

tapahtua seuraavan kaltaisen välitysketjun avulla. Ohjelma A käyttää ohjelman B kautta 

ohjelman C komponenttia, jonka käyttöön ohjelmalla A ei ole käyttöoikeutta suoraan 

kutsumalla ohjelma C komponenttia. (Davi, Dmitrienko, Sadeghi, & Winandy, 2010.)  

Lunnaita vaativat ohjelmat esimerkiksi salaavat käyttäjän tiedot ja vaativat rahaa, jotta 

käyttäjä saisi tiedon hallinnan takaisin itselleen (PHA Classification, 2017). Felt, Finifter, 

Chin, Hanna ja Wagner (2011) totesivat artikkelissaan, että lunnaita vaativat ohjelmat 

ovat tyypiltään käyttäjän näytön lukitsevia, jolloin laitteen käyttö estyy. Jotta lukituksen 

voi poistaa, käyttäjä joutuu maksamaan kiristäjälle lunnaat pääsystä laitteeseen. 

Kehittyneenpää versiota lunnaista vaativista haittaohjelmista edustaa koko Android-

laitteen tai sen tiedostot salaava ohjelma. Vuonna 2015 Andronio Zanero ja Maggi 

kehittivät menetelmän, jolla voidaan tutkia Android-sovelluksia ja niiden mahdollisia 

kryptografisia ominaisuuksia haittaohjelmien varalta. Heidän tutkimuksensa pohjalta 

määritelmä lunnaita vaativalle ohjelmalle oli, että siihen sisältyvät salaus, lukitus ja 

uhkailu. Jos kaikki nämä kohdat löydettiin ohjelmasta, luokitellaan se lunnaita vaativaksi 

kiristysohjelmaksi. 

Root-oikeuksia salassa vaativa ohjelma muuttaa ohjelman ajo-oikeutta järjestelmässä 

ilman, että käyttäjä on tietoinen tästä (PHA Classification, 2017). Zhou ja Jiang (2012) 

löysivät tutkiessaan haittaohjelmia, että jotkin niistä sisälsivät root-oikeuksia salaa 

asentavia ominaisuuksia. Tällainen ohjelma piilottaa itsensä salaamalla koodinsa ja näin 

ollen haittaohjelman löytyminen ja tutkiminen Android laitteesta on haastavaa. Toinen 

ongelma tällaisessa root-oikeudet omaavassa haittaohjelmassa on, että se pääsee ulos 

ohjelman omasta hiekkalaatikosta ja näin ollen pystyy suorittamaan käskyjään 

vapaammin Android-järjestelmässä. (Zhou ja Jiang, 2012.)  

Roskapostia tai mainoksia lähettävät-ohjelmat mainostavat käyttäjän laitteessa oleville 

yhteystiedoille (PHA Classification, 2017). Osa mainostenvälityskirjastoista voitaneen 

lukea kuuluvan tähän kategoriaan. Grace, Zhou, Jiang ja Sadeghi (2012) huomioivat 

mainoskirjastojen laajan lupavaltuuksien ja tiedonkeräämisen. He totesivat, että Android-

laitteen käyttäjällä ei ole tietoa siitä, mitä mainoskirjastoa ohjelma käyttää ja näin ollen 

voi aiheuttaa tietoturvauhkia käyttäjälleen.  

Vakoiluohjelmat vievät käyttäjältä tämän yksityisiä tietoja sekä tiedostoja ilman lupaa ja 

suostumusta (PHA Classification, 2017). Vuonna 2011 Chin ja kumppanit tutkivat 

Android ohjelmien sisäistä kommunikaatiota ja he totesivat, kuinka ohjelma kehittäjän 

tulee olla tarkkana, jottei käyttäjälle aiheudu tahatonta vaaraa tietojen karkaamisesta. 

Wei, Roi ja Ou (2014) löysivät Android ohjelmista monenlaisia ongelmia, jotka johtuivat 

osaamattomista ja huolimattomista ohjelmistojenkehittäjistä. Muun muassa salasanojen, 

OAuth valtuuksien ja salausalgoritmien käytössä löytyi puutteita. Tällöin käyttäjän on 

vaikeata suojautua tällaisia uhkia vastaan, jos jo niin sanotuissa luotettavien sovelluksien 
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tiedonkäsittelyssä on puutteita. (Wei ja muut, 2014.) Soundcomper-haittaohjelmalla 

Schlegel kumppaneineen (2011) osoittivat, kuinka monimuotoisesti tietoa voidaan kerätä 

ja lähettää Android-laitteesta. He käyttivät tiedonkeräämiseen, prosessointiin ja 

välittämiseen Android-alustan sensoreita.  

Trojan-ohjelma on tyypiltään esimerkiksi pelin mukana tuleva ohjelma, joka lähettää 

tekstiviestejä maksullisiin numeroihin ilman käyttäjän lupaa ja suostumusta (PHA 

Classification, 2017). Schlegel kumppaneineen (2011) kehittivät esimerkin vuoksi 

Soundcomper-haittaohjelman, jolla he pystyivät näyttämään, kuinka kaksi erillistä ja 

omilla oikeuksillaan olevaa Android-sovellusta voivat yhdessä aiheuttaa potentiaalisen 

tietoturvaongelman. He pystyivät keräämään käyttäjältä pankki- ja luottokorttitietoja 

onnistuneesti. Zhou kumppaneineen (2012) tutkivat Android-sovelluskauppoja ja 

löysivät niistä uudelleenpakattuja ohjelmia. Virallisesta Google Play-kaupasta ladattuja 

sovelluksia oli uudelleenpakattu ja niihin oli lisättynä haitallisia ominaisuuksia, joihin 

kuuluivat muun muassa maksullisiin tekstiviestinumeroihin viestien lähettäminen, 

kirjanmerkkien muokkaaminen Android-laitteessa, toisten ohjelmien lataaminen ja 

asentaminen laitteeseen. Lisäksi Android-laitteesta tulee osa suurempaa botnettiä ja 

siihen voidaan syöttää komentoja komento ja kontrolli (C & C)-palvelimen välityksellä. 

(Zhou ja muut, 2012.)  

Lisäksi yksi merkittävä uhka Android-laitteelle ja sen käyttäjälle tulee Androidin 

järjestelmän päivitysten hitaasta saapumisesta päätelaitteelle. Thomas, Beresford ja Rice 

(2015) esittelivät tutkimuksessaan, kuinka monimutkainen prosessi kriittisten 

järjestelmäpäivitysten matka on. Heidän tutkimuksensa mukaan päivitysketjun jarruna 

toimii laitteiden valmistajat ja heidän hidas ja jopa olematon päivitysten tekeminen. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhtätoista kriittistä Android-haavoittuvuutta, jotka olivat 

tyypiltään sellaisia, että niiden avulla laitteen lupaoikeudet voitiin muuttaa root-tasolle. 

Nopeimmin päivitykset tulivat Googlen Nexus-laitteille. Tarkasteluvälillä toiseen 

laitevalmistajan malliin nähden Nexus oli saanut 49 päivitystä, kun toiseen oli vain tullut 

yksi päivitys. (Thomas ja muut, 2015.)  

Tässä luvussa esitellyt Android-järjestelmälle haitalliset ohjelmatyypit ja niiden 

mahdollinen estäminen ovat olleet monen tutkijan tarkastelun kohteena. 

Kokonaisuudessa Android-käyttöjärjestelmänä on ollut avoimuudestaan hyvin otollinen 

tutkimuskohde. Se on ollut hyvin aktiivisen kehityskohteena koko olemassa olonsa ajan. 

Tietoturvauhat ja niiden estäminen ovat tulevaisuudessakin hyvin haasteellista ja 

päivitysten saapumisen Android-päätelaitteille pitäisi valmistajien taata paremmin kuin 

tällä hetkellä. 
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3. Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esitellään konstruktiivinen tutkimusmenetelmä aikaisempaan tutkittuun 

tietoon perustuen. Kirjallisuuden perusteella määritellään, kuinka konstruktiivista 

tutkimusmenetelmää käytetään tietojärjestelmien kehittämisessä. Lopuksi esitellään 

konstruktiivisen tutkimuksen prosessikaavio. 

Konstruktiivinen tutkimusmenetelmä tietojenkäsittelytieteissä pääpiirteittäin 

Nunamaker, Chen ja Purdin (1990) tutkimuksen perusteella sisälsi seuraavat kohdat. 

Ensimmäiseksi koostetaan käsitteellinen kehys, jossa on tarkoitus löytää merkityksellinen 

tutkimuskysymys, tutkia kehitettävän järjestelmän toiminta ja vaatimusmääritellä se. 

Löytää ymmärrys siitä, mitä tarvitaan järjestelmän toiminnoilta ja merkitykselliset 

rajoitukset lähestymistavasta. Toisena listalla tulee arkkitehtuurin suunnittelu, jonka 

pitäisi olla yksinkertainen, mutta laajennettavissa oleva sekä modulaarinen. Kolmanneksi 

vaiheeksi he esittävät järjestelmän analysoinnin ja suunnittelun, missä tietokanta 

mallinnetaan ja järjestelmän toimintamalli kehitetään. Tässä vaiheessa voidaan myös 

tehdä useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista sitten valitaan yksi seuraavaan 

vaiheeseen. Neljänneksi rakennetaan prototyyppi tietojärjestelmä ja samalla otetaan 

oppia tulevan järjestelmän kehityksen avuksi, jotta voidaan mahdollisista esiin tulevista 

ongelmista ja järjestelmän kompleksisuudesta löytää vaihtoehtoiset sekä toimivammat 

tavat toteuttaa lopullinen järjestelmä. Viides vaihe on kehitetyn järjestelmän havainnointi 

ja arviointi. Tämän pohjalta yritetään kehittää malli tai teoria, joka voitaisiin yleistää tai 

ainakin tehdään yhteenveto ja loppupäätelmät kehityksen tuloksista (Nunamaker, 1990.) 

Kasanen, Lukka ja Siitonen (1993) määrittelivät konstruktiivisen tutkimuksen vaiheiksi 

seuraavat kuusi kohtaa. Ensiksi etsitään mahdollinen tutkimusongelma, joka on 

käytännöllinen sekä asiaankuuluva. Toiseksi hankitaan kokonaisvaltainen ymmärrys 

tutkimusaiheesta. Kolmanneksi kehitetään ja rakennetaan ratkaisu tutkimusongelmaan. 

Neljännessä vaiheessa esitellään ratkaisun toiminta ja toiminnallisuus. Viidenneksi 

esitellään teoreettinen yhteys ja mahdolliset löydökset ratkaisun pohjalta. Viimeiseksi 

tutkitaan ratkaisun soveltuvuutta. (Kasanen ja muut, 1993.) 

Hevner, March, Park ja Ram esittelivät vuonna 2004 seitsemänkohtaiset ohjesäännöt. 

Ensimmäinen ohjesääntö on, että suunnitellaan artefakti eli tutkimuksen pitää tuottaa 

jokin mahdollinen toteutus, malli, metodi tai ilmentymä. Toinen ohjesääntö on ongelman 

merkityksellisyys eli tuottaa teknologiapohjainen ratkaisu johonkin tärkeään ja 

merkitykselliseen ongelmaan. Kolmas ohjesääntö on suunnitelman evaluointi eli 

suunniteltu artefakti tulee olla järjestelmällisesti arvioitu. Neljäs ohjesääntö on 

tutkimuksen kontribuutio eli tutkimuksen tulee tuottaa selvä ja todennettava artikkeli. 

Viides ohjesääntö on tutkimuksen täsmällisyys eli menetelmän rakentaminen ja arviointi 

luottavat täsmällisesti metodeihin. Kuudenteen ohjesääntöön kuuluu, että tutkimus 

suunnitellaan kuin hakuprosessi. Jotta saavutetaan tehokas artefakti, tarvitsee käyttää 

kaikki mahdolliset keinot sen löytämiseen. Seitsemäs ohjesääntö on tutkimuksen sanoma 

eli tutkimus pitää esitellä jokaiselle siihen kuuluvalle kohderyhmälle. (Hevner ja muut, 

2004.) 

Peffers, Tuunanen, Rothenberger ja Chatterjee (2007) esittelivät oman menetelmäoppinsa 

siitä, miten konstruktiivinen tutkimus tietojärjestelmien kehittämisessä tulisi toteuttaa. 

Heidän tutkimusprosessinsa oli kuusi vaiheinen. Ensimmäisen on ongelma ja sen 

määrittely sekä motivaatio. Toisessa vaiheessa määritellään ratkaisun tavoite. 

Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan ja kehitetään artefakti. Neljännessä vaiheessa 

havainnollistetaan, kuinka suunniteltu artefakti ratkaisee aikaisemmin määritellyn 
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ongelman. Viidennessä vaiheessa evaluoidaan, kuinka tehokkaasti toteutus toimii. 

Kuudennessa vaiheessa esitellään ja julkaistaan tutkimuksen tulokset. (Peffers ja muut, 

2007.) 

 

kuva 2. Konstruktion prosessikaavio. 

Aikaisemmin esitellyiden tutkimusten perusteella konstruktiivisessa tutkimuksessa, kuva 

2, ensimmäinen ja tärkein tutkimuksen liikkeelle paneva voima on ongelma, joka täytyy 

ratkaista. Tuleva artefakti pitää seuraavaksi jotenkin määritellä, jotta voidaan suunnitella 

ja kehittää ratkaisu ongelmaan. Seuraavaksi luotu ratkaisu esitellään ja sitä arvioidaan 

sekä mahdollisesti iteroidaan. Lopuksi kokonaisuus täytyy tuoda toisten tutkijoitten ja 

kohderyhmien saataville, jotta artefaktia voidaan kehittää ja menetelmää testata 

toisessakin toimintaympäristössä. Kuvassa 2 oleva prosessikaavio on iteratiivinen. 
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4. Ongelmakehys 

Tässä luvussa esitellään konstruktiivisen tutkimuksen kirjallisuuden perusteella 

järjestelmän kehittämisen liikkeelle sysäävä ongelma, joka halutaan ratkaista. 

Nunamakerin ja kumppaneitten (1990) esittelemä käsitteellinen kehys, jossa tutkitaan 

kehitettävän järjestelmän toimintaa. Ensiksi kuvaillaan ongelma ja olemassa oleva 

järjestelmä. Lopuksi esitellään tulevaa järjestelmää, jonka avulla ongelma pyritään 

ratkaisemaan. 

4.1 Ongelman esittely 

Käyttäjä haluaa saada tarvitsemansa tiedon Android-laitteella helposti yhdellä 

kosketuksella tai automatisoidusti ilmoituksena käyttöjärjestelmän ilmoituspalkkiin. 

Nykyisen järjestelmän käyttö vaatii ensiksi verkkoselaimen aukaisun, pääsivun osoitteen 

kirjoittamisen ja sivustolle siirtymisen. Tämän jälkeen käyttäjä joutuu navigoimaan 

valikoista haettavan tiedon yläsivulle, jossa sivun listalta valitaan haluttu tieto ja käyttäjä 

saa haluamaansa tiedon, kunhan vain sivu latautuu. Vaihtoehtoisesti käyttäjä aukaisee 

verkkoselaimen ja etsii kirjanmerkeistä haluamallensa listasivulle ja näin pääsee tietoon 

hiukan nopeammin käsiksi.  Kokonaisuudessa tähän kuluu käyttäjällä aikaa ja hänen on 

monen välivaiheen kautta etsittävä tarvitsemansa tieto.  

Tulevassa järjestelmässä käyttäjän tarvitsema tieto tulee olla nopeammin ja helpommin 

saatavilla. Näin ollen tulevan järjestelmän pitää pystyä kokonaisuudessaan toimia 

jouhevasti ja antaa käyttäjälle hänen hakemansa tieto suoraan ohjelman käynnistämisen 

jälkeen tai automaattisesti Android-laitteen ilmoituspalkkiin ilmoituksena. Järjestelmän 

kokonaisuuden suunnittelusta pyritään tekemään tietoturvallinen ja tiedon saatavuus sekä 

oikeellisuus tulee varmistaa.     

4.2 Olemassa olevan järjestelmän esittely 

Nykyinen järjestelmä on www-sivusto, jossa käyttäjälle on tarjolla pääsivu ja useita 

aihealueita ja niiden alasivuja. Järjestelmä on toimiva, mutta kokonaisuutta ei ole 

suunniteltu mobiilille päätelaitteelle. Nykyinen järjestelmä skaalautuu kohtuullisen hyvin 

mobiilille näytölle, mutta kuvakkeet ja linkit ovat pienehköjä ja sormella koskettaessa 

virhepainallusten mahdollisuus kasvaa. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden päästä käsiksi 

RSS-syötteeseen, josta tarvittava tieto löytyy. 

4.3 Tulevan järjestelmän esittely 

Tuleva järjestelmä hakee olemassa olevasta järjestelmästä käyttäjän tarvitseman tiedon ja 

näyttää sen Android-laitteessa, joko Android-sovelluksessa tai ilmoituspalkkiin valittuna 

aikana tulevana ilmoituksena. Kokonaisuuden tulee toimia mahdollisemman 

automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee etsiä tietoa enempää kuin käynnistää 

sovelluksen, jonka jälkeen hänelle avautuu suoraan hänen tarvitsemansa tieto. Tulevan 

järjestelmän tulee olla laajennettavissa tai tuettava laajentamista helposti myös toisille 

mobiileille alustoille, kuten iOS ja Windows OS. Järjestelmän pitää olla tietoturvaltaan 

ja yhteensopivuudeltaan sellainen, että käyttäjälle ja hänen yksityisyydelle ei aiheudu 

uhkia tai niitä on mahdollisimman vähän. Järjestelmässä ei tule olemaan mainoksia tai 

mitään muutakaan, jonka vuoksi käyttäjän ja ohjelman asetuksia jouduttaisiin 
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toteuttamaan siten, että käyttäjästä tarvitsee tietää mahdollisimman paljon. Käyttöliittymä 

suunnitellaan niin, että käyttö kosketusnäytön kautta on sujuvaa ja informaatio luettavaa. 

Tulevan järjestelmän toteutusvaihtoehtoja on useita erilaista, ensimmäinen ja 

yksikertaisin niistä on, että käyttäjä lisää haluamansa internetsivun Android-laitteensa 

WWW-selaimen kirjanmerkiksi. Ratkaisu on kyllä toimiva, mutta se ei suoraan tarjoa 

käyttäjälle hänen tarvitsemaansa informaatiota. Toinen vaihtoehto on kehittää natiivi 

Android-sovellus, joka prosessoi RSS-syötteestä päivittäin vaihtuvan informaation. 

Ratkaisu toimisi hyvin Android-alustalla, mutta laajennettavuus muille 

käyttöjärjestelmille on mahdoton. Kolmas vaihtoehto on hyvin samankaltainen kuin yllä, 

mutta RSS-syötteen prosessointi tehdään erillisellä palvelimella. Sitten tämä tieto haetaan 

palvelimelta Android-sovellukseen ja näytetään käyttäjälle. Tässä ratkaisussa 

laajennettavuus muille alustoille on mahdollinen, mutta vaatii natiivin ohjelman 

kehittämisen jokaiselle alustalle erikseen, mikä lisäisi ylläpidon vaativuutta. Neljäs 

ratkaisu on käsitellä RSS-syöte erillisellä palvelimella ja louhia tarvittava tieto siitä. 

Tämän jälkeen tiedosta muodostetaan www-sivu, jossa päivittäin vaihtuva informaatio on 

heti saatavilla. Tämän tiedon näyttäminen Android-laitteessa tapahtuisi natiivin ohjelman 

webviewin kautta. Tällöin käyttäjä sovelluskuvaketta painamalla pääsee käsiksi 

informaatioon nopeasti tarvittaessa. Laajennettavuus toisille järjestelmille vaatisi 

jokaiselle joko oman ohjelmansa tai olisi heti käytettävissä www-selaimen kautta. Lisäksi 

tieto olisi saatavilla tietokoneillakin. 
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5. Vaatimusmäärittely 

Tässä luvussa esitellään vaatimusmäärittely ja miten eri tavoin kirjallisuudessa 

vaatimusmäärittelyprosessi jaetaan vaiheisiin. Kuinka vaatimusmäärittely voidaan 

toteuttaa ja kuinka hallita kokonaisuutta. Ensiksi tarkastellaan perinteisimmän 

vesiputousmallin ja myöhemmässä vaiheessa ketterien menetelmien vaatimusmäärittely 

prosessia. Vaatimusmääritellään konstruktiivisesti kehitettävä Android-sovellus 

esimerkin avulla demonstroidaan. 

Yksinkertaisimmillaan ja yleistämällä ohjelmistokehitys projektiin kuuluu kaksi vaihetta, 

analyysi ja koodaus. Näin totesi Royce (1970), kun hän esitteli vesiputousmallin. 

Tarkemmin hänen esittämänsä malli oli useampivaiheinen prosessi, kun ohjelmistoa 

kehitetään tai kun sen koko on suurempi kuin organisaation sisäiseen käyttöön 

tarkoitetulla ohjelmalla. Vesiputousmallissa on viisi erivaihetta, joista ensimmäisenä on 

vaatimusmäärittely. Toisena vaiheena on suunnittelu. Järjestelmän toteutus eli 

implementointi tulee kolmantena. Testausvaihe on neljäntenä ja viimeisenä vaiheena on 

ylläpito. Vesiputousmallissa oletuksena on, että jokaisen vaiheen jälkeen siirrytään 

seuraavaan vaiheeseen, kunhan vain osa-alue on katselmoitu ja hyväksytty. Täten 

vaatimusten muutokset ovat kalliita ja vaativat paljon työtä, varsinkin jos ohjelmiston 

kehitysprosessi on jo pitkällä. (Royce, 1970.) 

Vaatimusmäärittely Laplanten (2013) mukaan haarautuu osa-alueisiin, joihin kuuluvat 

reaalimaailman tavoitteet ja tehtävät sekä rajoitteet kehitettävällä järjestelmälle. Lisäksi 

siihen kuuluu näiden osa-alueitten yhteys toisiinsa, mikä määrittelee tarkasti kehitettävän 

järjestelmän käyttäytymisen ja kehitysprosessin evoluution ajan myötä sekä vaikutukset 

ympäristöön, johon järjestelmää määritellään. Laplanten (2013) mukaan vaatimusten 

määrittely voidaan tyypittää funktionaalisiin, ei-funktionaalisiin ja toimintaympäristö 

vaatimuksiin. Funktionaaliset vaatimukset kuvaavat miten kehitettävän järjestelmän 

palvelut tuottavat, kun ne saavat jonkinlaisen herätteen toimintaan. Niitä voidaan kuvata 

muodoltaan yleispätevästi ja korkeantason kuvauksina. Vaihtoehtoisesti ne voivat olla 

hyvin tarkkoja kuvauksia siitä mitä järjestelmän sisään tulevista ja sieltä lähtevistä 

toiminnoissa tapahtuu sekä ehdot näille tapahtumille. Ei-funktionaaliset vaatimukset 

kuvaavat ja määrittelevät ympäristöä, jossa kehitettävä järjestelmä toimii. Näihin 

ympäristötekijöihin kuuluvat tuotteen vaatimukset, organisaation vaatimukset ja 

ulkopuoliset vaatimukset. Tuotteen vaatimukset kategoriaan kuuluvat luotettavuus, 

tietoturva, käytettävyys ja suorituskyky, jonka alaisuuteen kuuluvat tehokkuus ja 

tilavaatimukset. Organisaatio vaatimuksiin sisältyvät ympäristö, operaatio ja 

kehitysvaatimukset. Ulkopuoliset vaatimukset tulevat säädöksistä, etiikasta ja 

lainsäädännöstä, joka määrittelee kirjanpidon ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. 

(Laplante, 2013.) 

Vaatimusmäärittely prosessiin Sommervillen (2005) mukaan kuuluvat seuraavat vaiheet. 

Löytäminen, siinä yritetään saada selville asiakkaan toiveet ja tarpeet. Samalla pyritään 

identifioimaan sidosryhmät. Lisäksi ei-funktionaalisten vaatimusten etsiminen ja 

löytäminen. Analysointi, jossa edellisessä vaiheessa löydetyt ns. hiomattomat 

vaatimukset muokataan. Samalla käydään läpi vaatimusmäärittelyn päällekkäisyyksiä, 

vaillinaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia ja järjettömyyksiä eli sovitetaan niistä ehjempi 

kokonaisuus. Kolmantena vaiheena on vahvistus, jolloin ohjelmiston vaatimukset 

esitellään sidosryhmille ja tarkistetaan vastaavatko ne heidän asettamia toiveita ja 

tarpeita. Seuraavana on neuvottelu, jolloin sidosryhmien eriävät tarpeet tulee neuvotella 

ja katsoa voitaisiinko sopia yhtenäiset ja kaikkia osapuolia tyydyttävät vaatimukset 
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kehitettävälle järjestelmälle. (Sommerville, 2005.) Laplante (2013) korosti vaikeutta 

sidosryhmien priorisoinnissa, ja siinä kuinka saadaan jokaisen sidosryhmän osasen 

vaatimukset mukaan kehitykseen. Viidentenä vaiheena Sommerville (2005) listalla on 

dokumentointi. Tällöin vaatimukset pitää kirjata niin, että sidosryhmän jokainen jäsen 

sekä kehitystiimin järjestelmän kehittäjät ymmärtävät ne. Kuudentena kohtana on 

vaatimusten hallinta, jotta järjestelmään mahdollisesti tulevat muutokset ja täydennykset 

ovat jäljitettävissä.  

Laplanten (2013) mukaan vaatimusmäärittely ketterissä menetelmissä on 

vapaamuotoisempaa kuin perinteisissä kehitysmenetelmissä, joissa 

vaatimusmäärittelydokumentointi on virallinen ja muodollinen vaihe 

ohjelmistokehitysprosessia. Agile manifesto (2017) sisältää 12 kohtaisen listan 

perusperiaatteista ketterissä menetelmissä. Ensimmäisenä on tärkein periaate eli 

asiakastyytyväisyys, joka saavutetaan nopeilla ja jatkuvilla julkaisulla asiakkaalle 

hyödyllisestä ohjelmistosta. Toisena vaatimusmäärittely muutokset ovat tervetulleita, 

jopa myöhäisessä vaiheessa kehitystä. Ketterät menetelmät tukevat muutosta, jotta 

asiakkaalle olisi siitä kilpailullista hyötyä. Kolmantena periaatteena on tuottaa toimiva 

ohjelmisto säännöllisesti, aikavälillä kahdesta viikosta kahteen kuukauteen, suosien 

lyhyempää aikaväliä. Neljäntenä korostetaan asiakkaan ja kehittäjän yhteistyötä 

päivittäisenä toimena. Viidentenä periaatteena on projektin rakenne ja ympäristö, jossa 

on motivoituneita yksilöitä ja heitä tuetaan sekä heihin luotetaan toteutuksen tekemisessä. 

Kuudentena kasvotusten kommunikoinnin tehokkuus ja hyöty informaation jakamiseen 

kehitys tiimissä. Seitsemäntenä periaatteena on toimivan ohjelmiston toiminta mittarina 

kehitysprosessin etenemisestä. Kahdeksantena ketterien menetelmien prosessi ylistää 

pysyvää ympäristöä, jossa sidosryhmät ylläpitävät jatkuvuutta. Yhdeksäntenä jatkuva 

huomio tekniseen erinomaisuuteen ja hyvään suunnitteluun edesauttavat ketteryyttä. 

Kymmenentenä periaatteena on yksinkertaisuus, korostetaan tekemättömän työn 

keskeisyyttä. Yhdentenätoista periaatteena on arkkitehtuurin, vaatimusmäärittelyn ja 

suunnittelun esiin tuleminen itsejärjestäytyvästä kehitystiimistä. Viimeisenä periaatteena 

on tiimin toistuva itsetutkiskelu, jotta siitä tulisi tehokkaampi. (Agile Manifesto, 2017; 

Laplante, 2013.) Ketterien menetelmien perusperiaatteet antavat tunnustusta 

vaatimusmäärittelyn käsitteelle ja omaksumiselle läpi prosessin. (Laplante, 2017)  

Cao ja Ramesh (2008) löysivät tutkimuksessaan seitsemän vaatimusmäärittely käytäntöä 

ketterien menetelmien vaatimusmäärittelystä organisaatioissa. Kasvokkain 

kommunikoinnin tärkeyttä kirjoitettuun dokumentaatioon nähden korostettiin kaikissa 

tutkimuksessa mukana olleissa organisaatioissa. Tällöin vaatimusmäärittely toteutetaan 

käyttötapauskaaviona tai lyhyesti kirjoitetuilla käyttäjäkertomuksilla kehitettävästä 

järjestelmästä. Kun kommunikointi tapahtuu verbaalisesti ja asiakkaan ymmärtämällä 

tavalla, niin vaatimukset kehittyvät ja muovautuvat tarkemmiksi ohjelmiston 

kehitysprojektin kuluessa. Tämä epämuodollinen kommunikointi poistaa tarpeen aikaa 

kuluttavasta dokumentoinnista ja hyväksyntä prosesseista. Kuitenkin kommunikaation 

tulee olla jatkuvaa, siten että asiakas on kehitystiimin käytettävissä jatkuvasti, sekä 

sidosryhmien yhteisymmärrys tulee ilmi. Lisäksi luottamus kehitystiimin ja sidosryhmien 

välillä on tarpeen varsinkin alkuvaiheessa, kun määritellään vaatimuksia kehitettävälle 

järjestelmälle. (Cao ja Ramesh, 2008.) 

Iteratiivinen vaatimusmäärittely oli Cao ja Ramesh (2008) toinen löytämä menetelmä 

vaatimusten määrittelylle ketterissä menetelmissä. Ensiksi määritellyt korkean tason 

vaatimukset tarkentuvat. Jokaisen sprintin alussa asiakkaan kanssa käytävä keskustelu 

kehitystiimin kanssa edesauttaa tarkempien vaatimusten löytämisessä. Näin ollen voidaan 

muodostaa alustava suunnitelma ja jopa implementointisuunnitelma. Kun asiakas on 

läsnä kehitystyössä, niin kehittäjät voivat pyytää ja saada tarkennuksia vaatimuksiin 
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nopeasti, mikä selkeyttää ja tekee vaatimuksia ymmärrettävämmiksi. Asiakas kokee 

saavansa juuri sen mitä haluaa. Huonoina puolina Cao ja Ramesh (2008) pitivät 

vaikeutena määritellä hintaa ja kestoa projektille sekä dokumentaation vähyyttä. Lisäksi 

ei-funktionaalisten vaatimusten laiminlyöntiä aikaisessa vaiheessa projektia pidettiin 

ongelmallisena, koska se voi aiheuttaa skaalautumattomuutta, ylläpidon vaikeutta, 

siirrettävyyden ja tietoturvaongelmia sekä suorituskyvyn laskua. Nämä kohdat 

paljastuvat yleensä vasta, kun järjestelmää aletaan käyttöön ottamaan isommassa 

mittakaavassa. (Cao ja Ramesh, 2008.) 

Vaatimusten jatkuva priorisointi tapahtuu Cao ja Ramesh (2008) mukaan liiketoiminnan 

vaatimukset edellä, jotta asiakas hyötyisi siitä eniten. Kun asiakas on läsnä jatkuvasti 

kehitystiimin apuna, niin priorisointia voidaan tehdä missä tahansa kehitysvaiheessa. 

Tällöin kehitystiimi voi toteuttaa sidosryhmien vaatimukset paremmin. Liiketoiminta 

vaatimusten priorisointi voi aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen muihin vaatimuksiin, 

kuten skaalautuvuuteen, ja se voi pahimmillaan vaikuttaa koko projektin onnistumiseen. 

He myös huomioivat, että jatkuva priorisointi aiheuttaa järjestelmään epävakautta, jos ei 

olla hyvin huolellisia. (Cao ja Ramesh, 2008.) 

Jatkuvalla suunnittelulla hallitaan muutoksia vaatimuksissa. Cao ja Ramesh (2008) 

totesivat, että uusien ja olemassa olevien vaatimusten muutos sekä tarvittaessa poisto, 

muokkaavat ketterissä menetelmissä ohjelmistosta sellaisen, että asiakkaan tarpeet 

täyttyvät. Kun jatkuvasti evaluoidaan vaatimuksia, tarve isojen muutosten tekemiseen 

vähenee ja näin ollen kehityskustannukset laskevat. Toisaalta se voi myös aiheuttaa 

kustannuksia, jos alkujaan on valittu väärä arkkitehtuuri projektin toteutukseen. Myös 

koodin uudelleen järjestelyllä eli refaktoroinnilla pyritään lisäämään ymmärrystä ja 

helpottamaan muokkaamista ilman, että järjestelmän käytös muuttuu. Kuitenkin 

ongelmaksi refaktoroinnissa Cao ja Ramesh (2008) totesivat kehittäjätiimin osaamisen 

sekä aikataululliset ongelmat. Voi myös käydä niin, että järjestelmän refaktoroinnilla ei 

saada tarpeeksi hyötyä ja olemassa oleva joudutaan kirjoittamaan kokonaan uusiksi ja 

tämä nostaa järjestelmän kehityskustannuksia. (Cao ja Ramesh, 2008.) 

Cao ja Rames (2008) löysivät tutkiessaan organisaatiota, että niissä käytettiin 

prototypointia vaatimusmäärittelyssä. Tällöin esille tulleet vaatimukset voidaan 

helpommin testata asiakkaalla ja saada selville tarkennuksia kehitettävälle järjestelmälle. 

Vaarana tässä lähestymistavassa ovat asiakkaan vääristyneet odotusarvot ja hätäily 

prototyypin käyttöönottamisella. Prototyypin käyttöönotto voi aiheuttaa ongelmia 

järjestelmän ylläpidettävyyteen, tietoturvaan ja skaalautuvuuteen. Prototyypin esittely voi 

aiheuttaa asiakkaalle tuntemuksen valmiimmasta tuotteesta kuin se todellisuudessa on. 

Näin ollen he eivät ole halukkaita jatkamaan kehitystyötä, vaikka järjestelmän 

implementointi sitä vaatisikin. (Cao ja Ramesh, 2008.) 

Testivetoisessa kehityksessä järjestelmän ohjelmoija kirjoittaa ensiksi testin ennen kuin 

kirjoittaa toiminnallisen koodin (Cao ja Ramesh, 2008). Tällöin testi toimii osana 

vaatimusmäärittelyä, jossa järjestelmän testi määrittelee kirjoitettavan koodin 

käyttäytymistä. Organisaatioissa näin ollen käytetään testejä osana vaatimusmäärittelyä, 

jonka avulla voidaan koodi ja vaatimusmäärittely linkittää keskenään. Kun järjestelmän 

testit on kehitetty, on mahdollista kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa tahdotut ominaisuudet 

ja muutoksien aiheuttamat virheet auttavat koodin implementointia. Cao ja Rames (2008) 

listasivat testivetoisen kehityksen ongelmiksi kehittäjien tottumattomuuden kirjoittaa 

testit ennen koodia. Testivetoinen lähestyminen vaatii kurinalaisuutta ja 

järjestelmällisyyttä.   
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Katselmointi ja hyväksyntätestaus olivat viimeisenä kohtana, kun Cao ja Ramesh (2008) 

listasivat tutkimuksessaan vaatimusmäärittelykäytännöistä organisaatioissa. Tällä tavoin 

useat organisaatiot varmistivat toteutuksen oikeellisuuden. Vaikka katselmointi toimii 

monesti tapana raportoida järjestelmän kehityksen etenemisestä projektin sidosryhmille, 

niin sillä myös pyritään lisäämään asiakkaan luottamusta kehittäjiin. Lisäksi 

katselmoinnin avulla pyritään löytämään mahdolliset ongelmat. Vaikka hyväksyntä 

testausta pidettiin useassa organisaatiossa hyvänä tapana määritellä vaatimusten 

implementointia kehitettävään järjestelmään, niin ongelmaksi nousi 

hyväksyntätestauksen suunnittelu asiakkaan päässä. (Cao ja Ramesh, 2008.)   

Ketterien menetelmien vaatimusmäärittely voidaan kirjoittaa käyttäjäkertomuksina, jotka 

ovat muodoltaan: <Käyttäjänä tyyppinä> haluan <tehdä jotain>, jotta voin <saavuttaa 

jonkin tavoitteen>. Sidosryhmät yleensä kirjoittavat käyttäjäkertomukset. (Laplante, 

2013; User story, 2017.) Ne voidaan kirjoittaa yksinkertaisesti indeksikorteille, jos 

kehitystiimi on samassa tilassa toimiva. Kuvassa 3 näkyy indeksikortin sisältö 

esimerkillisesti. Kuinka tieto voidaan siihen kirjata: Indeksikortin numero, otsikko ja 

lyhyt kuvaus käyttäjäkertomuksesta. Hyväksyntä testin avulla käyttäjäkertomus voidaan 

validoida. Jokaisen käyttäjäkertomuksen tulee olla testattavissa, jotta se täyttää 

vaatimuksen määritelmän (Laplante, 2013). 

 

[indeksi numero] Otsikko: lyhyt kuvaus kertomuksesta 

Hyväksyntä testi: 

testimetodi 

Prioriteetti: 1 Kertomus pisteet: 2 

Kuvaus: Yhdestä kolmeen lauseen kuvaus kertomukselle. 

Kuva 3. Indeksikortti. 

Prioriteettiarvo perustuu projektissa määriteltyihin spesifikaatioihin ja voi olla 

muodoltaan numeerinen tai sanallinen. Kertomus pisteet kuvaavat implementointi aikaa, 

se kuvaa arviota, kuinka kauan oletetaan kuluvan aikaa. Kuvaus kohtaan kirjataan yhdestä 

kolmeen lauseen mittainen kuvaus, mitä käyttäjä haluaa tehdä, jotta saavuttaa jonkin 

asian. (Laplante, 2013; User story, 2017.) 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa Nunamaker ja kumppanit (1990) määrittelivät 

vaatimusmäärittelyn seuraavasti, vaatimukset pitäisi tarkentaa, niin että ne ovat 

mitattavissa ja näin ollen niiden toteutus voidaan arvioida myöhemmässä evaluointi 

vaiheessa. Hevner ja kumppanit (2004) totesivat liiketoiminnan ympäristön muodostavan 

vaatimukset, jonka pohjalta voidaan kehitettävä artefakti evaluoida. Heidän mielestään 

suunniteltu artefakti on valmis ja tuloksia tuottava, kun se täyttää järjestelmän 

vaatimukset ja rajoitteet, mitkä ongelma ratkaisun on tarkoitus ratkaista. Peffers ja 

kumppanit (2007) totesivat konstruktiivisen tutkimuksen tukevan vaatimusmäärittelyä ja 

tuottavan suuntaviivat kehitettävälle artefaktille. Esimerkiksi tarkasteltaessa 

organisaatiota, tiedonkeruuta, mallintamista ja vaatimusmäärittely spesifikaatiota. Siitä 

miten tai mitä vaatimusmäärittely täytyy toteuttaa, he eivät kertoneet muuta kuin sen 

kuuluvuutta prosessiin. Koska konstruktiivisen tutkimuksen kirjallisuudessa ei tarkkaan 

määritellä miten vaatimusmääritelmä tulisi toteuttaa, niin käytettiin tässä tapauksessa 

ketteristä menetelmistä tuttuja käyttäjäkertomuksia kuvaamaan kehitettävän artefaktin 

vaatimusmäärittelyä. Iterointi on osana molemmissa, sekä konstruktiivisessa 
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tutkimuksessa että ketterissä menetelmissä. Vaatimusten tarkentuminen projektin 

edetessä, ymmärryksen kasvaminen ja toteutuksen tekeminen parantavat lopputulosta. 

5.1 Android-sovellus 

Android-sovelluksen vaatimusmäärittely käyttäen käyttäjäkertomuksia etenee 

seuraavasti. Tulevan järjestelmän käyttäjä kirjoitti: ”Haluan nähdä tämän päivän 

ruokalista, jotta tiedän mitä ruokaa on tarjolla.” Sen sisältö lisätään indeksi korttiin 

kuvassa 4. 

[4.] Käyttäjä hakee ruokalistan 

Hyväksyntä testi: 

ruokalista_testi_metodi 

Prioriteetti: 1 Kertomus pisteet: 5 

Ohjelman käyttäjänä haluan saada ruokalan ruokalistan puhelimeen, jotta 

tiedän mitä ruokaa siellä on tarjolla. 

Kuva 4. Indeksikortti Android. 

Jos edellä esitetty käyttäjäkertomus osoittautuu liian korkeantason kuvakseksi, voidaan 

käyttäjältä kysyä tarkennuksia, siitä mitä hän on tarkoittanut (Laplante,2013). Kun 

käyttäjäkertomuksen toteutusta mietitään, voidaan se mallintaa vuokaaviolla tai 

aktiviteettikaaviolla. (User story, 2017.)  

5.2 Palvelinsovellus 

Vaatimusmäärittely palvelinsovellukselle ja sen mahdolliset toteutukselle voidaan esittää 

myös käyttäjäkertomuksena. Tulevan järjestelmän ylläpitäjä kirjoitti: ”Järjestelmän 

ylläpitäjänä haluan saada vakavan virheen sattuessa virheraportin järjestelmästä, jotta 

voin tarkistaa ja reagoida niihin.” Kuvaus lisätään indeksikorttiin ja kuvasta 5. se voidaan 

nähdä kokonaisuutena.  

[5.] Ylläpitäjälle virheraportti 

Hyväksyntä testi: 

raportti_testi_metodi 

Prioriteetti: 1 Kertomus pisteet: 2 

Järjestelmän ylläpitäjä käyttäjänä haluan saada vakavan virheen sattuessa 

virheraportin järjestelmästä, jotta voin tarkistaa ja reagoida niihin. 

Kuva 5. Ylläpitäjä indeksikortti. 

Edellä kuvatun järjestelmän ylläpitäjän käyttäjäkertomuksen kokonaisuus ja toteutus ovat 

vielä tässä vaiheessa korkeatason kuvauksia. Ne eivät välttämättä suoraan ole Android-
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sovellukseen liittyviä, mutta ilman palvelinta järjestelmä ei ole toimiva. Prioriteetti ja 

tärkeys kehitettävälle Android-sovelluksen osalle on siten korkea.  

5.3 Teknologiamäärittely 

Vaatimusmäärittely teknologialle ja rajoitteet, missä ympäristössä sovellus toimii, ovat 

tyypiltään ei-funktionaalisia vaatimuksia (Laplante, 2013). Android-sovellus 

ohjelmoidaan Javalla ja pyritään tukemaan mahdollisimman kattavaa joukkoa Android-

laitteista. Sovelluksen palvelimen ohjelmointikielenä käytetään Pythonia ja web-

kehyksenä sille toimii Flask. Nämäkin voidaan kirjoittaa käyttäjäkertomuksena. 

Esimerkiksi järjestelmän ylläpitäjänä haluan palvelimen tukevan Python 

ohjelmointikieltä, jotta tarvittaessa pystyy ohjelmoimaan lisäosia ja ominaisuuksia itse.  

[6.] Palvelimen ohjelmointikieli  

Hyväksyntä testi: 

Python tuki 2.x ja 3.x 

Prioriteetti: 1 Kertomus pisteet: 1 

Järjestelmän ylläpitäjänä haluan itse ohjelmoida ominaisuuksia, jotta 

järjestelmän ominaisuudet laajenisi. 

 Kuva 6. Ei-funktionaalinen indeksikortti. 

Kuvasta 6 voidaan nähdä ei-funktionaalisen vaatimusmääritellyn toteutus indeksikortilla. 
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6. Yhteenveto 

Tässä kandidaattityössä tutkittiin Android-ohjelman suunnittelua ja määrittelyä. Ensiksi 

käytiin läpi Android-arkkitehtuuri ja kuinka ohjelmien sisäinen kommunikointi sekä 

viestinvälitys toimivat. Android-arkkitehtuurin tietoturvamekanismit ja siihen liittyvän 

SELinuxin tärkeyttä tarkasteltiin. Tämän jälkeen esiteltiin lukijalle Androidin 

tietoturvauhat ja siihen liittyvä tieteellinen tutkimus. Konstruktiivisen tutkimuksen 

kirjallisuuteen tutustuttiin ja määriteltiin yhteiset piirteet eri tutkimusten välillä 

konstruktiivisen prosessikaavion avulla. Ongelmakehyksessä esiteltiin konstruktiivisen 

tutkimuksen ensimmäisen vaiheen eli ongelma alueen sisältö. Vaatimusmäärittelyn 

kirjallisuuden avulla esiteltiin sekä perinteisen vesiputous kehitysmallin, että ketterien 

menetelmien avulla konstruktiivista tutkimusta tukeva määrittelykeino. Tässä 

tapauksessa päädyttiin malliin, jossa käytettiin vaatimusmäärittelyn esittämiseen 

käyttäjäkertomuksia. Niiden avulla luotiin ja kirjoitettiin indeksikortit. Näiden pohjalta 

esiteltiin esimerkin Android- ja palvelinohjelman sekä teknologian vaatimusmäärittelyä. 

Tämän kandidaattityön rajoitteet olivat konstruktiivisen tutkimuksen avulla määritellä ja 

suunnitella Android-sovellus. Konstruktiivisen tutkimukseen kuuluvat myös itse 

konstruktio, evaluointi, raportointi ja artefakti.  

Mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita ovat konstruktion implementointi ja evaluointi. 

Niiden perusteella tutkimustuloksen muodostaminen ja mahdollinen järjestelmän 

kehityksen yleistäminen samanlaiseen tai vastaavaan käyttöön. Toinen mielenkiintoinen 

tutkimuskohde olisi vertailla Android-ohjelman natiivin ja webview toteutuksen 

suorituskyvyn mittaamista sekä tietoturvan kannalta tarkastella toteutusten sopivuutta eri 

käyttötarkoituksiin. Kolmas mahdollinen tutkimuskohta on Android-ohjelman 

tarvitseman palvelimen toteutuksen toisenlaisen toteutuksen konstruktointi.   
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