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Competent Assessor Course, 5 pv
Kurssin kaksi ensimmäistä päivää ovat johdatusta arvioinneissa
käytettäviin referenssimalleihin ja voidaan korvata Ohjelmisto-
prossien parantaminen peruskurssilla (ks. viereinen kurssikuva-
us).

Lisäksi opitaan käyttämään FiSMA ry:n piirissä kehitettyä GNO-
SIS-arviointijärjestelmää helpottamaan käytännön työtä.

Julkisen kurssin käynti ja tentin suorittaminen johtavat Provisio-
nal FiSMA  Assessor -titteliin. Yrityskohtaisilla kursseilla keskity-
tään yrityksen omien prosessien mukaiseen arviointiin. Kurssin
käyminen ja tentin suorittaminen johtavat Internal Process Asses-
sor- titteliin.

Seuraava julkinen arvioijakurssi on viikolla 4/2006. Kysy lisätie-
toja!

Ohjelmistoprosessien
parantaminen peruskurssi, 2pv
Kurssilla opitaan alan tunnetuimpien referenssimallien (SPICE;
CMMI; ISO9000) peruskäsitteet ja rakenteet. Prosessien paranta-
mista kuvataan mallien ja niihin sisältyvien kyvykkyys- ja kyp-
syysasteikkojen avulla. Oleellinen osa kurssia on käytännön har-
joittelua pienimuotoisia esimerkkejä hyväksikäyttäen. Kurssilla
keskitytään tyypillisen ohjelmistoyrityksen kannalta tyypillisiin
prosesseihin, kuten projektinhallinta, tekninen kehitystyö ja jotkut
tukiprosessit. Runsaasti aikaa käytetään mallien soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa, perustuen vankkaan kokemukseen mallien
käytöstä suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä.

Kurssia järjestetään sekä julkisena että yrityskohtaisena. Useita
satoja asiantuntijoita on jo koulutettu tällä kurssilla olemaan yri-
tyksensä prosessiaktivisti!

Vielä ei ole
myöhäistä

 lyödä lukkoon kevään 2006 koulutusohjelmaa!

Vielä ei ole liian myöhäistä päättää, miten palkita ansioituneet ja lupaavat
projektisankarit. Tilauskursseiltamme löytyy varmasti jotakin jokaiselle tieto-

ja viestintätekniikan projektien parissa työskentelevälle.

Lisätietoja: sähköpostitse sttf@sttf.fi

Ilmoittautumiset: http://www.sttf.fi/kurssitarjotin.htm

Tässä pari esimerkkiä runsaasta kurssitarjottimestamme, josta löytyvät myös 18 muun tilauskurssimme
tiedot ja kuvaukset.
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PÄÄKIRJOITUS

Terveisiä 
arkkitehtuuriviidakosta!
Simo Vuorinen, TietoEnator

Arkkitehtuuri on melko moni-

naisesti käytetty – ja ymmärretty 

– termi tämän päivän informaa-

tioteknologiassa, ja tässä termivii-

dakossa on helppo eksyä tai tulla 

Ison Pahan Arkkitehtuurihirvion 

syömäksi. Joitakin vuosia sitten 

keräsimme yksiin kansiin koke-

muksemme yritysarkkitehtuuri-

tason projekteista ja formalisoimme 

eri yritysarkkitehtuurimenelmistä 

käyttämämme ja muokkaamamme 

tekniikat, menettelyt ja mallit 

omaksi yritys- tai kokonaisarkki-

tehtuurimenetelmäksemme. 

Suodattaessamme materiaalia 

tuskastuimme arkkitehtuuri-

loppuisten termien tulvaan. Kun 

olimme suodattaneet listasta 

pahimmat hype-termit pois, oli 

jäljellä vielä toistakymmentä kohta-

laisen yleisesti käytettyä arkkiteh-

tuuritermiä. 

Usean työstökierroksen jälkeen 

aloimme saavuttaa tuloksia. 

Päädyimme neljään perustermiin: 

liiketoiminta-arkkitehtuuriin, 

informaatioarkkitehtuuriin, järjes-

telmäarkkitehtuuriin ja tekno-

logia-arkkitehtuuriin.

Tämän ei pitäisi hämmästyttää 

ketään, joka tekee työtään yritys-  

- tai kotoisemmin - kokonaisark-

kitehtuurin alueella. Me olimme 

kuitenkin kohtalaisen iloisia ja 

helpottuneitakin: olimme selvin-

neet arkkitehtuurilabyrintista ja 

löytäneet tien kotiin.

Ohjelmistoarkkitehtuurimaailma 

on ollut olemassa jo huomattavasti 

pidemmän aikaa, mutta sielläkin 

tilanne on melkoisen samanta-

painen. Termejä on paljon, yhdelle 

termille on monta toisistaan poik-

keavaa määritelmää, ja menetelmiä 

arkkitehtuurin suunnitteluun on 

useita. 

Mitä arkkitehtuuri tarkoittaa? Mitä 

hyötyä siitä on? Millainen on hyvä 

arkkitehtuuri? Mitä on integraa-

tioarkkitehtuuri? Entä SOA? Mikä 

siinä on uutta, vai onko se vain 

samaa vanhaa uudelleen lämmi-

tettynä? Näitä kysymyksiä on hyvä 

aina sopivin väliajoin kysyä itsel-

tään, ja tarkistaa vieläkö vastaukset 

löytyvät kuin apteekin hyllyltä. 

Uudet tekniikat mahdollistavat 

uusien liiketoiminta-ajatusten 

hyödyntämisen, ja uudet liike-

toiminnan ideat luovat teknii-

kalle kehittymispohjaa. On vain 

tiedettävä, mitä tekniikkaa käyttää 

omassa toiminnassaan.  Sehän on 

kuitenkin helppoa tietotekniikan 

ammattilaiselle – vai onko sitten-

kään?
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TEEMA-ARTIKKELI

Pekka Kähkipuro, SysOpen Digia Plc

Arkkitehtuurit – pelastusko 
tietotekniikkahaasteisiin?

Arkkitehtuurit ovat nousseet keskeiseen rooliin sekä tietohallinto-organisaatioiden työlistalla että 
tietojärjestelmien toteutushankkeissa. Arkkitehtuurityöskentelyyn turvaudutaan tyypillisesti silloin, 
kun tarvitaan apuvälineitä monimutkaisten ja vaikeasti hallittavien teknisten kokonaisuuksien 
haltuunottoon. Tämä voi tapahtua esimerkiksi laajan järjestelmähankkeen käynnistyessä tai merkittävän 
organisaatiomuutoksen yhteydessä.

Arkkitehtuurityöskentely ei kuitenkaan voi onnistua, jos arkkitehtuurin merkitystä ei hahmoteta osana 
organisaation tietotekniikan johtamisprosessia. Arkkitehtuurihanke voi jäädä irralliseksi harjoitukseksi, 
jonka lopputulokset unohtuvat levyn nurkalle. Artikkelissa käsitellään arkkitehtuurin haasteita 
liiketoiminnan uusien vaatimusten äärellä ja esitetään johdetun arkkitehtuurin malli, joka hyvin 
toteutettuna helpottaa tietotekniikkahaasteiden ratkaisemista.

Uudet vaatimukset 
tietotekniikalle

Tietojärjestelmät ovat organisaa-

tioiden toiminnan kannalta yhä 

tärkeämpiä – usein jopa niiden 

elinehto – ja tämän myötä tieto-

tekniikan johtaminen on muut-

tunut. Yhä useammin tietotek-

niikkahankkeen johtajina toimivat 

liiketoiminnan edustajat, ja tämä 

näkyy sekä tavoitteissa että toimin-

tatavassa. Tekniset tavoitteet eivät 

enää ole keskeisessä roolissa, vaan 

hankkeista etsitään ennen kaikkea 

kustannus-, kilpailu- tai tehok-

kuushyötyjä.

Liiketoimintavetoisuuden myötä 

myös keskeiset laatumittarit ovat 

kääntyneet liiketoiminnan kielelle. 

Tyypillisiä uuden aikakauden 

vaatimuksia tietotekniikkahank-

keille ovat time-to-market, jousta-

vuus, integroitavuus ja monikana-

vaisuus.

Time-to-market. Hankkeiden on 

tuotettava nopeasti näkyviä tuloksia 

yhä jatkuvasti muuttuvassa liike-

toimintaympäristössä. Perinteiset 

usean vuoden projektit ovat liian 

pitkiä, joten hankkeet pyritään 

jakamaan pienempiin osakoko-

naisuuksiin, joista kukin tuottaa 

liiketoiminnan kannalta käyttö-

kelpoisia tuloksia keskimäärin 

puolessa vuodessa. Arkkitehtuurin 

on tuettava nopeaa pienten koko-

naisuuksien rakentamista ilman 

vaaraa kokonaisuuden hajoami-

sesta.

Joustavuus. Liiketoiminnan vaati-

mukset elävät jatkuvasti, ja tieto-
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tekniikkaratkaisujen pitää muuttua 

hyvinkin nopeasti niiden valmis-

tumisen jälkeen. Järjestelmät 

rakennetaan muuttuviksi (”build 

to change”) eikä entiseen tapaan 

pysyviksi (”build to last”). 

Arkkitehtuurilta edellytetään jous-

tavuutta, vaikka samalla tavoitteena 

on vakaan pohjan säilyminen.

Liitettävyys. Uusien tietojärjes-

telmäratkaisujen pitää tyypilli-

sesti integroitua saumattomasti 

olemassa olevien hyvinkin perin-

teisillä tekniikoilla toteutettujen 

järjestelmien kanssa, sillä näiden 

toteuttaminen uusilla välineillä ei 

ole liiketoiminnan kannalta perus-

teltua. Myös liiketoiminnan radi-

kaalit uudelleenjärjestelyt – fuusiot, 

divestoinnit, ulkoistukset ja alli-

anssit – tuovat ennakoimattomia 

ja usein merkittäviä integrointitar-

peita.

Monikanavaisuus. Web-käytön 

vakiintuminen osaksi normaalia 

liiketoimintaa, itsepalvelun koros-

tuminen, mobiilipäätelaitteiden 

huima kehitys sekä samojen palve-

luiden tarjoaminen erilaisten liike-

toimintamallien kautta ovat johta-

neet siihen, että lähes kaikki tieto-

järjestelmähankkeet ovat lähtö-

kohtaisesti monikanavahankkeita.

Yhdessä nämä vaatimukset ovat 

teknisesti erittäin vaativia ja osit-

tain jopa keskenään ristiriitaisia. 

Perinteisellä yksittäisissä projek-

teissa tapahtuvalla kehitystyöllä 

näitä vaatimuksia on vaikea 

saavuttaa. Tilalle tarvitaan johdon-

mukainen ja kokonaisuutta vaaliva 

arkkitehtuurinäkemys.

Arkkitehtuuri on päätöksiä

Yksikäsitteistä ja moneen käyttöön 

sopivaa arkkitehtuurin määritelmää 

on vaikea löytää. Kirjallisuudessa 

ja käytännön hankkeissa käyte-

tään eri tarkoitukseen kohdennet-

tuja määritelmiä arkkitehtuurista 

ja tällöin käyttötarkoitus antaa 

selkeän tavoitteen ja rakenteen 

määritelmälle. Liiketoimintanäkök

ulmasta arkkitehtuuri on kuitenkin 

helppo määritellä: 

Tietotekniikka-arkkitehtuuri 

koostuu organisaation toiminnan 

kannalta keskeisistä tietoteknisistä 

päätöksistä.

Usein nämä tietotekniset päätökset 

ovat myös oleellinen osa organi-

saation tietotekniikkastrategiaa. 

Tyypillisesti tietotekniikka-arkki-

tehtuuriin sisällytetään myös 

elementtejä, joilla varmistetaan 

arkkitehtuuripäätösten toteutu-

minen. Tällöin arkkitehtuuri

• antaa myös keinoja päätösten 

toteuttamiseen ja seurantaan,

• sisältää päätösten soveltamis-

ohjeita toteutushankkeille,

• sisältää päätösten soveltamis-

ohjeita järjestelmien hankinta-

työlle,

• tarjoaa keinoja ratkaisujen 

kommunikointiin liiketoi-

minnan kanssa,

• tarjoaa keinoja ratkaisujen 

kommunikointiin tietotekniik-

kahankkeiden välillä,

• sisältää eväitä arkkitehtuuripää-

tösten soveltamiseen yksittäi-

sissä hankkeissa,

• sisältää eväitä jatkossa tehtä-

vien arkkitehtuuripäätösten 

tekemiseen.

Parhaimmillaan tietotekniikka-

arkkitehtuuria ohjaa prosessi, jossa 

pysyvästi tarkkaillaan liiketoi-

minnan ja teknologian muutos-

voimia sekä tehdään näiden 

pohjalta tarkoituksenmukaisia 

päätöksiä.

Uhkana piiloarkkitehtuuri

Jos organisaatiossa ei ole johdettua 

arkkitehtuuriprosessia, keskeiset 

tietotekniset päätökset syntyvät 

tapahtumaohjatusti projek-

tien oheistuotteena. Suuriakin 

päätöksiä tehdään tällöin yksit-

täisten projektien rajoitetulla näkö-

kulmalla kulloisenkin ongelmati-

lanteen ohjaamana. Tuloksena voi 

pahimmillaan olla piiloarkkiteh-

tuuri, jossa tietotekniset valinnat 

edelleen syntyvät, mutta

• laajatkin päätökset tehdään 

projektiongelmien ratkaisemi-

seksi,

• päätöksen jäävät dokumentoi-

matta tai ne dokumentoidaan 

vain projektitasolla,

”Arkkitehtuuri antaa keinoja 

päätösten toteuttamiseen ja seuran-

taan.”
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• arkkitehtuurilla ei ole organi-

saatiotason omistajaa,

• valinnat ovat henkilösidon-

naisia eivätkä kuvasta koko 

organisaation tavoitteita,

• eri projekteissa tehdyt 

päätökset ovat keskenään risti-

riitaisia.

Tietohallintojohto voi toki osal-

listua päätöksentekoon ja hillitä 

piiloarkkitehtuurin haittavai-

kutuksia, mutta tämä edellyttää 

henkilökohtaista panosta tieto-

hallinnon projekteissa ja vaatii 

käytännössä merkittävää henkilö-

tason sitoutumista ja ajankäyttöä. 

Pahimmillaan – jos projektipääl-

liköt ovat riittävän innovatiivisia ja 

rinnakkaisia hankkeita on menossa 

riittävän monta – piiloarkkitehtuu-

riin pohjautuva malli johtaa hallit-

semattomaan kokonaisuuteen, 

jolle tietohallintojohto ei mahda 

mitään.

Tavoitteena johdettu 
arkkitehtuuri

Puhdasta piiloarkkitehtuuria ei 

varmastikaan löydy mistään orga-

nisaatiosta, mutta sen oireita on 

todennäköisesti havaittavissa 

monellakin taholla. Tietotekniikka-

arkkitehtuurin aito ja liiketoi-

minnan kannalta tuloksia tuova 

haltuunotto onkin asetettu tavoit-

teeksi monessa organisaatiossa. 

Tietotekniikan päätöksentekopro-

sessin haltuunotto johtaa parhaim-

millaan piiloarkkitehtuurin vasta-

kohtaan – johdettuun arkkiteh-

tuuriin (”managed architecture”). 

Tällöin

• kaikki merkittävät päätökset 

syntyvät tietotekniikkajohdon 

valintojen kautta,

• arkkitehtuurilla on nimetty 

omistaja tai omistajien joukko,

• päätökset dokumentoidaan 

keskitetysti kaikkien käytettä-

viksi,

• päätöksenteko on henkilöriip-

pumatonta,

• tavoitteena on kokonaisnäkö-

kulma ja tietotekniikan koko-

naisvaltainen ohjaaminen,

• päätökset ovat yleensä keske-

nään yhdenmukaisia.

Johdetun arkkitehtuurin myötä 

tietotekniikkajohto tekee keskeiset 

päätökset ennakoivasti ja niitä 

tyypillisesti vain tarkennetaan tai 

sovelletaan yksittäisissä projek-

teissa. Kysymys on oikeastaan 

tietotekniikkavalintoja koskevan 

päätöksentekoprosessin selkeästä 

määrittelystä, prosessin noudat-

tamisesta, ja sen tulosten johdon-

mukaisesta jalkauttamisesta orga-

nisaatioon.

Johdettu arkkitehtuuri apuna 
haasteiden kohtaamiseen

Johdettu arkkitehtuuri ei sellaise-

naan tarjoa vastauksia artikkelin 

alussa esitettyihin liiketoiminta-

lähtöisen tietotekniikan haastei-

siin. Sen sijaan johdettu arkkiteh-

tuuri – eli hyvin toimiva tekninen 

päätöksentekoprosessi – antaa 

hyvän viitekehyksen ja toimin-

tamallin, jonka myötä voidaan 

tietohallinnossa painottaa liike-

toiminnan näkökulmasta keskeisiä 

tavoitteita. Tyypillisiä johdetun 

arkkitehtuurin piirteitä ovat 

• välineiden rajallinen määrä, 

sillä näin saadaan yhdenmukai-

suutta ja tuottavuutta,

• hyvä tuntemus tekniikan 

mahdollisuuksista, vaikka näitä 

ei aina käytetäkään,

• vahva integraatio-osaaminen, 

jotta tehtyjä ratkaisuja voidaan 

käyttää hyväksi,

• selkeä rakenne kerroksiin ja 

moduuleihin, joilla hoidetaan 

erilaiset elinkaarivaatimukset,

• valmiskomponenttien käyttö, 

jolloin liiketoiminnan hyödyt 

saadaan toteutettua nope-

ammin,

• rauhallinen mutta määrä-

muotoinen päätöksenteko, 

jossa liiketoiminta aina myös 

ymmärtää tekemänsä valinnat,

• vahva kommunikaatiokulttuuri, 

joka tukee kaikkien osapuolten 

sitoutumista yhteisiin arkkiteh-

tuuripäätöksiin.

Johdettu arkkitehtuuri ei olekaan 

ihmelääke tietotekniikan uusien 

haasteiden ratkaisemiseen, mutta 

se antaa erinomaisen pohjan näiden 

haasteiden kohtaamiseen.

Pekka Kähkipuro

Senior Vice President

Business Development

SysOpen Digia Plc

Hiomotie 19, FIN-00380 Helsinki 
Finland

Email: pekka.kahkipuro@sysopen.
fi

Tel: +358 424 20201 GSM: +358 
40 759 0982
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Arkkitehtuurit ja koodin laatu
Tomas Nyström, Accenture

Arkkitehtuuri ja koodin laatu ovat käsitteitä joista harvemmin löytyy kaksi täysin samaa mieltä olevaa 
henkilöä.  Meille on jokaiselle muodostunut oma käsitys joka perustuu sekoitukseen käytännön 
kokemusta ja teoriaa. Käytännön kokemus tulee yleensä kantapään kautta projekteissa ja teoreettinen 
näkemys taas eri yritysten omista malleista ja terminologiasta. Varsinkin sana arkkitehtuuri on 
tietotekniikan piirissä kokenut aikamoisen inflaation viime aikoina – kaikki haluavat yleensä olla 
arkkitehtejä, kaikkeen on olemassa arkkitehtuuri ja jos jokin kilke ei omaa hyvää arkkitehtuuria ei se 
luonnollisesti voi olla mistään kotoisin. Koodin laadusta on (ainakin subjektiivisella tasolla) yleensä myös 
aika erilaisia näkemyksiä, riippuen hieman siitä istuuko ostajan vai toimittajan riveissä.

Tässä artikkelissa on tarkoitus käsitellä käytännönläheisesti sitä miten eri arkkitehtuurit vaikuttavat 
koodin laatuun, eli ottaa härkää sarvista kiinni, katsoa sitä tiukasti silmiin ja katsoa mitä siitä seuraa. 
Ensin määritellään arkkitehtuuri ja koodin laatu erikseen ja sitten katsotaan yhtymäkohtaa.

Arkkitehtuureille määritelmä

Meille kaikille on ajan myötä 

muodostunut korvien väliin tietty 

kehikko, jota käytämme kaiken 

sisään tulevan syötteen analysoin-

tiin. Tämä kehikko on meidän 

henkilökohtainen tapamme luoki-

tella ja käsitellä informaatiota. 

Arkkitehtuuri on pitkälti sama 

asia; arkkitehtuurin avulla pilko-

taan isompi käsitealue pienem-

piin osiin ja mietitään osien välille 

rajapinnat tai suhteet. Käytännön 

elämästä löytyvät arkkitehtuurit 

ovat, tilanteesta ja tekijöidensä 

taustoista johtuen, harvemmin 

yhdenmittaisia. Mitään kaik-

kien arkkitehtuurien äitiä ei ole 

olemassa, ainoastaan kirjava 

joukko eri arkkitehtuureja jossa 

hyvin voidaan kahdella samanni-

misellä arkkitehtuurilla tarkoittaa 

kahta aivan eri asiaa. Jos nopeasti 

vilkaisee alan lehdissä käytett   ävää 

terminologiaa (tai sitten vaik kapa 

työpaikkailmoituksia) niin sieltä 

löytyy järjestelmä-, ohjelmisto-, 

integraatio-, sovellus-, infra-

struktuuri-, laitteisto-, verkko-, 

palvelin-, portaali-, Java EE-, 

.NET-, tietoturva-,  SOA-, 

kehitys-, ylläpito-, operointi-, 

suorituskyky-, jne. arkkitehtejä tai 

-arkkitehtuureja. Tästä joukosta 

on aika vaikea löytää/etsiä punaista 

lankaa koodin laadun suhteen. On 

siis tarpeen ottaa käyttöön hieman 

matkan varrella opittua ja hyväksi 

todettua teoriaa, eli Accenturella 

yleisesti käytössä oleva tapa luoki-

tella ja käsitellä arkkitehtuureja 

(katso kuva 1). Idea on yksinker-

taisesti ottaa jokaisesta tietojärjes-

telmästä löytyvät korkean tason 

TEEMA-ARTIKKELI
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kokonaisuudet sekä tekniseltä 

puolelta että toteutusprojektin 

elinkaaren puolelta ja nimetä ne 

mahdollisimman johdonmukai-

sesti. Näiden peruskomponenttien 

päälle on sitten helppo määritellä 

kaikki muu.

Tämän artikkelin kannalta sovel-

luskehityksen elinkaaren aloittaa 

kehitysvaihe jossa järjestelmä 

toteutetaan. Tätä vaihetta tuke-

maan on oltava kehitysarkkiteh-

tuuri. Kehitysarkkitehtuuri kattaa 

kaiken toteutusvaiheen työn teke-

miselle vaadittavat edellytykset 

laitteistosta, kehitysvälineistä, 

versionhallinnasta jne., aina työka-

luohjeistukseen ja metodologiaan 

saakka.

Toteutusprojektin elinkaaren 

toisessa päässä on vaihe jossa 

sovellus on tuotannossa (tai 

esimerkiksi jakelussa jos kyseessä ei 

suoraan ole itsenäinen sovellus) ja 

tarve on ylläpitää, tukea ja kenties 

varmistaa että sovellus toimii 

tuotannossa. Tätä kokonaisuutta 

kutsutaan operointiarkkitehtuu-

riksi. Operointi siis tässä tarkoittaa 

kaikkea sitä minkä on toimittava 

jotta sovellus toimii asetettujen 

palvelutasojen mukaan.

Kehitys- ja operointiarkkitehtuurin 

väliin tulee itse sovellus ja kaikki 

tarvittava jotta sovellus teknisesti 

toimisi. Sovellus itsessään ei ole 

mikään arkkitehtuuri mutta sitä 

tukemaan on oltava sovellusark-

kitehtuuri. Erona näissä on se 

että sovellus on vain ja ainoastaan 

puhdasta ajonaikaista liiketoi-

mintalogiikkaa kun taas sovellus-

arkkitehtuuri on määritelmä siitä 

miten sovelluslogiikka on pilkottu 

osiin ja mitkä osien suhteet ovat. 

Sovellusarkkitehtuuriin voi myös 

laskea sellaiset sovelluksen osat 

jotka ovat sovelluksen eri osille 

yhtenäisiä ja jotka luodaan keski-

tetysti uudelleenkäytön varmis-

tamiseksi. Sovellusta ja sovel-

lusarkkitehtuuria tukemaan on 

oltava ajonaikainen arkkitehtuuri. 

Ajonaikaiseen arkkitehtuuriin 

kuuluu tarvittava teknologiapino, 

alkaen verkosta, laitteistosta jne 

päätyen teknisiin ohjelmistopalve-

luihin (kuten esimerkiksi Java EE 

palvelut, kirjastot jne) jotka ovat 

sovellusriippumattomia mutta joita 

ilman itse sovellus ja sovellusarkki-

tehtuuri eivät toimi.

Kehitys-, sovellus-, ajonaikainen 

ja operointiarkkitehtuuri yhdessä 

yksiselitteisesti määrittelevät 

minkä tahansa korkeamman tason 

arkkitehtuurin. Esimerkiksi integ-

raatioarkkitehtuuri on näiden 

instanssi jossa kehitysarkkitehtuuri 

määrittää työvälineet ja ohjeis-

tuksen integraation toteutuk-

seen, ajonaikainen arkkitehtuuri 

on tarpeista riippuen esimerkiksi 

jono- tai EAI-paketti ja operointi-

arkkitehtuuri on sitten näiden yllä-

pito ja tuki. Sovellusarkkitehtuuri 

integraatioarkkitehtuurin tapa-

uksessa on esimerkiksi integraa-

tion ohjeistus niin että yhtenäinen 

tietomalli tai palvelupohjainen 

rajapintaratkaisu toteutuu.

Räätäliprojekteissa arkkitehtuu-

reilla on keskeinen rooli kun taas 

pakettiprojekteissa suuri osa arkki-

tehtuurivalinnoista on ennalta 

määriteltyjä. Esimerkiksi SAP 

moduuliprojektissa kaikki tarvit-

tavat työvälineet ovat osa SAP:in 

tarjontaa.

Kuvassa 2 on vielä kuvattu näiden 

perusarkkitehtuurien suhteet. 

Huomionarvoista on se että kehi-

tysarkkitehtuurin pitää tarvittaessa 

myös pystyä luomaan ja tukemaan 

ajonaikaisen arkkitehtuurin osia.

Koodin laatuun vaikuttavat 
tekijät

Koodin laadulle kuulee monia 

määritelmiä kuten virheettömyys, 

Kuva 1: Perusarkkitehtuurit joiden avulla voidaan määrittää mikä 
tahansa sovellus
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tehokkuus, riittävä komment-

tien määrä, selkeys jne. Kaikki 

nämä ovat oikeassa sekä samalla 

väärässä, kaikki riippuu siitä mitä 

ollaan tekemässä. Koodin virheet-

tömyys ei juuri auta ellei kehitys-

tiimille ole pystytty kommunikoi-

maan kunnolla mitä sovelluksen 

tulisi tehdä. Ainoa toimiva tapa 

kuvata vaadittava koodin laatu (ja 

siis samalla sovelluksen laatu) on 

vaatimusten kautta. Vaatimukset 

voidaan karkeasti ottaen jakaa 

kahteen osioon; toiminnallisiin 

ja ei-toiminnallisiin vaatimuk-

siin. Toiminnalliset vaatimukset 

kuvaavat sovelluksen toiminnan 

ja ei-toiminnalliset sille annetut 

tekniset vaatimukset kuten esimer-

kiksi suorituskyky (vasteaika, käyt-

täjien määrä jne tietyllä laitteis-

tolla) tai yhteensopivuus jonkun 

olemassa olevan teknologian 

kanssa. Laadukas koodi / sovellus 

on siis sellainen joka täyttää toimin-

nalliset ja ei-toiminnalliset vaati-

mukset. Saavutetaanko asetetut 

vaatimukset riippuu tietysti vaati-

musten tasosta, mutta myös muista 

asioista. 

Karkeasti ottaen lopulliseen 

laatuun projektin kannalta vaikut-

tavat (katso kuva 3):

a) projektihallinnan alueen asiat

b) yksilön osaaminen

c) vaatimukset sekä loppukäyttä-

jien osallistuminen ja 

d) sovelluksen rakenne, sovellus-

kehityksen abstraktiotaso sekä 

kehitysympäristön tehokkuus 

Näistä alueista pystytään suoraan 

arkkitehtuurin avulla vaikutta-

maan alueeseen d; tosin on hyvä 

pitää mielessä että mikäli alueen d 

tehtävät / toiminnot helpottuvat on 

niillä vuorostaan painetta helpot-

tava vaikutus muille alueille.

Sovelluksen rakenteen 
vaikutus koodin laatuun

Liiketoiminta miettii vaatimuksia 

mutta ei yleensä osaa ottaa kantaa 

siihen miten ne tulisi toteuttaa, 

teknologiaihminen taas tietää 

mikä on mahdollista ja mikä ei 

mutta harvemmin ymmärtää liike-

toimintaa, sovelluksen rakenne 

määräytyy molempien pohjalta ja 

siksi sovellusarkkitehtuuri, alue 

tekniikan ja liiketoiminnan välissä, 

on erittäin kriittinen lopputuloksen 

– eli laadun - kannalta. Ääripäässä 

sovelluksella ei ole rakennetta. 

Sovellus on tällöin monoliitti jossa 

ei ole minkäänlaisia sisäisiä rajapin-

toja. Kukaan ei halua monoliittia 

ja niillä joilla sellaisia on pyrkivät 

niistä eroon. Modulaarisuus on 

avainsana ja sovelluksen rakenne 

määrittää modulaarisuuden tason. 

Esimerkkejä modulaarisuudesta 

on se että sovellusarkkitehtuuri 

on identifi oinut eri liiketoiminta-

vaatimusten pohjalta sovelluksen 

toiminnalliset riippuvuussuhteet ja 

projekti on jaettu tiimeihin näiden 

pohjalta. Tällä tavoin eri tiimien 

väliset riippuvuudet ovat minimoitu 

ja teknisesti tiimit voivat edetä 

omaa tahtiaan muista riippumatta, 

ääripäässä tämä tarkoittaa jopa sitä 

että sovelluksen eri osia voidaan 

tuotannossa päivittää muista riip-

pumatta. Projektiorganisaatio 

vastaa sovellusarkkitehtuurista jos 

projekti on itsenäinen, muuten 

osavastuu kuulu hankeorganisaa-

tiolle.

Yksittäinen kehittäjä kokee modu-

laarisuuden yksinkertaistavana 

tekijänä joka auttaa häntä keskitty-

mään omaan alueeseensa ilman että 

muilta alueilta tulee liikaa häiriö-

tekijöitä tai monimutkaisuutta 

lisääviä vaatimuksia. Sovelluksen 

rakenne on hyvin dokumentoi-

tuna myös äärimmäisen hyvä 

kommunikoinnin työväline niin 

kehittäjien kuin kehittäjien ja 

liiketoiminnan välillä. Sovelluksen 

rakenne vaikuttaa suuresti myös 

ylläpitovaiheeseen, erityisesti sen 

kustannuksiin.

Kuva 2: Perusarkkitehtuurien suhteet
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Kehityksen abstraktiotason 
vaikutus koodin laatuun

Kehityksen abstraktio nousee 

yleensä aina kulloinkin muodissa 

olevan ohjelmointikielien iän 

myötä. Tyypillisesti ensin tulevat 

kirjastot ja uudelleenkäytettävät 

koodinpätkät, sitten erilaiset 

patternit joiden avulla kehittäjän 

vapausasteita rajataan. Tyypillistä 

on myös että jossain vaiheessa 

tulee kehittimiä jotka rupeavat 

abstrahoimaan alla olevaa ja gene-

roimaan koodia mallien pohjalta.

Kehittäjän kannalta kaikki tämä on 

ajonaikaista arkkitehtuuria, mitä 

korkeammalle tasolle ajonaikainen 

arkkitehtuuri on projektissa saatu, 

sen yksinkertaisempaa sovelluske-

hitys on. Tästä seuraa että tarve 

kirjoittaa koodia vähenee ja kehit-

täjällä on korkeampi tuottavuus 

suhteessa käytettyihin tunteihin. 

Esimerkki tästä evoluutiosta on 

lokiin kirjoittaminen: ensin Java-

puolella tuli itse tehdä kaikki, sitten 

tuli Log4J ja nyt ”lokitus” onkin jo 

osa standardia.

Tänä päivänä .NET ja Java ovat 

ylivoimaisesti suosituimmat 

perustat joille ajonaikaiset arkki-

tehtuurit rakennetaan - rakenne-

taan koska vieläkään ne eivät kata 

kaikkia tarpeita. Mikäli projekti 

itse pyrkii luomaan oman ajon-

aikaisen arkkitehtuurin kasvaa 

riski laadullisille tai aikataululli-

sille vaikeuksille.  Onkin yleensä 

järkevää tarjota projektille valmiina 

ajonaikainen arkkitehtuuri toisen 

(osa-)projektin toteuttamana.

Kehitysympäristön vaikutus 
koodin laatuun

Sovelluskehityksessä kehitysympä-

ristön tehokkuus ja käytettävyys on 

huomattavassa asemassa projektin 

ajankäytön suhteen. Varsinkin 

Java-sovelluskehityksessä kehitys-

ympäristöjen tehokkuus vaihtelee, 

sovelluskehityssyklistä huomat-

tavan suuri osa voi esimerkiksi 

kulua sovelluksen kääntämiseen ja 

asentamiseen sovelluspalvelimelle. 

Tehokas kehitysympäristö kattaa 

itse koodin tekemisen lisäksi kaikki 

kehitykseen vaadittavat osa-alueet, 

eli koko kehitysarkkitehtuurin. 

Kun ajonaikaisen arkkitehtuurin 

puolella koodin määrää vähenne-

tään ja laatua nostetaan kehityksen 

abstraktiotasoa nostamalla niin 

kehitysarkkitehtuuri vastaavasti 

nostaa koodin laatua varmistamalla 

että tehdään oikeita asioita. 

Konkreettisesti kehitysympäristö 

pitää olla sellainen että vaatimukset 

saadaan dokumentoitua, prosessi 

ja työkalusetti tukevat tehokasta 

ja jäljitettävää sovellusdesignin 

luomista vaatimusten pohjalta, 

vaatimukset ja koodi pysyvät 

samalla tasolla (koska kyllähän ne 

vaatimukset kuitenkin muuttuvat). 

Testitapausten luonti on oltava 

sekä kattavaa että ylläpidettävää 

(automatisoitu) ja testitapaukset 

on oltava linkattuja vaatimuksiin. 

Tämä ei ehkä kuulosta vaikealta - 

mutta monesti suutarin lapsilla ei 

ole kenkiä.

Suoraan itse koodia tarkkailevia 

osia kehitysarkkitehtuurissa ovat 

automaattisesti ajettavat yksikkö-

testit, testien kattavuuden seuraa-

Kuva 3: Sovellusprojektin kannalta keskeiset seikat jotka yleensä 
vaikuttavat koodin laatuun.
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minen, koodin laadun semanttinen 

analyysi jne. Integroimalla nämä 

kyvykkyydet osaksi kehityspro-

sessia luodaan kyky löytää poten-

tiaalisia laadullisia ongelmakohtia 

aikaisemmin kehitysvaiheessa. 

Mitä aikaisemmin laadullinen 

ongelma löytyy, sen halvempaa sen 

korjaaminen on.

Positiivisen vaikutuksen 
uudelleenkäyttö

Kehitys- ja ajonaikainen arkkiteh-

tuuri ovat tehokkaimmillaan silloin 

kun ne ovat valmiiksi olemassa ja 

niitä käytetään muissakin projek-

teissa tai hankkeissa. Tämä on 

tietyllä tavalla arkkitehtuurien 

uudelleenkäyttöä ja samalla syy 

miksi markkinoilla onkin aika 

paljon ”puolivalmisteita” – eli 

portaali-, sisällönhallinta- jne. 

tuotteita joiden avulla ajonaikaisen 

arkkitehtuurin rakentaminen 

on kustannustehokkaampaa, 

nopeampaa ja riskittömämpää.

Kaikkein tehokkaimmat IT-orga-

nisaatiot tuottavat arkkitehtuuriky-

vykkyyden keskitetysti; näin syntyy 

kustannustehokas sekä vakaa pohja 

jolle kukin projekti tai hanke voi 

rakentua. On selvää että kaikilla 

projekteilla on omia erityistarpei-

taan ja siksi tärkeä ominaispiirre 

keskitetyssä kyvykkyydessä on 

jatkuva kehitys ja ylläpito projek-

tien tarpeiden mukaan.

Arkkitehtuurien kehityssuunnat

Vaikka sana arkkitehtuuri onkin 

yleisesti käytössä, sen takaa löytyy 

harvemmin holistinen lähestymis-

tapa, joka kattaa kehitys-, sovellus-

, ajonaikaisen sekä operointiarkki-

tehtuurin. Edistymistä on tosin 

selvästi havaittavissa kun yritykset 

ovat siirtymässä kustannustehok-

kuudesta tuottavuuden ja laadun 

optimointiin (mikä sitten oikeasti 

johtaa kustannustehokkuuteen).

Kehitysarkkitehtuuri on alue jossa 

selvästi on suurin ero nykytilan ja 

tehokkaan ja optimoidun sovellus-

kehityksen välillä. Markkinoilla on 

olemassa välineet joiden pohjalle 

ratkaisun voi perustaa, työsarkaa 

onkin enemmän metodologian 

sekä tuoteohjeistuksen puolella.

Ajonaikainen arkkitehtuuri on 

alue jossa on jo pitkään rakennettu 

projektien tarpeisiin yksittäisratkai-

suja. Jatkossakin jokaisella projek-

tilla on edelleenkin omat tarpeensa 

mutta nyt kun sekä Java että .NET 

tarjoavat hyvän perustan ollaan 

siirtymässä arvoketjussa ylöspäin 

mallipohjaiseen sovelluskehityk-

seen. Mallipohjaisessa sovellus-

kehityksessä koodi generoidaan 

osin automaattisesti esimer-

kiksi UML-pohjaisista malleista. 

Mallipohjaisuuden lisäksi selvä 

trendi on myös ”puolivalmistepi-

nojen” esiinmarssi. Esimerkiksi 

BEA Aqualogic, SAP NetWeaver 

sekä Windows Server System siir-

tävät ajonaikaisen arkkitehtuurin 

uudelle tasolle jossa valmiita kehik-

koja ja palveluita on sovelluskehi-

tyksen tarpeisiin yhä enemmän.

Yhteenveto

Arkkitehtuureilla ja koodin laadulla 

on selvästi positiivinen yhteys. 

Mustaa valkoisella on sitten vaike-

ampi tuottaa koska harvemmin 

sama projekti tehdään sekä arkki-

tehtuurilla että ilman ihan vain 

vertailun vuoksi. 

Projektin koolla on huomattava 

vaikutus tilanteeseen. Pienempi 

projekti ilman kunnon arkki-

tehtuuria selviää varmaankin 

hyvin maaliin hieman verenmaku 

suussa, mikäli projekti on muuten 

hoidettu mallikkaasti, tosin ylläpi-

tovaiheessa tulee todennäköisesti 

ongelmia. Suurempi projekti taas 

todennäköisesti kaatuu arkkiteh-

tuurin puutteeseen jo projektin 

aikana vaikka muuten asiat olisivat 

kunnossa. Hyvin toimiva IT-

organisaatio tuottaa projektien 

käyttöön tehokkaan ja toimivan 

kehitys- ja ajonaikaisen arkkiteh-

tuurin jolloin jokaisen projektin 

ei erikseen tarvitse keksiä pyörää 

uudelleen. Projektipäällikön tehtä-

vänä on varmistaa että sovellus-

arkkitehtuurin eteen tehdään töitä 

ja lopputulos on ymmärrettävä ja 

ylläpidettävä kokonaisuus.

On kuitenkin hyvä muistaa että 

koodin laatuun vaikuttaa huomat-

tavasti enemmän vaatimusten 

taso ja projektin realistinen alku-

asetelma. Jos projekti onnistuu ja 

laatu on hyvää voi hyvin olla että 

lopputulos on kuitenkin nolla jos 

muutoshallintaa ja tuotantoon 

ottoa ei ole hoidettu kunnolla. 

Tomas Nyström

Johtava konsultti, Accenture

tomas.nystrom@accenture.com
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Palvelu- vai integraatioarkki–
tehtuuri? Vai molemmat?
Petteri Manninen, SysOpen

Artikkelissa pohditaan integraatiorkkitehtuurien ja palveluarkkitehtuurien yhteyttä toisiinsa sekä 
mahdollisuuksia hyödyntää integraatioarkkitehtuuria palveluarkkitehtuuria rakennettaessa.

Mitä ovat palveluarkkitehtuuri 
ja integraatioarkkitehtuuri

Palveluarkkitehtuuri (Service-

Oriented Architecture, SOA) on 

hajautetun tietojenkäsittelyn ja 

integraation arkkitehtuurimalli, 

jonka keskeinen ajatus on tarjota 

korkean tason liiketoimintapal-

veluja helposti kutsuttavan raja-

pinnan kautta. Tavoitteena on 

muodostaa uusia palveluja koosta-

malla ne olemassa olevista palve-

luista ja siten reagoida nopeammin 

muuttuviin liiketoiminnan tarpei-

siin. Viime aikoina suosituin malli 

on ollut Web Services + UDDI-

hakemisto, joiden avulla palvelut 

on kutsuttavissa välineriippumat-

tomasti olemassa olevia standar-

deja käyttäen. Vaikka palveluark-

kitehtuurimalli on ollut olemassa 

kauan (esim. pankkien keskusko-

nepohjaiset transaktioympäristöt), 

sen suosio on kasvanut vasta nyt, 

kun käytettävät välineet on stan-

dardoitu. Aiemmat hajautetun 

tietojenkäsittelyn mallit, kuten 

DCE ja CORBA, eivät ole saavut-

taneet vastaavaa suosiota lähinnä 

teknologiavetoisuutensa ja toimit-

tajakohtaisten ratkaisujensa takia.

Integraatioarkkitehtuuri on yhte-

näistetty tapa liittää sovelluksia, 

niiden osia ja tietoja toisiinsa. 

Integraatiolla tarkoitetaan sovel-

luksille tarjottavaa yhtenäistä 

tapaa käsitellä jo olemassa olevia 

palveluja ja tietoa. Integraatioark–

kitehtuuriprojektien lopputulok-

sena syntyy kuitenkin malli, jonka 

avulla voidaan koostaa uusia palve-

luja vanhoja yhdistämällä. Lisäksi 

kokonaan uusienkin palvelujen 

luominen helpottuu saman mallin 

avulla.

Puhtaalta pöydältä lähdettäessä 

palveluarkkitehtuuri on helppo 

toteuttaa. Sen sijaan olemassa 

olevan sovelluskannan muok-

kaaminen palveluja tarjoaviksi 

komponenteiksi on vaativa 

mutta välttämätön prosessi, jotta 

palveluarkkitehtuurin rakenta-

misessa päästään edes alkuun. 

Palveluarkkitehtuurista puhutta-

essa usein korostetaan pelkästään 

palvelurajapintana toimivaa Web 

Services -toteutusta, joka kuitenkin 

on vain fasaadi todellisille palve-

luille ja siten yksinkertaisin osuus 

palvelun rakentamisessa. Vaativin 

osuus, todellisen palvelun suunnit-

telu ja toteutus “jätetään lukijalle”.

TEEMA-ARTIKKELI
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Tavoitteet

Molempien arkkitehtuurimallien 

keskeinen tavoite on joustavuus: 

palvelujen yhtenäinen ja helppo 

kutsutapa sekä mahdollisuus 

reagoida nopeasti liiketoiminnan 

muutoksiin.

Palveluarkkitehtuurin keskeisiä 

teemoja ovat:

• korkean abstraktiotason sovel-

luspalvelut

• palvelujen löyhät liitokset

• sovellusten ja palvelujen 

komponentointi

• komponenttien uudelleenkäy-

tettävyys

• palvelujen korkeampi käytettä-

vyys

• palvelujen parempi hallittavuus

• nopea reagointi liiketoiminnan 

muutoksiin

Vaikka palveluarkkitehtuurin 

tavoitteet ovat luonteeltaan 

yleisiä ja sopisivat minkä tahansa 

arkkitehtuurin tavoitteiksi, on 

huomattava, että painopistealu-

eena ei ole ajonaikainen suoritus-

kyky vaan toteutuksen helppous. 

Huonompaa suorituskykyä voidaan 

kompensoida palvelujen korkealla 

tasolla, jolloin kutsujen määrä jää 

pieneksi.

Integraatioarkkitehtuurin keskeisiä 

teemoja ovat:

• olemassa olevien järjestelmien 

yhteenliittäminen

• joustavuus, varautuminen tule-

viin tarpeisiin

• palvelujen löyhät liitokset

• monimutkaisuuden vähentä-

minen rajapintojen yhtenäistä-

misen kautta

• hallittavuus (keskitetty valvonta 

ja hallinta)

• korkea käytettävyys 

• skaalautuvuus

• turvallisuus (yksittäisten palve-

lujen tasolla keskitetysti hallit-

tuna)

• tiedon eheys

• ratkaisujen pitkät elinkaaret, 

komponenttien elinkaaret eivät 

ole sidottuja toisiinsa

• toteutus- ja tuotantokustan-

nusten vähentäminen pitkällä 

aikajänteellä

Integraatioarkkitehtuurin teemat 

ja tavoitteet ovat luonteeltaan 

teknisempiä ja pyrkivät kriittisille 

järjestelmille tyypilliseen toimin-

tavarmuuteen. Integraatioarkkite

htuurissa peruspalveluista kooste-

taan korkeamman tason palveluja 

käyttämällä integraatiotuotteiden 

workfl ow-ominaisuuksia. 

Rakenne

Palvelu- ja integraatioarkkitehtuu-

rien rakenteet ovat hyvin samankal-

taisia, koska palveluarkkitehtuuria 

voidaan pitää yleisen integraatio-

arkkitehtuurin yhtenä erikoista-

pauksena. Palveluarkkitehtuurissa 

on kuitenkin tehty rajauksia, joita 

ei yleisessä integraatioarkkitehtuu-

rissa voida tehdä.

Kuva 1: Integraatioarkkitehtuurin rakenne
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Kuvassa 1 on esitetty tyypillinen 

integraatioarkkitehtuurin rakenne. 

Alimmalla tasolla on kuvattu liitet-

tävät järjestelmät, joiden päälle 

integaation tarvitsemat kerrokset 

on rakennettu. Kahta ylintä 

kerrosta (liiketoimintaprosessin 

hallinta ja seuranta) ei aina toteu-

teta, mutta ne tulee suunnitte-

lussa huomioida. Kaavion oikeaan 

reunaan kuvatut tukitoiminnot 

eivät suoraan vaikuta yksittäisen 

palvelupyynnön käsittelyyn, mutta 

ovat mm. hallittavuuden takia 

pakollisia. 

Vastaava palveluarkkitehtuurira-

kenne on esitetty kuvassa 2 täyden-

nettynä kuljetuskerroksen (SOAP/

HTTP(S)), esitystavan (XML), 

palvelun kutsumisen (WSDL) ja 

hakemiston (UDDI) osalta.

Suorituspolku

Vaikka arkkitehtuurit vaikuttavat 

täysin yhteneväisiltä, erot löytyvät 

tarkasteltaessa yksittäisten pyyn-

töjen kulkua järjestelmän läpi 

(Kuva 3). Integraatiojärjestelmä 

toimii jokaisella pyynnöllä samalla 

tavoin. Kaikki pyynnöt ja vastaukset 

kulkevat transformaatio- ja reiti-

tyskerrosten kautta, koska osapuo-

lilla ei ole tietoa toisen osapuolen 

rakenteesta, tiedon esittämista-

vasta, käytetystä kuljetuskerrok-

sesta jne. Toinen osapuoli voi yhtä 

hyvin olla saman järjestelmän osa 

samassa koneessa tai vaikka älykäs 

mobiilipääte julkiverkon takana 

toisella puolella maata.

Palveluarkkitehtuurissa palvelua 

pyytävä osapuoli on standardoitu, 

joten pyyntö tulee aina sovitussa 

muodossa. Tämä antaa mahdolli-

suuden keventää reititystä ja trans-

formaatioita, jolloin palvelua tarvit-

seva voi pyytää palvelun sijainnin 

hakemistosta ja kutsuu sitä suoraan 

ilman reititystä. Vaikka palvelun 

pyytäjä ei transformaatioita ja reiti-

tystä tarvitse, on palvelun toteut-

tava osapuoli usein rakennettu 

siten, että se kutsuu useita tausta-

järjestelmiä ja niiden palveluita.

Molemmissa tapauksissa pyydetty 

palvelu voi itsessään olla synkro-

ninen tai asynkroninen, mutta Web 

Services -toteutukset ovat luonteel-

taan synkronisia, jolloin asynkro-

nisen rajapinnan tuominen palvelu-

rajapinnaksi aiheuttaa pollaamista.

Jotta tavoite nopeasta reagoinnista 

liiketoiminnan muutoksiin toteu-

tuisi, on palveluiden kehittäminen 

ja muuttaminen oltava yksinker-

taista. Ilmeinen ratkaisu tähän 

tarpeeseen on integraatiojärjes-

telmä ja sen hyödyntäminen palve-

luiden koostamisessa.

Kuva 2: Palveluarkkitehtuuri sovitettuna integraatioarkkitehtuuriin

”...erot löytyvät tarkasteltaessa yksit-

täisten pyyntöjen kulkua järjestelmän 

läpi.”
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Yhteenveto

Palveluarkkitehtuuri on täsmälleen 

yhtä hyvä ja joustava kuin kompo-

nentit, joista palvelut muodostuvat. 

Työkalut korkean abstraktiotason 

palvelukomponenttien koostami-

seen nopeasti ja helposti tarjoaa 

hyvin suunniteltu integraatioark-

kitehtuuri.

Palveluarkkitehtuuri on liiketoi-

mintalähtöinen ja sen tavoitteena 

on nopea reagointi muuttuviin 

liiketoimintaolosuhteisiin. Tämä 

toteutetaan yleensä siten, että sovel-

luksen palvelut on liitetty toisiinsa 

löyhin liitoksin. Usein kuitenkin 

komponentit, jotka muodostavat 

ko. palvelut, koodataan tiukoin 

sidoksin, jolloin uusien palveluiden 

luonti hankaloituu ja vanhojen 

palveluiden ylläpidettävyys kärsii. 

Tällöin integraatioarkkitehtuuria 

hyödyntämällä voidaan nämä 

liitokset muuttaa löyhiksi. 

Integraatioarkkitehtuurin kannalta 

on sama, onko kutsuja sovellus, 

toinen komponentti vai palvelu-

komponentti. Perinnejärjestelmien 

tarjoamat palvelut vaativat joka 

tapauksessa rajapintoja, joita ei 

kannata ratkaista ainoastaan palve-

luarkkitehtuurin tarpeisiin. Vaarana 

on ratkaista tarvittavat rajapinnat 

Kuva 3: Pyynnön suorituspolku molemmissa arkkitehtuurimalleissa

siten, että koosteisten palveluiden 

tuottaminen myöhemmin osoit-

tautuu vaikeaksi.

Web Services -toteutusten avulla 

tapahtuva palveluiden jakaminen 

useaan organisaatioon laajentaa 

tiettyyn palveluun sitoutuneiden 

käyttäjien määrää ja samalla 

vaikuttaa ylläpidon helppouteen/

vaikeuteen ja ylläpitonopeuteen. 

Hyvällä suunnittelulla estetään 

lukkiutuminen tiettyyn palveluun 

ja sen versioon ja pystytään tuke-

maan useita rinnakkaisia versi-

oita palvelusta. Samoin on oltava 

mahdollista muuttaa palvelun 

toteutusta ilman että muutos 

näkyy palvelun käyttäjille. Vaikka 

tämä on mahdollista perinteisinkin 

tekniikoin, vähentää integaatio-

arkkitehtuuri tarvittavia työmääriä 

merkittävästi. Vaikka palveluarkki-

tehtuuri ei ole integraatioarkkiteh-

tuuri, siitä muodostuu integraation 

merkittävä käyttäjä.

Palveluarkkitehtuuri on integraa-

tioarkkitehtuurin erikoistapaus, 

jossa käytettävien tekniikoiden 

määrää on rajattu. Vain integraa-

tioarkkitehtuurin hyvällä suunnit-

telulla on palveluarkkitehtuurin 

käyttöönotto mahdollista.”Palveluarkkitehtuuri on integraa-

tioarkkitehtuurin erikoistapaus, jossa 

käytettävien tekniikoiden määrää on 

rajattu.”
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J2EE vs. .NET
Olli Sakari

J2EE ja .NET ovat tietojärjestelmäteknologioita, joiden varaan suuri osa tulevaisuuden tietojärjestelmistä 
tulee rakentumaan. Molemmat teknologioista tarjoavat välineitä toteuttaa tietojärjestelmäarkkitehtuureita 
sekä rakentaa alustariippumattomia ja uudelleenkäytettäviä komponentteja. 

.NET on Microsoftin luoma 

teknologia, joka mahdollistaa alus-

tariippumattomien järjestelmien 

luomisen. Vuodesta 2001 mark-

kinoilla ollut teknologia tarjoaa 

mahdollisuuden hajautettujen 

komponenttipohjaisten järjes-

telmien rakentamiseen useilla 

eri ohjelmointikielillä sekä tuen 

useiden eri käyttöliittymätyyp-

pien tavoittamiseen. Arkkitehtuuri 

korvaa Microsoftin aikaisemman 

COM+ – komponentteja hyödyn-

täneen Windows DNA – arkki-

tehtuurin, joskin vanhojen kompo-

nenttien tarjoamien palveluiden 

käyttäminen on edelleen mahdol-

lista. J2EE on Sun Microsystemin 

hallinnoima Java-ohjelmointi-

kielen varaan rakennettu tekno-

logia, joka on kehittynyt julkai-

suvuotensa 1998 jälkeen IT –alan 

suurimpien pelureiden, kuten 

IBM, Oracle ja BEA, yhteistyön 

tuloksena. J2EE - teknologia 

määrittelee yhteensopivuuskriteerit 

osateknologioilleen ja käytännössä 

useat eri valmistajat rakentavat 

näiden kriteereiden mukaisia tuot-

teita. 

Ideologia

Perusideologialtaan molemmat 

tietojärjestelmäteknologioista 

tähtäävät alustariippumattomuu-

teen. Teknisellä tasolla molem-

pien teknologioiden sovellusmalli 

pohjautuu tulkattaviin ohjel-

mointikieliin, joiden suorituk-

sesta vastaa ajoympäristö, josta voi 

olla olemassa useita versioita eri 

käyttöjärjestelmiä varten. .NET 

– arkkitehtuuri tarjoaa Microsoftin 

aikaisimmista ratkaisuista poiketen 

tuen useille käyttöjärjestelmille ja 

tarjolla on ajoympäristöjä myös eri 

valmistajien käyttöjärjestelmille. 

Vaikka tavoitteena on tarjota tuki 

useille eri alustoille, on sovellusten 

luontevin ja toimivin ympäristö 

edelleen Microsoftin valmistama 

käyttöjärjestelmä. J2EE – maail-

massa on jo vuosia ollut itsestään-

selvyys, että sovelluspalvelimien ja 

eri tuotteiden valmistajia on useita 

ja yrityksellä on vapaus valita 

parhaiten tarpeisiinsa soveltuvat 

tuotteet valitsemilleen käyttöjärjes-

telmä- ja laitealustoille. Sovellusten 

siirrettävyys sekä alusta- ja valmis-

tajariippumattomuus on tärkeä 

valintakriteeri, jonka osalta J2EE 

– teknologiat ovat vahvempia. 

Toisaalta ajoympäristöjen kehit-

tyessä myös .NET -tekniikoiden 

TEEMA-ARTIKKELI
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siirrettävyys alustalta toiselle 

tulee kehittymään. Tämä tullee 

tarkoittamaan sitä, että muutaman 

vuoden kuluttua .NET – teknolo-

giat tulevat olemaan Java – tekno-

logioiden tavoin aidosti siirret-

täviä. Toisaalta myös Javan ”aitoa” 

siirrettävyyttä on kritisoitu paljon 

ja monimutkaisimpien sovellusten 

siirrettävyydessä on ongelmia myös 

Java – ympäristöissä.

Sovellusten kirjoittaminen

.NET – kehittäjällä on valittava-

naan useita eri ohjelmointikieliä. 

Microsoft tarjoaa tuen useille 

kielille, joista on pääsy samoihin 

resursseihin. Käytännössä eri ohjel-

mointikielillä voidaan siis kirjoittaa 

samanlaisia sovelluksia. Alustan 

pääkieli on Javan kaltainen oliokieli 

C#, mutta tarjolla on myös suuri 

joukko muita kieliä, kuten Visual 

Basic .NET ja C++. Sovellusten 

kirjoittaminen on mahdollista jopa 

Javalla. Microsoft tarjoaa sovel-

luskehittäjälle helppokäyttöisen ja 

RAD - ideologiaa hyvin tukevan 

Visual Studio .NET –työkalun, 

mutta tarjolla on myös muutamien 

muiden valmistajien ympäristöjä. 

J2EE - maailmassa on ajatuksena 

se, että kaikki sovellukset kirjoi-

tetaan samalla ohjelmointikielellä, 

joka on Java. Kehitysvälineeksi on 

tarjolla useita eri tuotteita, joista 

kaupallisista suosituimpien jouk-

koon kuuluvat Borlandin JBuilder 

sekä IBM:n WebSphere Studio 

Application Developer. Ilmaisista 

OpenSource välineistä suosituin 

lienee Eclipse. Java-maailman 

kehitysympäristöt eivät valitetta-

vasti ole helppokäyttöisyydeltään 

Microsoftin välineiden veroisia, 

joskin välineiden laatu on kehit-

tynyt viime vuosina. Vertailtaessa 

sovelluskehitystä sekä tarjolla olevia 

ohjelmointikieliä tarjoaa .NET –

teknologiaperhe kehittyneemmän 

kehitysympäristön sekä enemmän 

ohjelmointikieliin liittyviä vaihto-

ehtoja. Kehittyneet sekä yksinker-

taiset välineet näkyvät käytännön 

projekteissa pienempinä työmää-

rinä ja tätä kautta säästettynä 

rahana. Kannattaa muistaa myös 

helppojen välineiden rooli järjes-

telmien ylläpidossa.

Innovaatiot

Mahdollisuuksiltaan molemmat 

teknologiaperheet ovat saman-

kaltaisia. Molempia teknologi-

oita käyttämällä voidaan rakentaa 

monipuolisen sisällön omaavia 

Web – sovelluksia, joita voidaan 

tarvittaessa myös skaalata asiakas-

kunnan kasvaessa. Teknologiat 

tarjoavat omat komponenttimal-

linsa, jotka mahdollistavat hajau-

tettujen komponenttien luomisen 

sekä niiden tarjoamien palveluiden 

alustariippumattomat etäkutsut. 

WebService – palveluiden luominen 

onnistuu molempien teknologi-

oiden avulla, joskin palveluiden 

yhteensopivuudessa on ollut jonkin 

verran ongelmia. Tietoturvaan 

Kuva 1: Sovellusmalli 

”Digitaalisen allekirjoittamisen 

ansiosta voidaan varmistua siitä, että 

käytettävä komponentti tulee aina 

turvallisesta lähteestä.”
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liittyvät ominaisuudet ovat myös 

pitkälle vietyjä molemmissa tekno-

logioissa ja nykyisin palvelintuot-

teet tarjoavat paljon samankal-

taisia mahdollisuuksia tietoturva-

ominaisuuksien hallintaan. Ainoa 

merkittävä ero tietoturvaan liittyen 

on se, että .NET pakottaa allekir-

joittamaan jaettavat komponentit. 

Digitaalisen allekirjoittamisen 

ansiosta voidaan varmistua siitä, 

että käytettävä komponentti tulee 

aina turvallisesta lähteestä. Myös 

Java tukee digitaalista allekirjoit-

tamista, mutta jättää vapauden 

olla käyttämättä sitä. Käytännössä 

monipuolisten ja tietoturvallisten 

järjestelmien luominen onnistuu 

molemmilla teknologioilla ja 

nykyisin myös alustojen luotetta-

vuus on sangen korkealla tasolla. 

Teknologioiden innovatiivisuutta 

pohdittaessa .NET tarjoaa useim-

miten nopeammin tuen uusille 

innovaatioille. Käytännössä tämä 

johtuu siitä, että uudet innovaatiot 

lisätään J2EE - alustaan hitaan ja 

avoimen JCP – prosessin kautta, 

jossa alan suurimmat pelurit sopivat 

yhdessä siitä millaisena tietty uusi 

innovaatio tullaan liittämään alus-

taan. Vastaavaa taakkaa ei .NET 

maailmassa ole, vaan Microsoft 

on usein luonut alustaan liitetyt 

innovaatiot nopeasti välittämättä 

siitä, että osa ratkaisuista ei ole 

yleisesti hyväksyttyjen standardien 

mukaisia.

Integraatio muihin 
teknologioihin

Integraatio muita teknologioita 

käyttäviin järjestelmiin on usein 

erittäin tärkeä kriteeri valitta-

essa käytettävää teknologiaa, sillä 

on erittäin harvinaista että uudet 

tietojärjestelmät eivät ole riippu-

vaisia jo olemassa olevasta infra-

struktuurista. Molemmat teknolo-

giat tarjoavat mahdollisuuden käsi-

tellä tietokantoja monipuolisesti. 

Vertailtaessa Microsoftin ADO 

.NET tekniikkaa Javan JDBC 

tekniikkaan, yhteistä molemmille 

tietokantarajapinnoille on se, että 

niiden avulla voidaan nykyisin 

käsitellä useimpia tietokantoja ja 

molemmista löytyy tuki tietokan-

takäsittelyssä tarvittaville perus-

operaatioille. Standardienmukaiset 

Kuva 2: Visual Studio .NET

Kuva 3: J2EE ja järjestelmänintegraatioskenaariot
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sovelluspalvelimet tarjoavat 

molemmissa arkkitehtuureissa 

myös tuen sanomanvälityspalve-

luiden käytölle tarjoamalla sano-

majonot viestien tallentamiseen 

sekä mahdollisuuden sanoma-

palveluiden hyödyntämiseen. 

Merkittävimmät sanomanvälitys-

tuotteet tarjoavat mahdollisuuden 

luoda asynkronisia palvelupyyntöjä 

käyttämällä molempia teknologi-

oita. J2EE tarjoaa mahdollisuuden 

tehdä palvelupyyntöjä olemassa 

oleville CORBA –palveluille tarjo-

amalla tuen IIOP –kutsuproto-

kollalle. J2EE - standardi sisältää 

myös JCA –rajapinnan, jolla 

voidaan käsitellä standardijärjes-

telmiä, kuten esimerkiksi SAP ja 

CICS, standardirajapinnan avulla. 

Microsoftin ideologiassa monimut-

kaisimmat integraatioskenaariot 

ratkaistaan käyttämällä valmiita 

integraatiopalvelimia, kuten 

Biztalk Server tai Host Integration 

Server. Integraatiopalvelimet ovat 

ohjelmoitavissa .NET - välineillä, 

mutta ovat erillisiä kaupallisia 

tuotteita. Molemmat arkkiteh-

tuurit tarjoavat tuen tulevaisuu-

dessa tärkeän XML –pohjaisen 

teknologian WebService hyödyn-

tämiseen integraation välineenä. 

Integraationäkökulmasta J2EE –

teknologiat ovat monipuolisempia 

ja helpompia sovittaa yhteen eri 

valmistajien ratkaisujen kanssa. 

Syynä on pitkälti se, että J2EE –

teknologioiden taustalla on paljon 

eri valmistajia, jotka ovat valinneet 

Java –tekniikat yhteiseksi alustak-

seen pakottaen samalla ratkaise-

maan yhteensopivuusongelmat. 

Microsoftin ratkaisut ovat taasen 

pitkään olleet sidottuja nimen-

omaan Microsoftiin ja sen tuottei-

siin.

Teknologioiden suorituskyky

Suorituskyvyn osalta .NET 

järjestelmät ovat tehokkaampia, 

mitattiinpa suorituskykyä  

minkä kriteerin avulla tahansa. 

Käytännössä syy tehoeroon on 

se, että teknologia sekä käyttö-

järjestelmä ovat vahvasti toisiinsa 

Kuva 4: Artikkelin avainkäsitteitä

“.NET-teknologia sekä käyttöjärjes-

telmä ovat vahvasti toisiinsa sidot-

tuja, jolloin suorituskyky on pystytty 

optimoimaan Windows-alustoille.”
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sidottu ja .NET ratkaisujen suori-

tuskyky on pystytty optimoimaan 

Windows alustoille. J2EE –toimii 

aina Java –virtuaalikoneen alaisuu-

dessa, joka on rakennettu käyttä-

mään alla olevien vaihtelevien käyt-

töjärjestelmien palveluita, jolloin 

joudutaan tekemään paljon tehok-

kuutta rajoittavia yleisiä ratkaisuja. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että 

jos ajatellaan .NET -tekniikoita 

Microsoftin alustojen ulkopuo-

lella, sama suorituskykyrajoite on 

olemassa.  Suorituskyvyn ongelmia 

voidaan ratkaista lisäämällä lait-

teisiin suorituskykyä parantavia 

prosessoreita tai muistia, joiden 

osalta Windows versiot asettavat 

omat rajoituksensa, kun taas Javan 

taustalla olevat vaihtelevat käyttö-

järjestelmät voivat olla laajennet-

tavampia. Suorituskyvyn asettamia 

ongelmia voidaan ratkaista myös 

molempien tekniikoiden käyttä-

mien sovelluspalvelimien tukemien 

klusterointitekniikoiden avulla. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että 

valittaessa käytettävää teknologiaa 

on harvinaista, että millisekuntien 

tehoerot ovat merkittävin valinta-

kriteeri.

Kokemuksia alustoista

Teknologiavalintoja tehtäessä alus-

tojen luotettavuutta ja kokemuksia 

niiden käytöstä on tärkeää arvi-

oida. J2EE on arkkitehtuureista 

tällä hetkellä laajemmin käytetty 

ja sen käytöstä on enemmän 

kokemuksia. Osa organisaati-

oista on törmännyt ensimmäisissä 

J2EE - projekteissaan haasteisiin 

tekniikoiden monimutkaisuuden 

takia, mutta tekniikoiden käyttö 

on useimmiten pienen opettelun 

jälkeen onnistunut ilman ongelmia. 

J2EE – teknologioiden vahvuutena 

voidaan pitää kokemuksia teknii-

koiden käytöstä sekä tätä kautta 

tuotteiden kypsä ikä. .NET alustan 

käytöstä ei ole vielä yhtä laajoja 

kokemuksia kuin J2EE - ratkai-

sujen. Teknologian nuoresta iästä 

huolimatta tuotteet alkavat olla 

vuonna 2005 kypsiä kriittistenkin 

järjestelmien alustoiksi, osin kiitos 

Microsoftin merkittävän panos-

tuksen. Pohdittaessa ensimmäisten 

projektien haasteita kannattaa 

muistaa, että .NET –teknologiat 

muistuttavat rakenteeltaan monin 

osin J2EE –teknologioita, joten 

hyvään suunnitteluun liittyvät, 

J2EE - maailmasta tutut, haasteet 

tulevat varmasti nousemaan esiin 

lähitulevaisuudessa.

Kumpi valita?

Tulevaisuuden tietojärjestelmien 

alustan valinta on useissa organi-

saatioissa tällä hetkellä polttava 

kysymys. Alustan valinta on harvoin 

organisaation liiketoiminnan 

kannalta kriittinen kysymys, sillä 

molempien teknologioiden avulla 

voidaan luoda liiketoimintaa 

tukeva moderni tietojärjestelmä. 

Käytännössä organisaatioiden, 

joiden liiketoiminnassa käyttämät 

kriittiset järjestelmät sekä käyttö-

järjestelmävalinnat, pohjautuvat 

Microsoftin ratkaisuihin, kannattaa 

valita saman valmistajan .NET 

teknologia-alusta. Valinta mahdol-

listaa olemassa olevien investoin-

tien helpon siirrettävyyden sekä 

saumattoman uudelleenkäytön 

uuden teknologian kanssa. J2EE 

– arkkitehtuuri on taasen luonteva 

valinta yritykselle, jonka tieto-

järjestelmät käyttävät UNIX- tai 

Linux-alustoja ja joissa käytetään 

eri valmistajien vaihtelevia vuosien 

varrella tukemia teknologioita. 

J2EE – teknologian vahvuutena 

on vapaus valita eri toimittajia ja 

tuotteita, joita voidaan edelleen 

yhdistellä toisiinsa organisaatiota 

parhaiten palvelemalla tavalla. 

Standardina J2EE pyrkii takaa-

maan eri tuotteiden yhteensopi-

vuuden sekä tarjoamaan monipuo-

liset mahdollisuudet integroitua 

taustajärjestelmiin. Myös ilmaiset 

J2EE OpenSource – ratkaisut, 

joita on tarjolla sangen paljon, 

saattavat olla joidenkin yritysten 

kannalta merkittävä J2EE – tekno-

logiaa puoltava valintakriteeri. 

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, 

että valittiinpa kumpi teknologi-

oista tahansa, merkittävintä ei ole 

se kumpi valitaan, vaan se kuinka 

teknologioita sovelletaan liiketoi-

minnan tukena. 

Kirjoittaja toimii asiantuntijana 
sekä kouluttajana Tieturi OY:ssä 
osaamisalueenaan tietojärjestel-
mäarkkitehtuurit sekä tietojärjestel-
mäintegraation haasteet.

“J2EE-alustan haasteena on teknii-

koiden monimutkaisuus.”
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Yritysarkkitehtuuri
Jari Isokallio 

Yritysarkkitehtuurit (enterprise architecture) mahdollistavat liiketoiminnan ja ICT-teknologian yhtäaikaisen 
jatkuvan kehittämisen ja hallinnan. Yritysarkkitehtuurin tavoitteena on luoda muokkautuva ja tehokas 
hallintaväline sekä liiketoiminta- että ICT-muutoksia varten. Tämä artikkeli pohjautuu enemmän 
käytännön kokemukseen ja yritysarkkitehtuurimallien soveltamiseen kuin ko. mallien esittelyyn tai 
vertailuun. 

Englanninkielisen enterprise architecture – termin käännöksenä käytetään myös kokonaisarkkitehtuuri 
-termiä. Vaikkakin tässä artikkelissa käytetään liiketoimintaan viittaavaa termiä yritysarkkitehtuuri, niin 
kysymys ei ole pelkästään liiketoimintaan soveltuvista arkkitehtuureista, vaan sama pätee mille tahansa 
organisaatiolle, jonka toimintaa ohjaavat yhteiset tavoitteet ja päämäärät.

Yritysarkkitehtuurin kehittämis-

malleja ja viitearkkitehtuureja on 

useita, joista tunnetuimpia ovat 

Zachmanin malli ja TOGAF 

(Th e Open Group Architecture 

Framework). Oli kehittämismalli 

mikä tahansa tunnettu malli tai itse 

kehitetty, seuraavat kokonaisuudet 

on useimmiten tunnistettavissa 

tavalla tai toisella: Liiketoiminta-

arkkitehtuuri (business architec-

ture), informaatioarkkitehtuuri 

(information architecture), järjes-

telmäarkkitehtuuri (system archi-

tecture) ja teknologia-arkkitehtuuri 

(technology architecture) (kuva 1).

Li iketoiminta-arkkitehtuur i 

kuvaa muun muassa organisaa-

tion tavoitteet, palvelut ja tuot-

teet sekä liiketoimintaprosessit, 

joissa palveluja ja tuotteita tuote-

taan. Informaatioarkkitehtuuri 

kuvaa organisaation toiminnassaan 

tarvitsemat tiedot ja tietojen väliset 

suhteet. Järjestelmäarkkitehtuuri 

kuvaa järjestelmät ja sovellukset, 

joiden avulla informaatioarkkiteh-

tuurin sisältämiä tietoja hallinnoi-

daan liiketoiminta-arkkitehtuurin 

edellyttämillä tavoilla. Teknologia-

arkkitehtuuri kuvaa organisaation 

IT-järjestelmien ja -sovellusten 

kehittämisessä ja hallinnoinnissa 

käytettävät teknologiset ratkaisut.

Eri osapuolilla on hieman erilaisia 

näkemyksiä siitä, että pitäisikö 

integraatioarkkitehtuuri esittää 

TEEMA-ARTIKKELI

”Eri osapuolilla on hieman erilaisia 

näkemyksiä.”
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omanaan vai onko se osana jotakin 

kokonaisuutta. Em. jaottelussa 

integraatioarkkitehtuuria ei ole 

erikseen tuotu esille, vaan se on 

osana kaikissa em. arkkitehtuu-

reissa. 

Kokemuksia

Jokainen yritysarkkitehtuuri on 

yksilöllinen. Jos yritysarkkiteh-

tuuria lähdetään kehittämään 

valmiin kehittämismallin pohjalta, 

niin soveltaminen on avainase-

massa. Esimerkiksi Zachmanin 

mallin kattavuus on organisaation 

strategisesta kehittämisestä aina 

tietojärjestelmien toteuttamiseen 

asti ja mallia pidetään yleisesti 

kokonaisuudessaan raskaana ja 

sopivana vain laajoihin hankkeisiin. 

Näin ei välttämättä ole, sillä jos 

mallia osataan soveltaa ja hyödyntää 

siitä vain oleelliset asiat, niin malli 

soveltuu myös pienempien hank-

keiden ja organisaatioiden työka-

luksi. Yritysarkkitehtuurin pitää 

olla tarpeeksi hyvä (ts. hyödyl-

linen), mutta ei täydellinen!

Kustannushyöty on eräs tekijä, 

jonka avulla yritysarkkitehtuurin 

kehittämistä perustellaan. Sekin on 

saavutettavissa, mutta kustannus-

hyödyt eivät saa olla ainoa peruste 

eikä hyödyt valitettavasti usein 

ilmene lyhyellä aikavälillä, vaan 

pitkällä aikavälillä ja osa vieläpä 

epäsuorasti esim. liiketoiminnan 

kehittymisen kautta saatavista 

hyödyistä.

Yritysarkkitehtuurin kehitystä 

tulisi ohjata organisaation strate-

giaa, tavoitteita ja päämääriä, ei 

teknologian tai IT:n. Valitettavan 

usein lähtötilanne on IT, eikä 

l i i k e t o i m i n t a p a i n o t t e i n e n . 

Lähtötilanne on parempi, kun 

asioita tarkastellaan enemmän 

liiketoiminnan kehittämisestä ja 

sen kautta saatavista hyödyistä. 

Tätä kautta luodaan myös puit-

teet liiketoiminnan ja IT johdon 

uusille toimintavoille, joissa liike-

toiminnan ja IT:n välinen kuilu 

ensiksi pienenee ja lopulta häviää.

Yritysarkkitehtuurin kehittämisen 

ja hallinnan aikana on oleellista 

tunnistaa, että minkä tasoisesta 

asiasta on kyse. Usein jaottelu 

tehdään kolmen tason avulla. 

Ylin tason on yleensä laajin ja se 

kattaa ko. kontekstissa määritellyn 

yrityksen kokonaisuudessa. Tämä 

taso tarkoittaa niitä asioita, joita 

käsitellään ja jotka vaikuttavat koko 

yrityksen laajuudella. Seuraava 

taso voi olla joko liiketoiminta-

alue, osasto tai yksikkö, riippuen 

yrityksen organisaatiorakenteesta. 

Kolmas taso on useimmiten järjes-

telmätaso (tai tietojärjestelmä-

Kuva 1. Yritysarkkitehtuuri

”Eri asioiden selkeä jaottelu 

helpottaa myös yritysarkkitehtuurin 

hallintaa.”

”Yritysarkkitehtuurin pitää olla 

tarpeeksi hyvä, mutta ei täydel-

linen!”
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taso), mikä tarkoittaa niitä asioita, 

joita käsitellään ja jotka vaikuttavat 

järjestelmätasolla. Eri asioiden 

selkeä jaottelu helpottaa myös 

yritysarkkitehtuurin hallintaa.

Hallintamalli

Yritysarkkitehtuurin kehittäminen 

on monivaiheinen iteratiivinen 

prosessi. Ensimmäisenä on suun-

nittelu ja kuvaaminen eli doku-

mentointi, seuraavaksi toteutus ja 

käyttöönotto. Jatkossa ylläpito sekä 

hallinta. Hallintamallin merkitys 

korostuu nimenomaan yritysark-

kitehtuureissa, koska haasteet ovat 

useimmiten hallintaan tai organi-

saatioon liittyviä. 

Yritysarkkitehtuurin hallintamalli 

kuvaa rakenteen, eri roolit, vastuut 

ja vuorovaikutuksen. Hallintamalli 

kannattaa pitää mahdollisimman 

yksinkertaisena, kevyenä ja kette-

ränä, jotta myös sitä voidaan 

kehittää muuttuvien tarpeiden, 

ympäristön ja kokemuksen perus-

teella.

Kokonaisarkkitehtuurista 
sovellusarkkitehtuuriin 

Huomioitavaa on, että yksittäi-

seen sovellukseen liittyvät asiat 

kuten sovellusarkkitehtuurit eivät 

häviä yritysarkkitehtuurin myötä, 

vaan niitä tarvitaan edelleen. 

Sovellusarkkitehtuurin näkökul-

masta yritysarkkitehtuuri tuo käyt-

töön organisaatiotasoiset IT-stan-

dardit ja – prosessit, mikä helpottaa 

sovellusarkkitehtuurien suun-

nittelua. Arkkitehtuurijatkumon 

varmistaminen luo pohjan uudel-

leenkäytölle. Jos esimerkiksi käyttä-

jähallinta on ratkaistu yritystasolla, 

tällöin eri sovellusarkkitehtuurien 

ei tarvitse ratkaista ko. asiaa.

Yhteenveto

Yritysarkkitehtuurin kehittämi-

seen kannattaa ottaa realistinen 

lähestymistapa ja aloittaa pienesti. 

Laatimalla realistinen yritysark-

kitehtuurin kehityssuunnitelma 

ja sitouttamalla sekä liiketoiminta 

että IT mukaan hankkeeseen, 

saadaan organisaation yhteinen 

johtamisen työkalu. 

TietoEnator on yksi tehokkaan tie-
toyhteiskunnan pääarkkitehdeistä 
ja pohjoismaiden suurin tietotek-
niikan palveluyritys. Asiantuntijoi-
demme määrä on lähes 15 000 ja 
osaamisemme maailman huippua. 
Konsernin liikevaihto on noin 1,5 
miljardia euroa.

Kehitämme innovatiivisia tietotek-
niikkaratkaisuja asiakkaidemme 
tavoitteiden toteuttamiseksi ja 
digitalisoimiseksi. Läheisen yhteis-
työmme ansiosta voimme auttaa 
heitä johtamaan ja kehittämään 
toimintaansa yhä paremmin. 

Jari Isokallio jari.
isokallio@tietoenator.com

”Hallintamalli kannattaa pitää 

mahdollisimman yksinkertaisena, 

kevyenä ja ketteränä.”

”Yritysarkkitehtuurin kehittämiseen 

kannattaa ottaa realistinen lähesty-

mistapa ja aloittaa pienesti.”
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TEEMA-ARTIKKELI

Ohjelmistoarkkitehtuurista 
puoliketterästi
Simo Vuorinen, TietoEnator

Ohjelmistoarkkitehtuurista on kirjoitettu useita kirjoja liittyen sen suunnittelun eri näkökulmiin, kuten 
suunnitteluun, dokumentointiin, ja arviointiin. Tämä artikkeli käsittelee ohjelmistoarkkitehtuuria arkkitehdin 
näkökulmasta esittäen perustavaa laatua olevia asioita liittyen ohjelmistoarkkitehtuurin suunnitteluun ja 
ohjelmiston toteutuksen aikaiseen arkkitehtuurin valvontaan.

Ohjelmistoarkkitehtuurin 
määritelmistä

Arkkitehtuuri-termille löytyy 

useilta eri tahoilta määritelmiä 

pienillä vivahde-eroilla höystet-

tynä. Näistä vivahde-eroista on 

kuitenkin mahdollista halkoa 

hiuksia näin tahtoessaan vaikka 

kuinka. Olen tyytynyt ohjelmis-

toarkkitehtuurin osalta seuraavaan 

määritelmään:

”Arkkitehtuurilla (Software archi-

tecture) tarkoitetaan järjestelmän 

tai sovelluksen rakennetta tai 

rakenteita, jotka koostuvat ohjel-

mistokomponenteista, niiden 

näkyvistä attribuuteista, ja niiden 

välisistä suhteista.” [Bass et al] 

Eli käytännössä ohjelmistoarkki-

tehtuuri koostuu ohjelmistokom-

ponenteista ja niiden attribuuteista, 

sekä ohjelmistokomponenttien 

välisistä suhteista, jotka muodos-

tavat ohjelmiston ja sen rakenteen.

Vaatimuksia ohjelmistoarkki–
tehtuurille

Sen lisäksi, että arkkitehtuuri on 

järjestelmän kuvaus, on sen palvel-

tava myös käytännöllisellä tasolla. 

Ei riitä, että arkkitehtuuri kuvaa 

järjestelmän komponentit, järjes-

telmän toiminnalliset ja laadulliset 

vaatimukset. Sen on myös mahdol-

listettava ohjelmiston ongelma-

kohtien löytäminen ennen toteu-

tukseen siirtymistä. Lisäksi hyvän 

arkkitehtuurin on oltava

• helposti testattavissa toimin-

nallisten vaatimusten osalta

• helposti mitattavissa laadul-

listen vaatimusten osalta

• helposti valvottavissa ja hallit-

tavissa.

Testattavuus

Jotta arkkitehtuuri olisi helposti 

testattavissa toiminnallisten vaati-

musten osalta, olisi hyvä jo vaati-

musten kirjaamisvaiheessa kiin-

nittää jokaiseen vaatimukseen testi, 

jolla voidaan varmistaa vaatimuksen 

toteutuminen [Sommerville et 

al]. Kun vaatimuksista päästään 

toiminnallisiin kuvauksiin asti, on 

jo kohtalaisen helppo kirjata testi, 

jolla toiminta voidaan myöhemmin 

varmistaa. Vaatimus on kelvollinen 

vaatimukseksi vasta sitten, kun 
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voidaan sopia, miten se testataan ja 

mitataan. 

Näitä toiminnallisia testejä voidaan 

myöhemmin automatisoida sekä 

käsin kirjoitetuin yksikkötestein 

että erilaisilla testiroboteilla.

Mitattavuus

Laatuvaatimukset vaativat usein 

melko paljon työtä, jotta niistä 

saadaan mittauskelpoisia. Usein 

ne ovat aluksi lähinnä löyhiä 

laatutavoitteita, jotka on puser-

rettava vaatimuksiksi sopimalla 

niiden mittaustapa ja –kriteeri, 

jolla vaatimus on hyväksyttävissä.  

Taulukko 1 valaisee asiaa esimer-

kinomaisesti.

Laatuvaatimusten ongelmana on 

usein myös niiden keskinäiset risti-

riitaisuudet. Ristiriidoista on pääs-

tävä yhteisymmärrykseen ennen 

hyväksymiskriteereistä päättämistä.  

On ymmärrettävä kuinka laatuvaa-

timukset vaikuttavat toisiinsa, ts. 

aiheuttaako jonkin laatuattribuutin 

muokkaus negatiivisen tai positii-

visen muutoksen johonkin toiseen 

laatuattribuuttiin. Usein joudutaan 

kuitenkin tapauskohtaisesti pohti-

maan laatuattribuuttien vaikutusta 

toisiinsa.

Valvottavuus

Arkkitehtuuria ja sen toteutu-

mista on seurattava koko arkki-

tehtuurin suunnittelu- että ohjel-

miston toteutusvaiheen ajan.  

Arkkitehtuurin valvontaa voidaan 

hoitaa seuraavin keinoin:

• Kattava automatisoitu testi-

haarniska toiminnallisille 

testeille

• Kattava automatisoitu testi-

haarniska laatuvaatimuksille

• Arkkitehtuurirakenteiden auto-

maattinen valvonta

• Ohjelmakoodin staattinen 

analyysi

• Koodin ja dokumentaation 

katselmukset

Kaikki muut näistä ovat automa-

tisoitavissa paitsi katselmoinnit. 

Projektien vauhdin lisäänty-

essä on nykyään vaikeaa saada 

varattua aika, jolloin ihmiset 

saadaan istumaan saman pöydän 

ääreen.  Tämän vuoksi markkinat 

ovatkin pullollaan erilaisia koodin 

ja binäärin analysointivälineitä. 

Nämä välineet ovat varsin moni-
Kuva 1: Jatkuvan integraation ja automatisoidun testauksen suhde 

arkkitehtuurin suunnitteluun

“Vaatimus on kelvollinen vaatimuk-

seksi vasta sitten, kun voidaan sopia, 

miten se testataan ja mitataan.”

Huolenaihe Laatuattribuutti Mittari Hyväksymiskriteeri

Kuinka nopeasti ohjel-

miston komponentti 

voidaan vaihtaa toiseksi?

Muokattavuus Komponentin vaihtoon 

kuluva aika

Komponentin vaihtoon 

kuluu max 2h.

... ... ... ...

Taulukko1: Laatuattribuutti ja sen mittarit
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puolisia, joten niitä hyödyntämällä 

katselmointityö vähenee.

Käytäntöä

Jatkuva integraatio-prosessi 

[Fowler] yhdistettynä Test-Driven 

Development-menettelyyn [Beck] 

on todettu käytännössä toimivaksi 

yhdistelmäksi. On mielekkäämpää 

käyttää viikko tai pari arkkiteh-

tuurin suunnitteluvaiheessa ohjel-

miston kehittämis- ja valvonta-

prosessin automatisointiin kuin 

tuhlata viikkotolkulla aikaa käsi-

työnä ohjelmiston tai sovelluksen 

julkaisemiseen ja laadunvarmis-

tamiseen. Jatkuvan integraation 

ympäristön voi pystyttää arkkiteh-

tuurin suunnitteluvaiheessa, jolloin 

sitä voidaan käyttää ennen ohjel-

miston toteutuksen aloittamista 

laatuattribuuttien mittaamiseen.

Jatkuvan integraation pyörit-

tämiseen löytyy useita open 

source-työkaluja, kuten esim. 

CruiseControl. Ko. välineet käyn-

nistävät ajastuksella ohjelmiston 

rakentamisen ja julkaisevat raken-

tamisen lopputulokset. Jos raken-

taminen epäonnistuu, ne lähettävät 

haluttaessa sähköpostin sovituille 

henkilöille. Mikäli yksikkötestit on 

kirjoitettu, nämä voidaan suorittaa 

automaattisesti jokaisen rakenta-

miskierroksen yhteydessä.

Yksikkötestien lisäksi kannattaa 

kirjoittaa myös integraatio- tai 

”savutestit”, joilla voidaan varmistaa 

kokonaisuuden toiminta. Ja koska 

testikoodi päätyy lähdekoodiva-

rastoon samaan aikaan kuin ohjel-

mistokoodi, tiedetään paremmalla 

tarkkuudella jo toimivat piirteet. 

Jos testikoodin rungot toimimat-

tomien ja toteuttamattomien piir-

teiden osalta viedään lähdekoo-

divarastoon aiemmin kuin ohjel-

mistokoodi, tiedetään myös jäljellä 

olevat toteuttamattomat piirteet 

paremmin. Tällaisen testauksen 

etuna on testien automaattisen 

suorituksen lisäksi se, että yksik-

kötestit yleensä parantavat ohjel-

miston koodin laatua pakotta-

malla kehittäjän modularisoimaan 

ja refaktoroimaan ohjelmakoodia 

paremmaksi.

Kehikkoon on mahdollista kiin-

nittää myös koodin testauksen 

laajuuden mittaus (code cove-

rage) ja lähdekoodin sekä binäärin 

staattisen ja dynaamisen analyysin 

apuvälineet, joilla voidaan 

varmistaa sekä lähdekoodin laatu 

että arkkitehtuurin eheys. Myös 

keveähkö suorituskykymittaus ja 

erilaiset profi loinnit ovat automa-

tisoitavissa.

Olemassaolevilla apuvälineillä 

ohjelmistoarkkitehdille jää 

huomattavasti enemmän aikaa 

keskittyä muihin tärkeisiin arkki-

tehtuurin suunnittelun seikkoihin. 

Myös ohjelmiston testaushenki-

löstön työkuormaa voidaan jonkin 

verran keventää testaamalla perus-

asiat automaattisesti.

Lisäksi automatisoitu raken-

nusympäristö helpottaa toteu-

tuksen aikaista seurantaa, koska 

jatkuvan integraation välineet 

voivat julkaista käännös-, testaus-, 

mittaus- ja valvontaraportit. Nämä 

Kuva 2: Esimerkki jatkuvan integraation ympäristöstä.

“Arkkitehtuuria ja sen toteutumista 

on valvottava koko arkkitehtuurin 

elinajan.”
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ovat silloin helposti ohjelmistosta 

vastaavien henkilöiden saatavilla.

Ohjelmistoarkkitehtuurin 
hallinnointiprosessista

Arkkitehtuuria ylläpidetään ja 

päivitetään läpi järjestelmän tai 

ohjelmiston eliniän. Jos ohjel-

miston arkkitehti vaihtuu, on 

arkkitehtuurivastuu siirrettävä 

selkeästi toiselle henkilölle. Kuten 

muidenkin vastuiden osalla, myös 

arkkitehtuurivastuu on oltava jolla-

kulla nimetyllä henkilöllä, eikä sitä 

voida kollektiivisesti jakaa.

Arkkitehtuurin hallinnoinnista 

vastaavat hallinnointiprosessissa 

määrätyt henkilöt. Arkkitehtuurin 

hallinnointiprosessi kuvaa tavat, 

joilla arkkitehtuuriin ja ohjelmis-

toon tehdään lisäyksiä, muutoksia 

tai poistoja. Riippuen arkkiteh-

tuurin strategisesta merkityksestä 

tämä prosessi vaihtelee paljonkin. 

Jonkin strategisen arkkitehtuuri-

kokonaisuuden hallinnointipro-

sessi voi olla melkoisen moni-

mutkainen ja aikaa vievä, kun taas 

vähemmän kriittisessä ohjelmis-

tossa tai järjestelmäkokonaisuu-

dessa se voi käytännössä olla vain 

tuotepäällikön tai järjestelmän 

omistajan ilmoitus uudesta piir-

teestä tai prosessista arkkitehdille. 

Tämän jälkeen ohjelmiston arkki-

tehti tarkistaa piirteen vaikutukset 

ohjelmistoon ja muihin sidosen-

titeetteihin. Jos mitään estettä ei 

uudelle vaateelle löydy, päästään 

laskemaan työmääräarvioita.

Yhteenveto

Ohjelmistoarkkitehtuurilla tarkoi-

tetaan ohjelmiston komponentteja, 

ohjelmistokomponenttien  näkyviä 

attribuutteja, ja niiden välisiä 

suhteita. Ohjelmistoarkkitehtuurin 

tarkoitus on varmistaa ohjelmiston 

toiminta yrityksen tai organisaa-

tion toiminnan tukena kaikkien 

sidosryhmien osalta, huolehtia 

ohjelmiston yhteensopivuudesta 

ja kommunikointikyvystä muiden 

sisäisten ja ulkoisten järjestelmien 

kanssa, ja mahdollistaa ohjelmiston 

ongelmakohdat löytäminen ennen 

siirtymistä toteutukseen. Lisäksi 

sen on oltava helposti testatta-

vissa toiminnallisten vaatimusten 

osalta, helposti mitattavissa 

laadullisten vaatimusten osalta, ja 

helposti valvottavissa ja hallitta-

vissa. Ohjelmistoarkkitehtuurin 

valvontaa ja laatua voidaan 

osin parantaa jatkuvan integ-

raation käytännöllä sekä Test-

Driven Development-menette-

lyllä. Automatisoituun valvon-

taan voidaan lisätä myös muiden 

laatuattribuuttien mittaus. 

Automatisoitua rakennus- ja 

mittausympäristöä käyttämällä 

voidaan parantaa sekä arkkiteh-

tuurin että ohjelmiston laatua ja 

säästää arkkitehtuurin eheyden ja 

ohjelmiston laadun tarkkailuun 

kuluvaa aikaa. Arkkitehtuurin 

hallinnointiprosessi kuvaa tavat, 

joilla arkkitehtuuriin ja ohjelmis-

toon tehdään lisäyksiä, muutoksia 

tai poistoja.

Lähdeluettelo ja luettavaa

Agile Manifesto. http://agilema-

nifesto.org

[Bass et al]: Software Architecture 

in practice, 2nd ed. L.Bass, 

P.Clements, R.Katzman. Addison-

Wesley 2003.

[Beck]: Test-Driven Development: 

By Example. K. Beck. Addison-

Wesley, 2003.

[Fowler]: Continuous Integration. 

http://www.martinfowler.com/

articles/continuousIntegration.

html

[Sommerville et al]: Requirements 

Engineering: A good practice 

guide. I. Sommerville, P.Sawyer. 

Wiley 2000.

Planning Extreme Programming. 

K. Beck, M.Fowler. Addison-

Wesley 2001.

Simo Vuorinen toimii konsulttina 
TietoEnator Telecom & Mediassa  
erikoisalueenaan ohjelmistoarkki-
tehtuurit.

”Jonkin strategisen arkkitehtuuri-

kokonaisuuden hallinnointiprosessi 

voi olla melkoisen monimutkainen 

ja aikaa vievä.”
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WorldSkills 2005: taitoa ja 
tekniikkaa
Markku Niemi, Systeemityöyhdistys Sytyke ry

YHDISTYS

Tänä kesänä pidettiin Helsingissä 

myös toisenlaiset maailmanmes-

taruuskisat. WorldSkills 2005 

tapahtuma kokosi toukokuun 

lopussa yhteensä lähes 120 000 

katsojaa seuraamaan ammatti-

taidon MM-mittelöitä. Kisoissa 

rikottiin Messukeskuksen yhden 

päivän kävijäennätys. 

Joka toinen vuosi järjestettävissä 

MM-kilpailuissa alle 23-vuotiaat 

nuoret kilpailevat omaa ammat-

tialaansa vastaavassa lajissa. Lajit 

edustavat tekniikan, teollisuuden 

ja palvelujen aloja. 

”Jos oikein tarkkoja ollaan, niin 

kilpailijoita oli 696 ja ekspert-

tejä 636”, kertoo viestintäpääl-

likkö Markku Lahtinen Suomen 

kisojen järjestelyistä vastanneesta 

Skills Finland ry:stä. Vuonna 1993 

perustettu yhdistys edistää koti-

maisen ammatillisen koulutuksen, 

osaamisen ja kädentaitojen arvos-

tusta (www.skillsfi nland.fi ). 

Toisin kuin yleisurheilussa, Suomen 

joukkueelle nämä MM-kisat olivat  

jymymenestys. Nuoret taiturimme 

kokosivat neljän maailmanmes-

taruuden lisäksi yhden hopean, 

kolme pronssia ja 18 diplomia eli 

”pistesijaa” näissä kädentaitojen 

mittelöissä.

WorldSkills-tapahtuma 
kokosi kilpailijoita lähes 40 
maasta (kuvan lähde: www.

wsc2005helsinki.com).

Birgitta Kulppi Huittisista toi 
Suomelle kultaa fl oristiikassa 

(kuvan lähde: www.
wsc2005helsinki.com).
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ICT-keskeisissä lajeissa ”Linux-

Nokialandian” menestys jäi 

kuitenkin hieman alle odotusten. 

Tietokone ja verkot -lajin 
mitalistimme Tomi Miettunen 
Oulusta (kuvan lähde: www.

wsc2005helsinki.com).

Tietokone ja verkot –lajissa tuli 

sentään pronssia, web designissa 

ja informaatioteknologiassa jäätiin 

pistesijoille. 

”Mitalistit tekivät sovitussa ajassa 

vaaditut tehtävät eli osasivat 

keskittyä vain siihen mitä vaadit-

tiin. Muut keskittyivät liiaksi 

omiin vahvoihin alueisiinsa.”, 

kuvailee ratkaisevien piste-erojen 

syntyä web design -lajin tuomarina 

toiminut Tapio Kattainen Atk-

instituutista (Suomen Liikemiesten 

Kauppaopisto). 

Alunperin vain kädentaitoja 

painottaneet arvostelukriteerit 

lähenevät pikku hiljaa työelämän 

todellisuutta. ”Arvostelukriteerit 

tarkentuivat jo Helsingin kisoissa ja 

painopiste on siirtymässä sosiaalis-

organisatorisiin taitoihin. Oman 

työn arvottaminen ja projektin 

hallinta nousee esiin, sillä ’käden 

taidot’ ovat nuorilla web-designa-

reilla hallussa.”, Kattainen päät-

telee - lähettäen samalla kiitokset 

Tietotekniikan liitolle ja ECDL-

säätiölle näiden järjestämästä illan-

vietosta.

Markku Niemi

Helsingin yliopisto ja STTF Oy 

Kirjoittaja on Sytyken johtokunnan 
jäsen ja partneri Software Techno-
logy Transfer Finland Oy:ssa. Hän 
työskentelee projektipäällikkönä 
Helsingin yliopiston tutkimushank-
keiden hallinnan kehittämishank-
keessa.

Systeemityöyhdistyksessä toimi-

taan niin yhdistystasolla kuin aihe-

piireittäin erikoistuneissa osaamis-

yhteisöissä. Monipuolisessa tarjon-

nassamme löytyy jokaiselle jotakin. 

Vaihtoehtona on myös perustaa 

omalle kiinnostukselleen uusi osaa-

misyhteisö - SYTYKE-hallitus 

toivottaa toimintaehdotukset 

tervetulleeksi. Osaamisyhteisön 

toimintaan pääset mukaan laitta-

malla postia vetäjälle. 

Osaamisyhteisötarjontaan kuuluu: 

ProjektiOSY— PrOSY pyrkii 

yhdistämään Systeemityön projek-

titoiminnasta ja sen kehittämisestä 

Osaamis   yhteisöt

kiinnostuneet, vetäjänä Markku 

Niemi, markku.niemi@sttf.fi .

TestausOSY – FAST on testa-

uksen keskustelu- ja yhteistyöver-

kosto, vetäjänä Maaret Pyhäjärvi, 

maaret.pyhajarvi@iki.fi . 

JavaSIG— JavaSIG on Javan 

käyttäjien ja harrastajien intressi-

ryhmä, vetäjänä Simo Vuorinen, 

simo.vuorinen@tietoenator.com. 

DAMA Finland keskittyy tiedon, 

informaation ja tietämyksen hallin-

taan. Suomen osaston johtoryhmän 

(boardin) vetäjänä Pekka Valta, 

yhteyshenkilönä Minna Oksanen, 

minna.oksanen@capgemini.com.

ViestintäOSY järjestää yhteis-

toimintaa viestintäsovellusten 

alueella, vetäjänä Lea Virtanen, 

lea.virtanen@isoworks.fi 

RELA keskittyy relaatiotietokan-

toihin, vetäjänä Lauri Pietarinen 

laur i .p ietar inen@relat ional-

consulting.com

OlioOSY kehittää, tukee ja 

voimistaa oliomallilähtöistä sovel-

luskehittämistä, vetäjänä Jukka 

Tamminen, jukka.tamminen@pp.

inet.fi 
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Jäsenkysely 2005: mikä meitä 
nyt kiinnostaa
Markku Niemi, Helsingin yliopisto ja STTF Oy 

Suurin muutos viime vuoden kyse-

lyyn nähden oli osaamisyhteisöjen 

(ent. kerhot) suosion huima nousu 

toimintamuotojen vertailussa. 

OSYjen lukumäärä on kaksinker-

taistunut vuodessa, joten hyvä että 

suosiokin. Systeemityö-lehti on 

edelleen suvereeni ykkönen niin 

suosituimmuudessa kuin laatuarvi-

oissakin. 

YHDISTYS

Määrittely-, suunnittelu- ja kuva-

usmenetelmät olivat systeemityön 

osa-alueista kiinnostavinta, vana-

vedessään vaatimusten määrittely 

ja hallinta. Viime vuoden ykkönen 

projektinhallinta oli tällä kertaa 

kolmas.

Yhdistyksen verkkosivujen laatu 

koettiin jälleen parantamisen väär-

tiksi – onko meillä suutarin lasten 

kengät?  Onneksi ensi vuonna on 

luvassa jämäkkiä toimia sivustojen 

parantamiseksi niin koko liitto-

yhteisön kuin yhdistyksemme 

tahoilla.

Sytyken sähköiseen jäsenkyselyyn 

vastasi tänäkin vuonna nelisensataa 

jäsentämme. Jäsenkyselyarvonnassa 

samppanjapullon voitti tällä kertaa 

Riitta Alkula. Onnea voittajalle ja 

kiitokset kaikille vastanneille!

Kirjoittaja on Sytyken johtokunnan 
jäsen ja partneri Software Techno-
logy Transfer Finland Oy:ssa. Hän 
työskentelee projektipäällikkönä 
Helsingin yliopiston tutkimushank-
keiden hallinnan kehittämishank-
keessa.

Systeemityön osa-alueiden kiinnostavuus vuoden 2005 jäsenkyselyssä.
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Systeemityöyhdistyksen toimintamuotojen kiinnostavuus vuoden 2005 jäsenkyselyssä.

Yhdistyksen toiminnan laadun arviointi vuoden 2005 jäsenkyselyssä (huom. jätä taulukossa olevat 
keskiarvoluvut huomiotta, kyselyohjelmisto on laskenut ne epäjohdonmukaisesti).
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Maanantaina 28.11. klo 14 
Capgeminin ASE-centerissä Lauttasaaressa

Ohjelmasta tarkemmin jäsenkirjeessä

Tilaisuuden jälkeen sääntömääräinen syyskokous

Tervetuloa!

Hallitus

Sytykkeen jäsenilta:

“Innovoimaa systeemityöhön!”

Tervetuloa tutustumaan ASE (Accelerated solution Environment) konseptiin tarkemmin!

http://www.capgemini.fi /ase.0.html

YHDISTYS
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Helena Venäläinen 
(puheenjohtaja)
Osuuspankkikeskus
PL 308
00101 Helsinki,
Puh. +358 010 252 3690;
+358 50 568 6690
Fax +358 010 252 3170
helena.venalainen@op.fi 

Kati Viik
NOKIA OYJ
Valimotie 9
00380 HELSINKI
PL/P.O.Box 321
00045 NOKIA GROUP, Finland
Puh: +358400425720
Fax: +358718068360
kativiik@helsinkilainen.com

Pirkko Leivo
Pohjolan Systeemipalvelu Oy,
00013 Pohjola
Tel +358 10 559 2786
Mob +358 50 567 9352
Fax +358 10 559 3906
pirkko.leivo@pohjola.fi 

Markku Niemi
STTF Oy (Software Technol-
ogy Transfer Finland Oy)
Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Puh. 050 – 51 24 687
Fax 09 – 80 45 13 33
markku.niemi@sttf.fi 

Tarja Raussi
Tieturi Oy
HTC Santa Maria,
FIN-00180 Helsinki
Tel. +358 (0)9 431 551
Fax +358 (0)9 4315 5302
tarja.raussi@tieturi.fi 

Jori Räty
SysOpen Plc
Hiomotie 19, FIN 00380 
Helsinki
mobile: +358 50 551 5152
www.sysopen.fi 
jori.raty@sysopen.fi 

Simo Vuorinen
TietoEnator Oyj,
PL 40, 02101 Espoo,
Puh. 09- 86 25 27 32,040-52 
48 36
simo.vuorinen@
tietoenator.com

Minna Oksanen 
(varajäsen) 
Capgemini Finland Oy
Niittymäentie 9
02200 ESPOO
puh: 040-577 6640
Minna.Oksanen@capgemini.
com

Erkki Pöyhönen 
(varajäsen)
Nokia Research Center, Soft-
ware Technology Laboratory
P.O. Box 407, FIN-00045 
NOKIA GROUP, Finland
Phone +358 9 4376 7595, 
Fax +358 9 4376 6855
erkki.poyhonen@nokia.com 

Liittokokous-
edustajat
Lauri Laitinen 
lauri.laitinen@nokia.com 

Silja Räisänen 
silja.raisanen@pohjola.fi  

Helena Venäläinen 
helena.venalainen@op.fi 

Simo Vuorinen 
simo.vuorinen@tietoenator.
com

Toimisto
Puhelinvastaus- ja sihteeri-
palvelu VT Oy/Susanna 
Koskinen
Systeemityöyhdistys Sytyke 
ry
Henrikintie 7 A, 00370 Hel-
sinki
p. 09-5607 5363
f. 09-5607 5365
sytyke@hennax.fi 

YHDISTYS

SYTYKE ry on vuodesta 1987 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka 

kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa.

Teemayhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki systeemityöstä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yhdistykset 

ja yritykset. SYTYKE ry:n toiminta-alueena on koko Suomi. SYTYKE on Tietotekniikan liitto Ry:n jäsen-

yhdistys.

Lisätietoja SYTYKE ry:stä: http://www.sytyke.org/

Johtokunta 2005
SYTYKE ry:n johtokunnan sähköpostilista: sytyke-hallitus@pcuf.fi 

www-sivut: http://www.pcuf.fi /sytyke

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi
Systeemityöyhdistyksen jäseneksi liitytään Tietotekniikan liiton kautta (http://www.tt-tori.fi /, (09) 4765 8530, 

jasenasiat@ttlry.fi ) valitsemalla jäsenyhdistykseksi Systeemityöyhdistys ry. Nykyinen Tietotekniikan liiton jäsen 

voi liittyä joko vaihtamalla jäsenyhdistystä tai liittymällä lisäjäseneksi.

Tietotekniikan liiton henkilöjäsenmaksu vuonna 2005 on alkaen 50 €, erityisryhmien hinnoittelusta lisätietoja 

Tietotekniikan liitosta. Lisäjäsenyys maksaa 11 €/yhdistys.
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SUOMEN JOHTAVA ICT-KOULUTUKSEN JA PROJEKTIVALMENNUKSEN TARJOAJA

Järjestelmät ja niiden sisältämät sovellukset ovat nykyisin 
hyvinkin monimutkaisia, toteutusympäristöt vaihtelevat ja 
sovellusten pitäisi olla mahdollisimman tehokkaita, helposti 
laajennettavia ja uudelleenkäytettäviä. Tästä syystä ark-
kitehtuurikeskeisyys on nykyaikaisen sovelluskehityksen 
kulmakivi. 

Organisaatioiden ja teknologioiden myllerrystä kestävä, 
hyvä ohjelmistoarkkitehtuuri ei kuitenkaan synny itsestään, 
vaan sen suunnittelu ja toteutus vaatii varsin monipuolista 
osaamista. Vaikeuskerrointa tulee lisää, kun eri järjestelmiä 
integroidaan liiketoiminnan tarvitsemien ja tarjoamien 
palvelujen tuottamiseksi.

Tieturin asiantuntijat sekä laaja ja monipuolinen tarjonta 
ovat käytössäsi, kun haluat valmentaa itseäsi, projektiryh-
määsi tai organisaatiotasi hyvän ja kestävän arkkitehtuurin 
luomiseen tai muihin ohjelmistotuotannon ja -hankinnan 
osa-alueisiin.
Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Myyntijohtaja Jukka Tuominen
(09) 4315 5260, jukka.tuominen@tieturi.fi 

Johtaja Päivi Hietanen
(09) 4315 5664, paivi.hietanen@tieturi.fi 
www.tieturi.fi /ohjelmistotuotanto

Järjestelmäarkkitehtuurit
 J2EE-järjestelmän suunnittelu 10.-11.10.
 Ohjelmiston tekninen suunnittelu 10.10.
 .NET-järjestelmän projektipäällikkövalmennus 12.-14.10.
 Java2-järjestelmän projektipäällikkövalmennus 12.-14.10. Hki ja Tre
 OSS/J-arkkitehtuuri 24.10.
 Offi ce System -sovellusarkkitehtuuri 4.11.
 Java- ja .NET-arkkitehtuurien vertailu 7.11.
 Komponenttikeskeinen ohjelmistosuunnittelu (UML) 10.-11.11. 
 Arkkitehtuurin suunnittelu (UML) 28.-29.11.

Järjestelmien integrointi
 XML Web Services -ohjelmointi 17.-18.10.
 J2EE-integraatioratkaisut sovelluskehittäjälle 24.-25.10.
 XML-kieli 26.-27.10. ja 7.-8.12. Tre
 XML-tiedonhallinta ja -siirto 28.10. ja 9.12. (Tre)
 Mobiilipalvelun integrointiratkaisut 31.10.
 Järjestelmäintegroinnin valmenusohjelma 28.11. alkaen

Tieturin koko koulutustarjonta: www.tieturi.fi
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