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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni suoritan päiväkirjamuodossa. Päiväkirjatyyppinen opinnäytetyöni koostuu 

lähtötilanteen kuvauksesta, päivittäisistä raporteista, viikkoanalyyseista sekä pohdinnasta 

ja päätelmästä. Päiväkirjaopinnäytetyöni tavoitteena on päivittäisraporttien ja viikoittaisten 

analyysien perusteella seurata ja pohtia ammattitaitojeni kehitystä. Päiväkirjaraportointia 

ja viikkoanalyyseja suoritan 9 viikkojen aikana aikavälillä 3.9.2018 -  18.11.2018.   

 

Päiväkirjaraportointia ja analyysia tulen tekemään työtehtävieni perusteella. Työskentelen 

ohjelmistokehityksen parissa ja työtehtävissäni tarvitaan Java- ja tietokantaohjelmointiin, 

ja Agile sekä DevOps toimintamalleihin liittyvää tietoperustaa. Java-ohjelmointiin voi tutus-

tua Silanderin ja Vesterholmin Java ja Java-ohjelmointi oppikirjojen avulla. Oppikirjat sisäl-

tävät olio-ohjelmoinnin kuvausta ja käyttötekniikoita, Java ohjelmointikielen ominaisuuksi-

en kuvaamista ja lukuisia harjoituksia. (Silanderi, Peltomäki, Ollikainen & Kosonen, 2010, 

Vesterholm & Kyppö 2018.)  Oracle tietokantoihin ja Oraclen kehittämään PL/SQL ohjel-

mointikieleen voi perehtyä Advanced Oracle PL/SQL Developer's Guide kirjan avulla. Kir-

jassa käsitellään Oracle tietokantaohjelmointia ja tietokantaobjektien, kuten proseduurien 

ja funktioiden ominaisuuksia. (Gupta 2016.) DevOps toimintamallin perusteisiin voi tutus-

tua ’The phoenix project: a novel about IT, DevOps, and helping your business win’ kirjan 

avulla, jossa kevyen novellin muodossa avataan DevOps:in keskeisiä tavoitteita, ideoita ja 

toimintoja. (Kim, Behr & Spafford 2013.) 

 

Työtehtävissäni tarvitaan teknologia-, substanssi- ja muuta osaamista. Teknologian 

osaamisen vaatimuksiin kuuluvat muun muassa Javan ja PL/SQL ohjelmointikielten sekä 

GIT versiohallinnan osaamista. Tämän lisäksi vaaditaan Agile ja DevOps konseptien ym-

märrystä, ohjelmistokehityksen työkalujen, kuten IntellijIDEA IDE ja GIT Bash osaamista. 

Tarkemmin osaamisen teknisiä vaatimuksia  kuvataan kappaleessa 2.1 Oman nykyisen 

työn analyysi. Substanssiosaamisella tarkoitetaan ylläpidettävien ja kehityksessä olevien 

järjestelmien aineiston, toiminnallisuuden ja tarkoituksen ymmärrystä. Ylläpitämämme 

tietojärjestelmät ovat tietyille teiden suunnittelun ja rakennuksen alan ammattimaisille 

suunnattuja ja subjektiosaaminen on työtehtävissä onnistumisen merkittävä osa. Muuhun 

osaamisen kuuluvat vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja kielitaitoja. Jossain projekteissa 

ohjelmistokehitystä suoritetaan yrityksen ulkomaalaisen yksikön yhteistyössä, täten eng-

lannin kielen osaaminen sekä monikulttuurisessa työympäristössä työskentelytaito ovat 

välttämättömiä. 

 

Työnantajani on globaali IT-palvelualan yritys, joka toimii yli 40 maassa. Yrityksen historia 

alkaa Kanadasta, Montrealista. Se on Suomen toiseksi isoin IT-alan yritys, joka työllistää 
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yli 3500 työntekijää Suomessa. Työskentelen ohjelmistokehittäjän ja konsultin rooleissa 

2,5 vuotta huhtikuusta 2016 alkaen ja asiakkaanamme toimii yksi Suomen virastoista, 

jonka asiantuntijoille suunnattuja tietojärjestelmiä me ylläpidämme ja kehitämme. Tällä 

hetkellä osallistun kahteen projektiin, joista toisessa toimin myös teknisen liidin roolissa. 

Ohjelmistokehitystä ja ylläpitoa suoritetaan 3-5 henkilön tiimeissä projektipäällikön johdol-

la Agile metodologian käytäntöjen mukaisesti. Päivittäistyö tehdään pääosin työnantajan 

tiloissa työnantajan laitteistoa käyttäen. 

 

1.1 Keskeiset ammattikäsitteet 

Lista keskeisistä ammattikäsitteistä, mitä tulen käyttämään tässä päiväkirjaopinnäytetyös-

säni. 

 

Apache WIcket on Apache korporaation avoimeen lähdekoodiin perustuva Java - ohjel-

moinnin viitekehys, jolla kehitetään web-sovelluksia. Wicketin toimilogiikka pohjautuu 

komponenttien käyttöön, jotka reagoivat kuuntelijan kutsuihin. 

Asennus on ohjelmistokehityksen prosessin vaihe, kun sovellus asennetaan tietyn ympä-

ristön (esim. kehitys- ja tuotantoympäristön) palvelimelle.  

Back end on taustalla toimiva sovelluksen osa, joka sisältää sovelluksen logiikkaa, las-

kelmia ja tiedonvälitys tietokannan kanssa. Back end kehityksen suositumpia kieliä ovat 

Java, Python, PHP, SQL. 

CI (Continous Integration) on ohjelmistokehityksen prosessin automatisoinnin osa, joka 

edellyttää kehittäjiä integroimaan oman koodin jaettuun koodisäiliöön monta kerta päiväs-

sä.  

Daily on Scrum ketterän menetelmän päivittäisten palaverin muoto, jonka tavoitteena on 

palaverin 15 minuutin aikana suunnitella ja jakaa seuraavien 24 tuntien työtehtäviä. 

DevOps on sähköisten palveluiden tuotannon toimintamalli, jonka tavoitteena on ohjelmis-

tokehitykseen, testaukseen ja toimitukseen liittyvien prosessien automatisointi ja optimoin-

ti. DevOps mallin mukaan ohjelmistokehityksessä käytetään ketterän kehityksen mene-

telmiä ja jatkuvan integraation sekä jatkuvan toimituksen menettelytapoja. 

FaaS (Function as a service) on pilvipalveluiden joukko, kun pilvipalvelutoimittaja tarjoaa 

pilvipalvelualustan, jonka avulla asiakkaat voivat kehittää, hallinnoida ja hallita sovellus-

toimintoja ilman monimutkaista infrastruktuurin rakentamista ja ylläpitoa, joka tyypillisesti 

liittyy sovelluksen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. 

Front end on käyttäjälle näkyvä sovelluksen osa, jonka avulla sovellukseen syötetään ja 

tuodaan esille tiedot. Front end ohjelmistokehitykseen käytetään omia teknologioita, esim. 

JavaScript kielen kirjasto ja viitekehys ReactJs. 
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GIT on versiohallintaohjelmisto, jonka avulla tallennetaan ja seurataan tiedostoihin tehtyjä 

muutoksia. GIT -käsitteen kuuluu sekä hajauttamiseen pohjautuva versionhallinnan malli, 

että joukko erilaisia sovelluksia ja työkaluja, joista kukin toteuttaa yksittäisiä toimintoja, 

esim. GIT Bash, Git Hub jne. 

Java on oliopohjainen ohjelmointikieli, jota usein käytetään Back end kehitykseen. Ohjel-

mointikieli aloittaa historiansa vuodelta 1995, milloin sen ensimmäinen versio julkaistiin. 

Java teknologian omistaja Oracle julkaisi Javan 11. version syyskuussa 2019. Java -

käsitteeseen kuuluu muun muassa ajoaikainen kehitysympäristö virtuaalikoneineen ja 

luokkakirjastoineen. 

Jenkins on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto ja työkalu, jonka avulla automa-

tisoidaan ohjelmistokehityksen prosesseja jatkuvan integraation mallin mukaisesti. 

Ketterä ohjelmistokehitys (Agile Software Development) on ohjelmistokehitysmenetel-

mien ryhmä, joka perustuu iteratiiviseen kehitykseen, jossa vaatimukset ja ratkaisut kehit-

tyvät itseorganisoitavien sidosryhmien välisellä yhteistyöllä. Suora viestintä ja nopea muu-

toksiin reagointi ovat ketterän ohjelmistokehityksen pääperiaatteet. 

Ohjelmistorajapinta (ohjelmointirajapinta, rajapinta, Application programming interface, 

API) on ohjelman tyyppi, jonka tarkoituksena on tietojen välitys eri järjestelmien välillä. 

Oracle tietokanta on Oracle Corporation kehittämä tietokantahallintajärjestelmä relaatio-

tietokannoille. Oracle tietokanta mahdollistaa tietokantafunktioiden ja proseduurien kehit-

tämistä SQL-, PL/SQL ja Java ohjelmointikielillä. 

Oracle Forms on Oracle korporaation kehittämä teknologia, jolla suoritetaan tietokanta-

ohjelmointia PL/SQL ohjelmointikielellä.  

PL/SQL on Oracle korporaation kehittämä tietokantaohjelmointikieli, jota käytetään eri 

tietokantaobjektien, kuten proseduurien ja funktioiden kehittämiseen. 

Projekti A on pääprojektini, joka koostuu laajasta tietokannasta, viidestä eri Java ja Ora-

cle Forms sovelluksesta sekä lukuisista rajapinnoista (REST ja muut). Projektiin kuuluvat 

sovellukset Katselu, Päivitys, Tiedoston tilaus, Laskenta sekä rajapinnat Pysäkit, Sillat, 

Osoitepäivitys, Varustepäivitys. 

Projekti B on sivuprojektini, joka muodostuu Java sovelluksesta ja Oracle tietokannasta. 

Sovellus Pinta on projektin pääsovellus. 

Pull request on GIT versionhallintaan liittyvä käsite, kun kehittäjä lähettää katselmoinnin 

ja oman haaran mergauksen pyynnön muille kehittäjille. Tapauksessa, jos muutokset ja 

pyyntö hyväksytään, haaran mergataan päähaaralle. Katselmoijalla on oikeus vaatia kor-

jauksia tai lisäkehitystä. 

Pulssi on sovellusten ja infrastruktuurin valvontatyökalu, joka mahdollistaa Java-

sovellusten, WebLogic palvelimen, yleisinfrastruktuurin valvontaa ja lokien keruuta. 
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Refaktorointi on ohjelman lähdekoodin muokkaaminen siten, että ohjelman toiminnalli-

suus säilyy, mutta ohjelmakoodin rakenne muuttuu. Refaktoroinnin tavoitteena voi olla 

koodin luettavuuden ja ylläpidettävyyden parantaminen. 

Regressiotestaus on testaustyyppi, joka suoritetaan ohjelman muutoksen jälkeen ja jon-

ka tavoitteena on varmistaa, että aiemmin kehitetyt ja testatut ohjelmistot toimivat oikein 

muutoksen jälkeen. 

Scala on ohjelmointikieli, jossa yhdistyvät olio- ja funktionaalisten ohjelmointikielten omi-

naisuudet. Scala- ohjelmointia usein käytetään Back end kehitykseen. Scalalla tehtyä 

koodia ajetaan Java-virtuaalikoneessa. 

Spring on avoimeen lähdekoodiin perustuva Java - ohjelmoinnin viitekehys, jolla kehite-

tään web-sovelluksia. Spring viitekehyksellä on lukuisia valmiita ratkaisuja, mitä voi käyt-

tää Java- ohjelmoinnissa, esimerkiksi autentikointia ja autorisointia, transaktioiden hallinta 

sekä testausta koskevia ratkaisuja.  

Swagger on avoimen lähdekoodiin pohjautuva ohjelmistoviitekehys ja palvelu REST-

sovellusten ja –rajapintojen suunnittelua, rakentamista, dokumentointia ja käyttöä varten. 

SQL (Structured Query Language) on vuonna 1986 julkaistu ohjelmointikieli, joka on 

suunniteltu relaatiotietokannoissa tallennetun datan hallintaan.  

Versiointi on versionhallinnan prosessin osa, jossa määritetään ainutlaatuiset nimet tai 

numerot ohjelmiston versioille.  

Web-sovellus on sovellusten joukko, kun sovellukseen pääsy ja sovelluksen käyttö ta-

pahtuu Internetin kautta. Web - sovelluksen vastakohtana voi olla työpöytäsovellus, jonka 

asennetaan suoraan työpöytään ja jonka käyttö ei vaadi Internet-yhteyttä. 

 

2 Lähtötilanteen kuvaus 

2.1 Oman nykyisen työn analyysi 

Työpaikallani osallistun kahteen ohjelmistokehitys- ja ylläpitoprojekteihin. Kummassakin 

projektissa toimin konsulttina – ohjelmistokehittäjänä. Toisessa projektissa toimin myös 

teknisen liidin roolissa. Päätyötehtäviini kuuluu: 

- Olemassa olevien web-sovellusten ja rajapintojen ylläpitäminen. 
- Uusien rajapintojen suunnittelu, kehittäminen ja testaus. 
- Tietokantaohjelmointi. 
- Teknisen dokumentaation kirjoittaminen. 
- Ohjelmistokehityksen ja asennusten optimointi ja tehostaminen DevOps mallia 

noudattaen. 
 

Olemassa olevien web-sovellusten ja rajapintojen ylläpitotehtävissä ohjelmistokehittäjänä 

suunnittelen, toteutan, testaan ja asennan ylläpitämiämme sovelluksia ja rajapintoja. Tek-

nisen liidin roolissa tämän lisäksi suunnittelen, valvon ja optimoin ylläpitoprosessia. Myös 
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muiden kehittäjien koodin katselmointi on merkittävä osa ylläpitoprosessia. Ohjelmiin 

muutosten teko, koodin refaktorointi, dokumentointi sekä bugien etsintä ja korjaus ovat 

yleisimpiä työtehtäviäni.  

 

Merkittävän osan työaikaani käytän uusien rajapintojen suunnitteluun ja määrittelyyn. Ra-

japintojen kehitys vaatii tiivistä yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Jotkut ulkopuoliset 

sovellukset, joita varten rajapinta rakennetaan, ovat muiden yritysten ylläpitämiä. Silloin 

suunnittelua, kehitystä ja testausta tehdään yhteistyössä muiden osapuolten kanssa ja 

työaikaa kuluu myös muun muassa kommunikaatioon ja tiedonvälitykseen.  

 

Tietokantaohjelmointi ja tietokannan datan ylläpito on erittäin iso osa työtehtävistäni. Pää-

projektini järjestelmä on iso kokonaisuus, joka koostuu tietokannasta ja monista web-

sovelluksista ja rajapinnoista. Tietokanta sisältää monenlaisia tietokantaobjekteja, kuten 

tauluja, näkymiä, funktioita, proseduureja, sekvenssejä ja ajoja. Asiakkaan toiveiden mu-

kaisesti tietokannan rakennetta ylläpidetään ja kehitetään, tietokannan datasisältöä päivi-

tetään ja siivotaan.  

 

Asiakkaan vaatimuksia, käyttötarinoita sekä ohjelmistojen muutoksia ja uusia toiminnalli-

suuksia dokumentoidaan projektissa sovittujen ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Doku-

mentaation kirjoittamiseen käytän noin kolmasosan työajastani.  

 

Teknisen liidin roolissa vastaan kehitys-, asennus- ja integraatioprosesseista. Tämän li-

säksi suoritan muiden tiimijäsenten palautettujen työtehtävien laatu- ja suoritusvalvonnan 

katselmoimalla ohjelmakoodia ja antamalla palautetta. Suunnittelen ja tehostan työpro-

sesseja DevOps mallin mukaisesti. Tämä työtehtäväni on kaikista haasteellisin, koska se 

vaatii vahvaa teknistä osaamista, erilaisten työkalujen käyttöä ja kehitysprosessien mal-

linnuksen ymmärrystä.  

 

Työtehtäväni vaativat vahvaa teknologian osaamista, subjektin ymmärrystä sekä muita 

ammattitaitoja. Pääteknologiat, joiden osaamista tarvitaan työtehtävissäni ovat seuraavia: 

- Java 7, Spring Framework, Spring Boot Framework, Maven, Hibernate, Apache 
Wicket. 

- Oracle tietokannat ja PL/SQL. 
- GIT versiohallinta. 

 

Näiden lisäksi työtehtävissäni käytetään erilaisia ohjelmistoja ja ohjelmistotyökaluja, joiden 

avulla suunnitellaan, järjestetään ja seurataan kehitys- ja asennusprosesseja. Kyseiset 

työkalut ovat JIRA ja Kanban board päivittäistehtävien seurantaan, IntellijIDEA ja Mic-

rosoft SQL Developer ohjelmointiympäristöt ohjelmointitehtäviin, Jenkins ja GIT versiohal-
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linta sovellusten ja rajapintojen asennukseen ja versiointiin, Slack, Skype ja sähköpostioh-

jelma päivittäiseen viestintään. Teknologian, ohjelmiston ja työkalujen osaamisen lisäksi 

työssäni tarvitaan Agile ja DevOps konseptien tuntemusta ja ymmärrystä.  

 

Projekteissa aloittaessani osasin Java-ohjelmoinnin, tietokantaohjelmoinnin sekä GIT ver-

siohallinnan perusteet, mutta niiden syvempää tuntemusta ja ymmärrystä olen hankkinut 

työtä tekemällä. Täten Oraclen tietokantojen ominaisuudet sekä PL/SQL ohjelmointikielen 

olen oppinut työssäni. DevOps konseptiin liittyviä työkaluja, kuten Jenkins, olen oppinut 

työnantajani järjestämän koulutuksen avulla sekä vapaalla ajallani ja työtä tekemällä. 

 

Järjestelmät, joita me kehitämme ja ylläpidämme, ovat teiden suunnittelun, rakentamisen 

ja ylläpidon asiantuntijoille suunnattuja. Järjestelmissä on omaperäistä logiikkaa ja sanas-

toa sekä monimutkaisia laskelmia. Kyseistä osaamista kutsutaan substanssiosaamiseksi 

ja sitä tarvitaan työtehtävien ymmärtämiseen ja suorittamiseen. Tätä osaamista hankitaan 

projektissa osallistumisen aikana subjektiin liittyviin aineistoihin tutustumalla, ohjelmisto-

koodia tutkimalla ja järjestelmien käyttäjiä haastattelemalla.  

 

Kehitys- ja ylläpitoprosessi tapahtuu kansainvälisissä tiimeissä, täten englannin kielen 

osaaminen on välttämätöntä. Tämän lisäksi työtehtävissäni tarvitaan hyviä vuorovaikutus-

taitoja, uutta oppimisen kykyä sekä tiimissä työskentelyn osaamista.  

 

Työtehtävissä tarvittavan osaamisen vaatimusten ja oman osaamisen arvioinnin perus-

teella voisin luokitella itseni taitavien suoriutujien joukkoon, joilla on syvällinen ymmärrys 

työtehtävistä ja joiden suoriutuminen on jatkuvasti työtehtävien vaatimusten tasolla. Pro-

jektissa, jossa toimin teknisen liidin roolissa, osallistun myös kehitys- ja asennusprosessi-

en toimintamallien kehitykseen sekä muiden ja uusien tiimijäsenten ohjeistukseen. On 

myös työtehtäviä, jossa teknologia- ja substanssiosaamisen kynnys on suhteellisen kor-

kea ja joista suoriutuminen vaatii kirjallista tai työkaverien antamaa ohjeistusta. Näin ollen 

voi todeta, että osaamisen tasoni vaihtelee projektista, teknologiasta ja työtehtävistä riip-

puen. 

 

Mielestäni selviydyn työtehtävistäni hyvin, koska osaan työtehtävissä tarvittavia päätekno-

logioita sekä työkaluja. Tämän lisäksi omaan työtehtävissäni vaadittuja substanssiosaa-

mista, englannin kieli- sekä vuorovaikutustaitoja. Kyky oppia uutta on tärkein taito työteh-

tävissäni. Näen oppimiskykyäni vahvuutenani. Työtehtävissä vastaan tulleiden haasteiden 

avulla näen osaamisessani kehitystä vaativia kohtia. 
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Työtehtävissäni tapahtuu sekä ammatillinen, että osaamisen jatkuva kehitys. Työpaikalla-

ni aloitin vuonna 2016 Java-traineen roolissa, vuoden 2017 alusta jatkoin vakituisena ju-

nior ohjelmistokehittäjänä ja 10 kuukauden kuluttua kasvoin keskitason ohjelmistokehittä-

jäksi. Tällä hetkellä työskentelen kahdessa projektissa (projektit A ja B), jossa kummassa-

kin projektissa toimin konsulttina – ohjelmistokehittäjänä. Projektissa A toimin myös tekni-

sen liidin roolissa. Työtehtävieni luonne ja vastuun taso on muuttunut ammatillisen kehi-

tyksen kanssa. Samoin ohjelmistokehityksen prosessien ymmärtämistä vaaditaan korke-

ammalla tasolla. Työtehtäviin on tullut uusia vastuita, muun muassa toisten kehittäjien 

ohjausta sekä ohjelmistokehitysprosessien seuranta ja valvonta. Analyysin ja suunnittelun 

rooli on kasvanut päivittäistyötehtävissäni. 

 

Menestyvän ammatillisen kehityksen taustalla on osaamisen jatkuva kehitys, jonka vah-

vistukseksi ovat aiemmat pohjakoulutukseni (filosofian maisterin tutkinto sekä liikejohdon 

muuntokoulutus). Työtehtäviin liittyvä oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla päivittäisiä 

työtehtäviä suorittamalla. Myös nykyisen koulutuksen rooli on merkittävä osaamiseni kehi-

tyksessä.  

 

Työpaikallani ammatillinen kehitys riippuu suoraan osaamisen kehittämisestä. Oppimiseni 

pääkohdat liittyvät sekä teknologioiden ja metodologioiden oppimiseen, että taitojen kehit-

tämiseen. Työtehtävissäni teknologian oppiminen on suorassa yhteydessä projektin kans-

sa, mihin osallistun tai tulen osallistumaan. Pitkässä aikavälissä kiinnostukseni kohdat 

olisivat seuraavia: 

- Front end teknologioiden oppiminen, esimerkiksi JavaScript Angular tai ReactJS. 
- Uuden ohjelmointikielen oppiminen, esimerkiksi Python, jonka ominaisuuksiin kuu-

luu muun muassa olio- ja funktionaalisen ohjelmoinnin yhdistelmä. 
 

Lyhyemmässä aikavälissä oppimisen tavoitteeni liittyvät DevOps metodologiaan ja siihen 

kuuluviin työkaluihin. Jatkuvan integraation ja automaattisen testauksen menetelmiä ja 

työkaluja ovat tämän hetken päämielenkiintoni. Myös pilvipalvelut ja niiden käyttö ohjel-

mistokehitysprosesseissa ovat erittäin kiinnostavia. Tällä hetkellä projekteissa, joihin osal-

listun, pilvipalveluja käytetään aika rajallisesti, mutta oletan, että tulen oppimaan käyttä-

mään niitä sujuvasti tulevissa projekteissani. Tämän takia olisin kiinnostunut suorittamaan 

myös pilvipalveluihin liittyvät sertifioinnit. Tämän lisäksi osallistun työnantajani järjestä-

mään noin vuoden mittaiseen DevOps koulutukseen. 

 

Teknologian oppimisen lisäksi kehitystä tarvittaisiin myös muuhun osaamiseen ja taitoihin, 

kuten vuorovaikutus- ja esiintymistaitoihin. Teknisen englannin kielen parantaminen sekä 

englannin kielellä esiintymistaitojen kehittäminen olisivat ammatillisessa tulevaisuudessani 

erittäin hyödyllisiä. 
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2.2 Sidosryhmät työpaikalla  

Työtehtäväni vaativat eri sidosryhmien välistä kanssakäyntiä. Tällä hetkellä toimin kah-

dessa eri projektissa ja sidosryhmät vaihtelevat projektista riippuen. Sidosryhmät projek-

teittain kuvataan kuvioissa 1. ja 2.  

 

Työpaikallani on yleinen toimintamalli, jonka perusteella sidosryhmiä voi luokitella sisäisiin 

ja ulkopuolisiin sidosryhmiin. Täten sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat: 

- Projektitiimi, joka muodostuu projektipäälliköstä ja ohjelmistokehittäjien tiimistä. 
- Osaston tiimijäsenet, kuten osaston sovellusarkkitehdit ja muut konsultit. 
- Yrityksen omat konsultit, jotka konsultoivat eri osastojen projekteissa samaan ai-

kaan. 
 

 

Kuvio 1. Projektin A sidosryhmät 
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Kuvio 2. Projektin B sidosryhmät 

 

Ulkopuoliset sidosryhmät muodostuvat asiakkaasta, kehittämämme ja ylläpitämämme 

tietojärjestelmien käyttäjistä, virastoista ja ulkopuolisista konsulteista. Tarkemmin sidos-

ryhmien tehtäviin voi tutustua taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Sidosryhmien tehtävät 

 

 

Sidosryhmä 

 

Tehtävä 

 

Kehittäjien tiimi 

 

Suorittaa projektipäällikön jakamia työtehtäviä. Kehittää ja ylläpitää 

asiakkaan tietojärjestelmiä. 

 

Projektipäällikkö 

 

Johtaa ja seuraa projektia, jakaa työtehtäviä kehittäjien tiimin kes-

kellä. Valmistelee laskutusta. 

 

Palvelupäällikkö 

 

Vastaa useiden projektien etenemisestä ja asiakkaan laskutukses-

ta.  

 

Sovellusarkkitehti 

 

Suunnittelee uusia tietojärjestelmiä. Auttaa teknisissä selvityksissä 

ja teknisten ongelmien ratkaisemisessa.  
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Asiakas 

 

Toimittaa toimeksiantoja. Vastaanottaa ja tarkistaa toimittajien pal-

veluja ja tuotteita. 

 

Ulkopuoliset konsul-

tit 

  

Suorittavat toimittajien palvelujen laadunvalvontaa. Konsultoivat 

substanssikysymyksissä. 

 

Tuotteen käyttäjät 

 

Käyttävät asiakkaan tietojärjestelmiä. Osallistuvat integraatiotesta-

ukseen. 

 

Muut palvelutoimit-

tajat 

 

Kehittävät ja ylläpitävät muita asiakkaan tietojärjestelmiä, joiden 

kanssa rakennetaan ja ylläpidetään tietorajapintoja 

 

Työtehtävissäni pitää huomioida eri sidosryhmien intressejä ja mielipiteitä. Työantajani 

arvojen mukaisesti asiakkaan intressit ovat aina keskeisiä työni kannalta. Tietojärjestelmi-

en käyttäjien mielipiteitä otetaan huomioon tietotojärjestelmien kehittämisessä. Myös ul-

kopuolisten konsulttien rooli ja mielipiteet ovat merkittäviä projektin kannalta, koska he 

omaavat harvinaista substanssiosaamista ja pätevyyttä.  

 

2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Työtehtäväni muodostavat yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Siihen liittyvät erilaisia 

vuorovaikutustilanteita, johon tarvitaan teknologia-, substanssi- ja muuta osaamisia. Kehit-

täjien tiimin kanssa tehdään päivittäistä kehitys- ja ylläpitotyötä,  mikä vaatii tiivistä yhteis-

työtä ja tehokasta vuorovaikutusta. Tiimin pääviestintäkanavat ovat sisäisen viestinnän 

työkaluja, kuten Slack ja Skype. Tiimeissä suoritetaan päivittäisiä Daily -tapaamisia, jossa 

suunnitellaan työtehtäviä lyhyen aikavälin näkökulmasta. Daily palavereissa tarvitaan tek-

nologian ja substanssiosaamista sekä englannin kielen taitoa. Jos tiimi on kansainvälinen, 

tiimityöskentely vaatii muun muassa kansainvälisessä työympäristössä työskentelyn tai-

toa.  

 

Asiakkaan kanssa pidetään asiakaspalaverit kerran viikossa, jossa raportoidaan projektin 

etenemisestä ja suunnitellaan uusia työtehtäviä. Asiakaspalaverit vaativat vahvaa sub-

stanssiosaamista tulevien työtehtävien ymmärtämiseen. Tämä voi tuoda tiettyjä haasteita, 

jos projektin substanssi ei ole hyvin tuttu. Tässä tapauksessa on tärkeä esittää tarkentavia 

kysymyksiä. Viikkopalaverit suoritetaan videovälityksen kautta, mikä vuoroltaan voi tuoda 

teknisiä haasteita, jos videovälityksen aikana esiintyy yhteyshäiriöitä.  
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Työtehtäväni vaativat yhteistyötä muiden palvelutoimittajien kanssa, jotka voivat olla muun 

muassa työnantajani kilpailijoita. Tässä tapauksessa viestinnässä noudetaan salassapito-

sopimusta ja valitaan luotettavia viestintäkanavia. Vuorovaikutustilanteet tietojärjestelmien 

käyttäjien kanssa tuovat omia haasteita, jos kyse on tietojärjestelmien erikoistermien käy-

töstä. Ne haasteet pyritään ratkaisemaan substanssiosaamista kasvattamalla.  
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3 Päiväkirjaraportointi 

3.1 Seurantaviikko 1 

Viikon tavoitteet 

 

Tuleva työviikko muodostuu neljästä normaalityöpäivästä ja kahdesta opiskeluistunnosta 

työnantajani järjestämässä DevOps koulutuksessa. Normaalityöpäivien oppimistavoittee-

na on projektin B substanssi- ja teknologiaosaamisen syventämistä perinteisiä työtehtäviä 

suorittamalla. Koulutuspäivien tarkoitus on tutustua palvelimattomaan tietojenkäsittelymal-

liin, Infrastructure as Code toimintamalliin ja niihin liittyviin AWS web-palveluihin. 

 

Maanantai 10.09.2018 

 

Maanantaisin työskentelen pääosin projektin A parissa. Tälle päivälle asetin seuraavia 

tavoitteita: 

- Viikkopalaverissa kertoa asiakkaalle viime viikon tehtävistä, sopia tulevan työviikon 
tehtäviä ja esittää tarkentavia kysymyksiä. 

- Suorittaa kaikki viikoittaiset datatarkistukset ja raportit. 
- Tehdä projektiin A liittyviä datan poistoja ja valmistella poimintatiedostoja. 
- Tehdä muiden tiimijäsenten tikettien katselmointia. 
- Keskustella projektipäällikön kanssa Katselu-sovelluksen toiminnallisuudesta ja 

mahdollisesta jatkokehityksestä. 
- Mahdollisesti aloittaa Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan tutkintaa ja korjaus-

ta. 
 

Päivälle asetetut tavoitteet ja suunnittelemani tehtävät toteutuivat melkein kaikissa koh-

dissa. Viikkopalaveri ja raporttien kerääminen menivät perinteisen aikataulun mukaisesti. 

Suoritin käyttäjän pyytämiä poistoja ja tein poimintatiedostoja, joista raportoin käyttäjälle ja 

projektipäällikölle. Tein tiimijäsenten tikettien katselmoinnit. Kaksi tikettiä saivat hyväksyn-

nät ja siirtyivät sovellustestaus-vaiheeseen. Viimeinen Tiedoston tilaus-sovellusta koskeva 

tiketti vaati lisätutkintaa, jonka osalta sovittiin lyhyt kokous seuraavalle työpäivälle. Koko-

ukseen kutsuttiin kaksi muuta kehittäjää. Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan tutkin-

taa ei ollut aloitettu. Tämä tehtävä siirtyy keskiviikolle.  

 

Tämän päivän oman osaamiseni kehitys liittyy substanssiosaamisen kehitykseen ja se 

kohdistuu Päivitys-sovelluksen toimintaan. Pull requestiä tutkimalla ja sovellusta testaa-

malla opin syvemmin sovelluksen toiminnallisuutta ja Spring viitekehyksen ominaisuuksia. 

 

Tiistai 11.09.2018 
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Tälle päivälle suunnittelin sekä projektin A, että projektin B parissa työskentelyä. Projektin 

A tehtäviin kuuluvat tuotannon ohjelmalokien tutkinta sekä maanantaina suunnitellun ko-

kouksen pitäminen ja päätöksen teko Tiedoston tilaus-sovelluksen parannustikettiä koski-

en. Projektin B päätavoitteenani on Pinta-sovelluksen SQL-pokkeukseen liittyvän bugin 

korjaaminen, jonka tutkinta ja kehitys olivat kestäneet jo suhteellisen kauan.  

 

Työpäivän aikana pidettiin kaikki palaverit ja tehtiin kaikki tarvittavat päätökset. Palaverin 

ja Tiedoston tilaus-sovelluksen nykyisen toiminnan tutkimuksen perusteella muutoksille 

ehdotettiin parannuksia. Tiketti otettiin uudelleen kehitykseen. Päivän aikana oli tullut 

monta tarkistuspyyntöä ja kysymystä toiselta tiimiltä, joiden kanssa kehitetään yhteistä 

Osoitepäivitys-rajapintaa. Vastasin kysymyksiin ja pyyntöihin, tämän lisäksi tein tarvittavat 

tuotannon lokien tarkistukset.  

 

Osaamiseni näkökulmasta työpäivä toi substanssioppimista ja Päivitys-sovelluksen Javan 

puolen syvempää ymmärrystä. 

 

Keskiviikko 12.09.2018 

 

Keksiviikolle suunnittelin seuraavia työtehtäviä: 

- Projektien A ja B statuspalaverit ja viikkopalaverit. 
- Projektin B sprint planning. 
- Rajapintaan O koskevien testausta ja toisen osapuolen kysymyksiin vastaamista. 
- Keskiviikolle siirretyn projektin B tiketin kehitys. 

 

Päivän aikana on tullut iso määrä selvityspyyntöjä ja kysymyksiä käyttäjiltä ja toisten tiimi-

en jäseniltä koskien eri rajapintojen toimintaa. Käytettyäni 2 tuntia selvityksiin ja vastauk-

siin sain kaikki pyynnöt käsiteltyä. Tutkin projektin A Pysäkit-rajapinnan virheellistä toimin-

taa. Analyysin ja testauksen avulla päätin, että virheellinen toiminta johtuu tietokannassa 

korruptoituneesta datasta. Tein datakorjauksia ja suunnittelin lisää testausta ja tutkintaa 

seuraavalle päivälle. Projektin B Pinta-sovelluksen tiketin kehityksessä todettiin, että so-

vellukseen voidaan lisätä kaikki mahdolliset validoinnit, mutta viitekehykseen kuuluvan 

bugin korjaus on mahdoton. Otin tiketin takaisin kehitykseen, vein muutokset kehityksen ja 

master –haaroihin, asensin uuden Pinta-sovelluksen version sovellus- ja integraatiotestiin.  

Projektin B viikkopalaverin aikana raportoimme projektin etenemisestä asiakkaalle. Sprint 

planning palaverissa sain uusia tehtäviä ensi viikolle.  

 

Tänään harjoittelin Pinta-sovelluksen uuden version ja asennuksen tekoa, bugien etsintää 

ja korjausta. Selittämällä käyttäjille sovellusten ja rajapintojen toiminnallisuuksia kehitin 

vuorovaikutustaitojani. 
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Torstai 13.09.2018 

 

Tämän päivän tavoitteena on katselmoida projektin A tiimijäsenten tikettejä, tarkistaa tuo-

tantolokeja, jatkaa Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan analyysia ja korjausta. Pro-

jektin B tehtävänä on uuden tiketin kehityksen aloitus. Tiketin tarkoitus on Pinta-

sovelluksen taulukon rivien korostuksen lisäys sivuille, mistä se puuttuu. Perustyötehtävi-

en lisäksi päivän ja illan aikana pitää valmistautua perjantain DevOps koulutukseen.  

 

Sain tehtyä kaikki projektiin A liittyvät tehtävät. Tämän lisäksi loin uuden tiketin käyttäjän 

raportoimasta Lakenta-sovelluksen virheellisestä laskennasta. Tiketti välitettiin toiselle 

kehittäjälle. Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan korjaus jatkuu ensi viikolla, koska 

siihen tarvitaan tuotannon Java-lokien tutkintaa. Pääsy tuotannon Java-lokeihin tällä het-

kellä ei ole mahdollinen verkkoyhteyden ongelmista johtuen. Aloitin projektin B uuden tike-

tin kehitystä ja sain tehtävän tehtyä. Avasin pull requestit ja käänsin tiketin katselmoijalle.  

 

Projektin B uuden tiketin kehityksen yhteydessä tutkin Apache Wicket viitekehyksen omi-

naisuuksia, erityisesti rivien korostuksen toteuttamista. Katsoin siihen liittyviä koodiesi-

merkkejä ja luin keskustelupalstoja Internetistä. Perjantain DevOps koulutukseen valmis-

tamisen yhteydessä kertasin Lean IT toimintamallin periaatteita.   

 

Perjantai 14.09.2018 

 

Perjantain ja lauantain vietän työnantajani järjestämässä DevOps koulutuksessa. 

Perjantain ohjelmassa on AWS edustajien tuottama Serverless Immersion Day. Istunnon 

aikana rakennetaan nykyaikainen web-sovellus, jonka taustalla ovat erilaisia AWS web-

palveluja, kuten API Gateway, Lambda funktioita, DynamoDB NoSQL-tietokanta ja käyttä-

jäautentikointi Cognitolla. Päivän tavoitteena on tutustua kyseisiin AWS palveluihin, harjoi-

tella niiden käyttöä ja saada yleinen kuva serverless, eli ’palvelimaton’ sovellus käsittees-

tä.  

 

Päivän aikana sain tutustua palvelimattomaan tietojenkäsittelymalliin ja erilaisiin työkalui-

hin, joilla sitä toteutetaan. AWS:n asiantuntijoiden ohjauksella suoritimme päivälle tarkoi-

tettuja harjoituksia. Sijoitin web-sovelluksen AWS S3 sankoon, konfiguroin sovelluksen 

käyttäjäautentikointi Cognito – autentikointipalvelun avulla, loin  DynamoDB NoSQL tieto-

kannan ja tietokantaobjektit, lisäsin Lambda funktioita ja API Gateaway rajapinnan. Tulok-

sena sain sovelluksen asennettua ja käynnistettyä palvelimattomassa ympäristössä onnis-

tuneesti.  
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Luentoon osallistumalla ja harjoituksia tekemällä saavutin oppimistavoitteitani, eli tutustuin 

palvelimattoman sovelluksen rakentamiseen ja asentamiseen sekä harjoittelin siihen tar-

koitettuja AWS:n palveluja. 

 

Lauantai 15.09.2018 

 

Lauantain opiskelusession aiheena on Infrastructure as Code toimintamalli. Päivän aikana 

käydään läpi IaC käsitettä ja perusteita, käytettävissä olevia työkaluja, AWS CloudForma-

tion perusteita sekä AWS CloudFormerin käyttöä. Tämän lisäksi harjoitellaan AWS 

CloudFormation työkalun käyttöä. 

 

Päivän haastavimmat tehtävät liittyivät infrastruktuurin suunnittelun kokeiluun AWS 

CloudFormation työkalulla. Kyseisen työkalun käyttö vaatii hyvää AWS web-palvelujen ja 

niiden tarkoitusten ymmärtämistä. Tutkin työkalun dokumentaatiota ja käyttäjän opasta, 

jonka jälkeen tein harjoituksia. Yksi päivän esiintyjistä kertoi Azure ARM työkalusta, joka 

on AWS CloudFormation:lle Microsoftin tarjoama rinnakkainen palvelu. 

 

Osaamisen kehityksen näkökulmasta päivä toi Infrastructure as Code käsitteen ja sen 

hyötyjen parempaa ymmärrystä, suosituimpiin työkaluihin tutustumista sekä niiden käytön 

kokeilua.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana osaamiseni kehittyi huomattavasti erityisesti DevOps toimintamallin opiske-

lun näkökulmasta DevOps koulutuspäivien ansiosta. Olen saavuttanut tälle viikolle asete-

tut työ- ja oppimistavoitteeni.  

 

Perinteisten työtehtävien parissa viettämäni työpäivät toivat mielenkiintoisia tehtäviä, sel-

vityksiä ja haasteita. Projektin A tehtävissä pääsin selvittämään rajapintojen ja sovellusten 

toiminnallisuuksia projektipäällikön ja toisen kehitystiimin pyynnöstä. Pysäkki-rajapinnan 

virheellisen toiminnan ja tietokantaan syntyneen vääristyneen datan alkuperän selvitys ei 

tuonut tuloksia. Jatkoselvityksessä tarvitsen Javan puolen tuotantolokeja, joille pääsy on 

estetty tuntemattomasta syystä. Seuraavalla viikolla aloitan tämän ongelman ratkaisemis-

ta ja teen tarvittavat tarkistuspyynnöt infrastruktuurista vastaaville tiimeille. Projektin B 

Pinta-sovelluksen viitekehitykseen liittyvään ongelmaan ei löytynyt ratkaisuja. Ongelmasta 

pidettiin palaveri ja raportoimme projektipäällikölle. Toisaalta toisen Pinta-sovellukseen 

liittyvän tehtävän kehitys onnistui erittäin tehokkaasti ja sain tehtävän tehtyä pienemmäs-
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sä työmäärässä, kuin arvioin tiketin analyysilla. Projektin B tehtäviä tekemällä tutustuin 

paremmin Pinta-sovelluksen substanssiin.  

 

Oppimisen kannalta viikko oli erittäin tehokas, erityisesti DevOps opiskeluni näkökulmas-

ta. Perjantain ja lauantain opiskelusessioiden aikana tein sovellusarkkitehdin tason harjoi-

tustehtäviä. Perjantaina harjoittelin palvelimattoman sovelluksen rakentamista AWS palve-

luja käyttämällä. Päivän tuloksena sain toimivan palvelimattoman sovelluksen konfiguroi-

tua ja asennettua pilvipalveluihin (kuvio 3).  

 

 

Kuvio 3. Torstain harjoituksessa toteuttamamme palvelimattoman sovelluksen arkkiteh-

tuuri (Senior 2016) 

 

Palvelimaton tietojenkäsittelymalli ja erityisesti AWS Lambda funktioiden hyödyntäminen 

ohjelmistokehityksessä ovat minulle uusi osaamisalue. Perjantain opiskelusession aikana 

en saanut täysin selkeää kuvaa Lambda palvelun käytöstä. Aloin lukemaan ’Serverless 

Architectures on AWS: With examples using AWS Lambda’ kirjaa, jonka avulla aion sy-

ventää ymmärtämistasoani palvelimattomasta tietojenkäsittelymallista ja Lambdan omi-

naisuuksista sekä käytöstä. Kyseinen osaamisalue on erittäin tärkeä ammattimaisen kehi-

tyksen kannalta, koska palvelimaton tietojenkäsittelymalli sekä sen työkalujen käyttö ovat 

tulevaisuuden ohjelmistokehitystä. On epätodennäköistä, että tulen käyttämään sitä 

osaamista nykyisissä projekteissani, mutta varmasti tarvitsen sitä tulevissa työrooleissa ja 

työtehtävissä. 

 

Lauantain opiskelusession aikana tutustuin paremmin Infrastructure as Code (IaC) toimin-

tamalliin. Toimintamallin mukaan sovellusinfrastruktuuri kuvataan koodaamalla ja tällä 

tavalla saatuja skriptejä käytetään infrastruktuurien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpi-

toon. Oppimiseni kannalta oli tärkeä ymmärtää tämän toimintamallin etuja, joihin muun 

muassa kuuluvat: 
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- Ympäristöjen kaatumisen riskin vähentäminen ja ympäristön palautuksen ajan ly-
hentäminen. 

- Versionhallinnan käytön mahdollisuus skriptien säilyttämiseen.  
- Dokumentaation helpompi ylläpito. 
- Skaalauksen mahdollisuus. (Null s.a.) 

 

IaC  mallin rakentamiseen käytetään erilaisia työkaluja, joista AWS CloudFormation ja 

Azure ARM ovat suosituimpia. Muut työkalut ovat Chef, Terraform, Puppet jne. Lauantai-

na kokeilin AWS CloudFormation käyttöä, muun muassa sen graafista käyttöliittymää De-

signer (kuvio 4). AWS CloudFormation:iin liittyvät harjoitukset olivat erittäin haasteellisia, 

koska AWS CloudFormation työkaluna vaatii vahvaa infrastruktuurin ymmärrystä ja tun-

temusta sekä työkalun käyttötaitoja, joita voi kehittää työkalun virallista dokumentaatiota 

lukemalla ja harjoituksia tekemällä. (AWS CloudFormation Documentation.)  

  

 

Kuvio 4. AWS CloudFormation Designer käyttöliittymä (AWS CloudFormation Product 

Details) 

 

Seuraavan seurantaviikon tavoitteeni perustuvat tämän viikon suorituksiini ja sisältävät 

sekä työtehtäviin, että oppimiseen liittyviä kohtia. Täten päätavoitteeni ovat: 

- Projektin A työtehtävieni kannalta Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan tutkin-
ta ja korjaus, projektin A sovellusten asennus tuotantoon, tikettien katselmointi. 

- Projektin B työtehtävieni kannalta kuluvan sprintin tehtäväni suoritus ja tikettien 
katselmointi. 

- Oppimisen kannalta ’Serverless Architectures on AWS: With examples using AWS 
Lambda’ kirjan lukemisen jatkoa ja palvelimattoman tietojenkäsittelymallin opiske-
lua. 

- CloudFormation käyttöön liittyvään ’AWS re:Invent 2017: Deep Dive on AWS 
CloudFormation (DEV317)’ videotutoriaaliin tutustuminen.  
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Pidemmän aikavälin oppimistavoitteena on ’Containers in DevOps’ aiheeseen tutustumi-

nen. 

 

3.2 Seurantaviikko 2 

Viikon tavoitteet 

 

Tuleva työviikkoni sisältää neljä normaalia työpäivää. Viikon tavoitteisiin kuuluvat sekä 

työtehtäviin, että uuden teknologian oppimiseen liittyviä tavoitteita. Työtehtäviin liittyvät 

päätavoitteet ovat projektin A sovellusten tuotantoasennus ja Pysäkit-rajapinnan virheelli-

sen toiminnan tutkinta sekä korjaus. Oppimisen tavoitteiden kannalta jatkan uuteen tekno-

logiaan tutustumista palvelimattomasta tietojenkäsittelymallista kertovaa kirjaa lukemalla 

sekä AWS CloudFormation oppimiseen liittyvään videomateriaaliin tutustumalla.  

 

Maanantai 17.09.2018 

 

Maanantaille asetin projektin A perinteisiä raportointiin, palavereihin ja katselmointiin liitty-

viä työtehtäviä. Aamuna pidetään viikkopalaveri asiakkaan kanssa, jossa suunnitellaan 

tulevan viikon työtehtäviä. Viikkopalaverin jälkeen teen viikoittaisia dataraportteja, jotka 

lähetän kolmelle eri osapuolelle: käyttäjille, asiakkaalle ja muille kehitystiimeille, joiden 

kanssa kehitetään sovellusten välissä olevia rajapintoja. Raportoinnin jälkeen suoritan 

loput projektitehtävät: katselmoinnit, selvitykset, bugien korjaukset ja niin edelleen. Perin-

teisten työtehtävien lisäksi aloitan Java-lokeihin pääsemisen ongelman selvittelyn. 

 

Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat täysin. Suoritin kaikki perinteiset raportointi- ja kat-

selmointitehtävät. Päivän tärkein saavutus oli Java-lokien ongelman ratkaiseminen ja pro-

jektin A Pysäkit-rajapinnan virheellisen datan alkuperän löytäminen. Java-lokien ongelma 

johtui virheellisestä lokien säilytyspaikan osoitteesta kehitystiimin koneilla. Päivitetyn 

osoitteen laitettua, tiimi sai pääsyn Java-lokien palvelimelle. Lokeja, tietokannan datan ja 

rajapinnan koodia tutkimalla sain selvitettyä, mistä virheellinen data johtuu. Otin yhteyttä 

Pysäkit-rajapinnan toiselle osapuolelle ja kerroin tutkinnan tuloksista. Tämän lisäksi tiistail-

le asetettiin projektiin A kuuluvien sovellusten ja rajapintojen tuotantoasennus. Katselmoin 

asennukseen meneviä tikettiä ja projektipäällikkömme hyväksyi asennuksen ajankohdan.  

 

Osaamisen näkökulmasta kehitin substanssiosaamistani tutkimalla projektin A Laskenta 

sovelluksen toiminnallisuutta yhden tiketin katselmoinnin yhteydessä. Syvensin Pysäkit-

rajapinnan toiminnan osaamistani virheellisen datan alkuperää etsimällä. 
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Tiistai 18.09.2018 

 

Tiistain aamupäivälle suunniteltiin molempien projektien statuspalaverit ja projektin A so-

vellusten uudempien versioiden asennus tuotantoon. Päivän päätehtäväkseni asetin pro-

jektin A Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan ja datan korjaukset. Tämän lisäksi sovin 

Pysäkit-rajapinnan toisen osapuolen kanssa rajapinnan mahdollisesta korjauksesta hei-

dän päässä. Projektin B projektipäällikön pyynnöstä teen sovelluksen uudemman version 

asennuksen integraatioon.  

 

Työpäivän tavoitteet toteutuivat hyvin, mutta työpäivä meni projektin A tehtävien parissa ja 

projektin B integraatiotestaus siirrettiin ensi viikolle. Pysäkit-rajapinnan selvitykset menivät 

tehokkaasti ja päivän tuloksena sain sovittua rajapinnan korjaussuunnitelman toisen osa-

puolen kanssa:  teen tarvittavat muutokset tietokantaobjekteihin ja Java-

rajapintasovellukseen sekä luon virheellisen datan listat, joiden perusteella toinen osapuo-

li poistaa virheellisen datan omasta tietokannasta. Myös sovellusten asennus tuotantoon 

meni ongelmitta. Poikkeavana päivän tapahtumana oli turvallisuustiimiltä tullut projektin B 

Pinta-sovellusta koskeva tarkistuspyyntö, kun yksi sovellukseen kuuluvista kirjastoista 

aiheutti tietoturvariskin hälytyksen. Sovelluksen paketti tarkistettiin ja todettiin, että se ei 

sisällä mitään tietoturvariskiä aiheuttavaa.  

 

Päivän aikana tietoturvariskin tarkastuspyynnön yhteydessä tutustuin erilaisiin tietoturva-

riskien etsintätapoihin, muun muassa ’webshells detection’ tapaan. Etsiessäni projektin A 

Pysäkit-rajapinnan virheellisen datan syytä käsittelemällä ongelman erilaisia ratkaisuja 

kehitin analyysiajatteluani. 

 

Keskiviikko 19.09.2018 

 

Päivälle suunniteltiin kummankin projektin viikkopalaverit, joissa käydään läpi viikon tehtä-

viä ja vastaan tulevia kysymyksiä. Projektin A Pysäkit-rajapinnan korjauksen teko ja sitä 

seuraava testaus on päivän päätavoite. Tämän lisäksi tarvittaessa otan katselmointiin 

muiden tiimijäsenten tikettejä. 

 

Projektin A viikkopalaveri siirrettiin samaan aikaan projektin B viikkopalaverin kanssa. 

Valitsin projektin A palaveriin osallistumisen. Projektin A osoitepäivitys-rajapinnan tiketin 

katselmoinnin yhteydessä viikkopalaverissa päätettiin lisäämään rajapinnan Java-

sovellukseen uutta kirjastoa päivämäärien käsittelyyn. Sain tehtyä Pysäkit-rajapinnan vir-

heellisen toiminnan korjaukset, loin pull requestin versionhallintaan ja sain mergauksen 

hyväksynnän toisen tiimin jäseneltä. Lisäsin muutokset päähaaraan ja julkaisin uudem-
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man version sovellustestiin. Seuraavaksi tehtäväksi asetin virheellisen datan keräyksen 

tuotannon tietokannasta ja datalistojen välityksen rajapinnan toiselle osapuolelle. Projekti-

päälliköltä sain analysoitavaksi uuden kuukausittaisen ajon tiketin, jota pitää suorittaa tuo-

tannon tietokannassa ensimäistä kertaa lokakuun alussa. Tämän lisäksi suunnittelin tie-

dostojen välityksen palvelun integraatiotestauksen palvelutoimittajan kanssa perjantaille.  

 

Päivän aikana tutustuin Joda-time Java-kehitykseen liittyvään kirjastoon. Harjoittelin 

GIT:in käyttöä ja illalla kävin läpi CloudFormateriin liittyvää videomateriaalia. 

 

Perjantai 21.09.2018 

 

Päivälle asetin tiedostojen välityksen palvelun integraatiotestauksen, projektin A Pysäkit-

rajapinnan virheellisen datan listojen keräämistä ja dokumentaation päivitystä sekä projek-

tin B tikettien tekemistä. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat täysin molempien projektien kannalta:  

- Integraatiotestauksen saatiin tehtyä ja testauksen tulokset olivat positiivisia. 
- Loin ja välitin virheellisen datan listat Pysäkit-rajapinnan toiselle osapuolelle, joilta 

jo päivän aikana sain vastauksen sekä jatkosuunnitelman ehdotuksen. 
- Projektin B tiketin analyysi ja kehitys ei kestänyt kauan, täten sain pull requestit 

tehtyä ja hyväksyttyä sekä siirsin tiketin testaukseen. 
 

Osaamisen näkökulmasta päivän aikana kehitin Java-osaamistani projektin B tikettien 

tekemisen yhteydessä ja itsenäisen työskentelytavan taitoja. Illalla jatkoin palvelimatonta 

tietojenkäsittelymallia kuvaavaa kirjan lukemista. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikolle asetetut työ- ja oppimistavoitteet toteutuivat hyvin. Sain tehtyä viikolle suunnitellut 

päätyötehtävät aikataulussa ja otin käsittelyyn muitakin vastaan tulleita tarkastuspyyntöjä, 

selvityksiä ja tehtäviä. 

 

Tiistain tietoturvahälytyksen yhteydessä tutustuin webshell - haittaohjelmien toimintaan. 

Webshell on skripti, joka voidaan ladata verkkopalvelimeen, jotta koneen etähallinta voi-

daan ottaa käyttöön (kuva 1). Skriptin havaitseminen usein tapahtuu HTTP lokien perus-

teella, mikä voi aiheuttaa väärät hälytykset. (Shelmire 2015.) Ilmeisesti väärä hälytys sat-

tui tiistaina, kun projektin B Pinta-sovelluksen Apache Wicket viitekehyksen kirjaston 

asennus aiheutti tietoturvariskin hälytyksen. Kirjasto tutkittiin ja raportoitiin tietoturvakes-

kukseen väärästä hälytyksestä. 
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Kuva 1. Webshell haittaohjelman skriptin esimerkki (Shelmire 2015) 

 

Keskiviikkona tutustuin Joda-Time kirjastoon, jonka avulla tehostetaan päivämäärien kä-

sittelyä sovellusten Java-kehityksessä. Se on avoimeen lähdekoodiin perustuva helppo-

käyttöinen kirjasto, jonka käyttöä suositellaan Javan ohjelmointikielen aikaisemmassa 

versioissa. Kirjasto otettiin käyttöön projektin A sovelluksissa ja rapainnoissa.  

 

Samana päivänä jouduin tekemään valintani kahden projektin viikkopalaverien kesken, 

kun projektin A viikkopalaveri siirrettiin samaan aikaan projektin B viikkopalaverin kanssa. 

Kahdessa eri projektissa työskentely samanaikaisesti lähtökohtaisesti voi olla haastavaa, 

ja se tulee vielä haastavammaksi, kun pitää asettaa prioriteetteja ja tehdä valintoja. Tä-

män kerran valitsin projektin A palaveriin osallistumisen, koska projektissa A on menneil-

lään monia selvityksiä ja korjauksia, joihin osallistun. Tosin projektissa B minun seuraava 

tehtävä oli riittävästi selkeä eikä projektissa ole ollut tulossa integraatioasennuksia, joihin 

minun pitäisi valmistautua. Viikon päättyessä valintani näytti olevan oikea. 

 

Iltaisin jatkoin AWS CloudFormation työkaluun tutustumista. Katsoin ’AWS re:Invent 2017: 

Deep Dive on AWS CloudFormation (DEV317)’ videomateriaalia, joka näytti olevan suun-

tautuneena kokeneelle työkalun käyttäjille ja hieman haastavana alkututustumiseen. Kes-

keytin esityksen katsomista ja löysin alkuopiskeluun sopivampia videotutoriaaleja.  Sain 

riittävästi kattavan yleiskuvan CloudFormation:in käytöstä, logiikasta ja hyödyistä. Sen 

takia, etten suunnittele tämän työkalun käyttöä työtehtävissäni lähitulevaisuudessa, lope-

tan työkalun oppimista tässä vaiheessa ja palaan siihen, jos tulee siihen tarvetta työ- tai 

oppimisprojekteissa. 

 

Työssäkäynnin ohella jatkan palvelimattoman tietojenkäsittelymallin opiskelua. Viikon ai-

kana olen oppinut palvelimattoman tietojenkäsittelymallin tarkoitusta, käyttötapauksia ja 

tyypillistä arkkitehtuuria (kuvio 5).  
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Kuvio 5. Palvelimattoman sovelluksen tyypillinen arkkitehtuuri (Ziniman 2017) 

 

Ennen palvelimattoman mallin käyttöönottoa on erittäin tärkeä ymmärtää tämän mallin 

etuja ja käyttömahdollisuuksia. Kyseinen tietokäsittelymalli ei sovi kaikkien järjestelmien ja 

ohjelmistojen kehittämiseen ja käyttöön. Parhaiten palvelimaton malli sopii järjestelmiin, 

jotka ovat mikropalvelujen perusteella rakennettuja. Monoliittijärjestelmissä tätä mallia 

käytetään harvemmin ja sen käytön esimerkkinä voi olla yhden kriittisen operaation siirto 

perinteisistä palvelimesta Lambda-funktioon. Mallia ei kannata ottaa käyttöön, jos järjes-

telmän arkkitehtuuri ei ole toteutettu pilvipalveluilla. (Troisi 2017.) Myös vendor lock-in, eli 

yhdeltä palvelutoimittajalta riippuvaisuus, voi olla esteenä palvelimattoman mallin toteut-

tamiseen, koska se voi aiheuttaa niin sanottuja kolmannen osapuolen riskejä, mukaan 

lukien toimittajan elinkelpoisuuteen, tietojen itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen, 

kustannuksiin, tukiin, dokumentointiin ja saatavilla oleviin ominaisuuksiin liittyviä riskejä. 

(Sbarski 2017, 1.4.1. Decision drivers.) Näiden seikkojen perusteella voi olettaa, että ny-

kyisten projektieni siirto palvelimattomaan malliin ei ole suositeltava ja on hyvin epätoden-

näköinen. Kuitenkin pidän tätä mallia mielenkiintoisena ja näen sen oppimisen hyötyä 

ammatillisen kehityksen näkökulmasta.  

 

Seuraavan työviikon tavoitteiksi asetan projektien A ja B uusien tikettien kehittäminen, 

projektin A Pysäkit-rajapinnan virheellisen datan korjauksen tekeminen loppuun, mahdolli-

set integraatioasennukset ja selvityspyyntöihin vastaaminen. Uuden teknologian oppimi-

sen kannalta jatkan palvelimattoman tietojenkäsittelymallin opiskelua ja AWS Lambda 

palvelun käytön harjoittelua. 
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3.3 Seurantaviikko 3 

Viikon tavoitteet 

 

Tuleva työviikkoni koostuu neljästä normaalista työpäivästä. Viikon keskeisinä tavoitteina 

ovat projektin A Pysäkit-rajapinnan korjaukset, uusien tikettien kehittäminen sekä mahdol-

lisiin selvityspyyntöihin vastaaminen. Oppimiseni kannalta jatkan palvelimattomaan tieto-

jenkäsittelymalliin ja AWS Lambda palveluun tutustumista. 

 

Maanantai 24.09.2018 

 

Maanantaina työskentelen Projektin A parissa: osallistun asiakaspalaveriin, teen viikoittai-

set dataraportit sekä katselmoin muiden kehittäjien tikettejä. Mahdollisesti myös otan uu-

sia tikettejä kehitykseen. 

 

Tämän päivän suunnitelmat ja tavoitteet toteutuivat osittain, koska päivän aikana tuli pal-

jon tarkastus- ja korjauspyyntöjä, joiden takia jouduin muuttamaan suunnitelmaani. Ra-

porttien tekeminen onnistui perinteisen aikataulun mukaisesti, mutta asiakaspalaverissa 

projektiryhmä ei ehtinyt keskustella kaikkia palaverille suunniteltuja aiheita yhteysongel-

mien ja muiden teknisten ongelmien takia. Päivän tärkeimmäksi tehtäväksi tuli Päivitys-

sovelluksen virheellisen toiminnallisuuden korjaus tuotannossa, josta sovelluksen käyttäjä 

raportoi maanantaiaamulla. Myös viime viikon Laskenta-sovelluksen korjauksesta tuli in-

tegraatiotestauksen palaute, että korjaus onnistui hyvin, mutta sovelluksen toiminnallisuu-

dessa on puutteita. Täten palaverin ja raporttien jälkeen aloitin Päivitys- ja Laskenta-

sovellusten selvittelyt. Haasteita työn tekemiseen lisäsi aamupäivällä saapunut infrastruk-

tuuritiimin ilmoitus, jossa kerrottiin, että teknisen vian takia sovellustestien palvelimet ovat 

pois päältä. Palvelukätkö koski kumpaakin projektiani ja hidasti tikettien kehitystä ja sovel-

lustestausta. Iltapäivällä palvelimet käynnistettiin uudelleen, minkä jälkeen kävin käynnis-

tämässä projektin A ja B sovellusten paikalliset palvelimet ja hallintakonsolit.  

 

Päivän aikana pääsin ratkaisemaan erityyppisiä ongelmia, muun muassa tein sovellusten 

palvelinten ja konsolien uudelleen käynnistämistä, minkä avulla tutustuin paremmin sovel-

lusten infrastruktuurien ominaisuuksiin. 

 

Tiistai 25.09.2018 

 

Tiistaina työskentelen pääosin projektin A parissa. Molempien projektien statuspalaverit 

pidetään aamupäivällä, jossa keskustellaan päivittäistehtävistä ja vastaan tulleista haas-
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teista. Tälle päivälle suunnittelin projektin A Päivitys- ja Laskenta-sovellusten selvittelyt 

sekä Pysäkit-rajapinnan integraatiotestausta, jos rajapinnan toinen osapuoli on valmis 

yhteistestaukseen. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat osittain, koska päivän aikana tuli lisää selvitys- ja tarkastus-

pyyntöjä asiakkaalta, käyttäjiltä ja rajapintojen toisilta osapuolilta. Päivälle suunniteltu  

projektin A Päivitys-sovelluksen toiminnallisuuden korjauksen sain tehtyä ja sovelluksen 

uudempi versio julkaistiin sovellustestiin ja integraatioon. Lähetin käyttäjälle pyynnön in-

tegraatiotestauksesta, jonka tulosten perusteella päätetään, viedäänkö korjaus tuotantoon 

erikseen omalla aikataululla. Pysäkit-rajapinnan selvitykset ja integraatiotestaukset eteni-

vät hyvin, mutta rajapinnan määrittelyssä huomattiin toiminnallisuutta koskevia puuttuvia 

tietoja. Tämän takia torstaille suunniteltiin palaveri, johon osallistuvat rajapinnan kaikki 

osapuolet ja jossa keskustellaan rajapinnan toiminnallisuudesta ja sitä koskevista korjauk-

sista. Laskenta-sovelluksen puutteellisen toiminnallisuuden selvittelyt siirtyvät seuraavalle 

työpäivälle. Projektin B statuspalaverissa keskusteltiin uuden ison tehtävän kehityksestä. 

Projektipäällikön mielestä sitä kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Täten tehtävän 

analyysia ja kehitystä aloitetaan keskiviikkona.    

 

Päivän aikana olin harjoittelemassa kykyäni työskennellä paineen alla monien tehtävien 

parissa sekä kehittämässä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, kun olin kanssakäymises-

sä eri sidosryhmien kanssa. Illalla jatkoin palvelimatomaan tietojenkäsittelymalliin tutus-

tumista. 

 

Keskiviikko 26.09.2018 

 

Keksiviikolle tehtäviksi asetin projektin A Laskenta-sovelluksen puutteellisen toiminnalli-

suuden  selvittely, Pysäkit-rajapinnan integraatiotestaus ja jatkoselvittelyt, projektin B 

sprint planning palaveri sekä Pinta-sovelluksen ison tehtävän analyysi ja aloitus.  

 

Päivän suunnitelmani eivät toteutuneet kaikissa kohdissa. Tullessani töihin sain viestin 

projektin A projektipäälliköltä, että Päivitys-sovelluksen käyttäjä on havainnut sovelluksen 

virheellistä toimintaa tuotannossa. Tuotannossa löytyneen sovellusten virheellisen toimin-

nan korjaukset ovat työtehtävieni ylin prioriteetti, minkä takia otin asian käsittelyyn viipy-

mättä. Löysin virheellisen toiminnan kohdan tietokantafunktion haussa, korjasin sen ja 

testasin eri testaustapauksilla. Asensin korjauksen integraation ja lähetin kiireisen integ-

raatiotestauksen pyynnön testaajalle. Tietokantafunktion korjauksen jälkeen sain seuraa-

van kiireisen datakorjauspyynnön, jonka suorituksen jälkeen ei enää riittänyt työaikaa 

muille suunnittelemilleni projektin A tehtäville. Projektipäällikön luvalla projektin A Laksen-
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ta-sovelluksen selvitys siirretään ensi viikolle. Iltapäivällä osallistuin projektin B sprint 

planning palaveriin sekä aloitin ison tehtävän analyysin. 

 

Päivän aikana harjoittelin PL/SQL taitojani, kun etsin ja korjasin Päivitys-sovelluksen vir-

heellistä toimintaa. Tämän lisäksi kehitin Päivitys-sovelluksen substanssiosaamista. Vii-

meisimpien tehtävieni yhteydessä pohdin tehtävien suoritusjärjestystä ja priorisointia.  

 

Torstai 27.09.2018 

 

Torstain työskentelen sekä projektin A, että projektin B parissa. Aamupäivällä pidetään 

projektin A Pysäkit-rajapinnan kaikkien osapuolten palaveri, jonka jälkeen jatkan rajapin-

nan korjausta. Myös projektin B Pinta-sovelluksen iso tehtävä odottaa kehityksen aloitta-

mista. 

 

Pysäkit-rajapintaa koskeva palaveri meni erittäin tehokkaasti. Palaverissa sovittiin rajapin-

nan keskeisiä korjauksia ja jaettiin tehtäviä. Palaverin jälkeen tein järjestelmäämme kos-

kevia muutoksia ja loin uuden pull requestin, jonka lähetin katselmoitavaksi toiselle kehit-

täjälle. Päivän aikana sain Päivitys-sovelluksen edellisen päivän korjauksen integraa-

tiotestauksen tulokset, joiden perusteella tein virheilmoituksia koskevia parannuksia. Pro-

jektin B osalta aloitin ison tehtävän tekemistä: tutkin sovelluksen koodia ja esitin etene-

misehdotusta. Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat täysin. 

 

Päivän aikana harjoittelin viestintä- ja vuorovaikutustaitojani palaverissa pitämällä puheeni 

Pysäkit-rajapinnan toiminnallisuudesta. Projektin A Päivitys-sovelluksen korjauksen yh-

teydessä kehitin PL/SQL taitojani.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikolle asetetut työ- ja oppimistavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Viikon tärkeimpiin saa-

vutuksiin kuuluvat projektin A Päivitys-rajapinnan toiminnallisuuden määrittely ja virheelli-

sen toiminnan korjaaminen. Myös projektin B Pinta-sovelluksen ison tehtävän aloittaminen 

onnistui aikataulun mukaisesti. Viikon aikana on tullut poikkeuksellisesti paljon selvitys- ja 

korjauspyyntöjä projektin A Päivitys-sovelluksen toiminnallisuudesta. Kyseiset tehtävät 

hidastivat muiden etukäteen suunniteltujen tikettien tekemistä ja useat tehtävät jatkuvasti 

siirtyivät seuraavalle työpäivälle tai edes työviikolle.  

 

Päivittäisten päiväkirjamerkintöjen perusteella voi todeta, että kuluvan viikon aikana vain 

yhden päivän neljästä päivälle suunnittelemani tavoitteet toteutuivat täysin. Muiden päivi-
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en asetettujen tavoitteiden toteuttamiselle tuli erilaisia esteitä, pääosin tuotannosta ha-

vainnoitujen sovellusten virheiden selvitykset ja korjaukset. Kyseiset selvitykset ja korja-

ukset ovat osa keskeisimmistä työtehtävistäni. Kaikkien työtehtäviini vertaillen niillä on ylin 

prioriteetti, minkä takia tehtävät otetaan käsittelyyn viipymättä ja muiden tehtävien suorit-

taminen siirtyy eteenpäin seuraavalle työpäivälle.  

 

Projektin A työtehtävien suorituksen yhteydessä pohdin työtehtävieni luonteita ja niiden 

priorisointia. Työkuvani projektin A päivittäiset tehtävät voisin jakaa kolmeen eri ryhmään: 

− Työviikolle tai työpäivälle etukäteen suunniteltuja työtehtäviä, joihin kuuluvat esi-
merkiksi raporttien tekeminen, muiden tiimijäsenten tikettien katselmointi, sovel-
luksen tai rajapinnan päivittäminen, uusien toiminnallisuuksien kehittäminen. 

− Työpäivän aikana tulleet selvityspyynnöt muilta sidosryhmiltä, esimerkiksi kysy-
myksiä tai testauspyyntöjä projektin Osoitepäivitys-rajanpinnan toiselta osapuolelta 
tai dataraportin pyyntöjä Päivitys-sovelluksen käyttäjältä. 

− Tuotannossa havaittujen sovellusten tai rajapintojen virheiden selvitykset ja korja-
ukset, esimerkiksi Päivitys-sovelluksen korjauspyyntöjä. 
 

Kuten aiemmin on ollut mainittu, tehtävien suoritusjärjestyksen näkökulmasta kolmannella 

ryhmällä on korkein prioriteetti. Selvityspyynnöt ovat toisella ja suunniteltuja tehtäviä vas-

taavasti kolmannella sijalla. Analysoin kuluvan viikon projektin A kaikki työtunnit ja sain 

nähdä, että tuotannon virheiden selvitykset ja korjaukset veivät suurimman osan työ-

aikaani (6). Suunniteltujen tehtävien suorittamiseen käytin vain 37% työaikaani. 

 

  

Kuvio 6. Projektin A seurantaviikon 3 työtuntien jakauma 

 

Työajan käytön kuva ei voi olla kattava, jos se perustuu vain yhden viikon tuntien analyy-

siin. Päätin analysoida kaikki viime kuukauden projektin A työtunnit ja sain hieman toisen-

laisen kuvan. Kuukauden aikana tuotannon virheiden selvityksiin käytin vain 24 % työ-

aikaani. Lähes kaksi kolmasosaa työstäni kului suunniteltujen tehtävien suorittamiseen 

37 % 

42 % 

21 % 

Seurantaviikon 3 työtunnit 

Suunnitellut tehtävät

Tuotannon virheiden
selvitykset ja korjaukset

Tarkistus- ja
selvityspyynnöt
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(kuvio 7), mikä on positiivista suuntausta. Tarkemmin analyysin aineistoon voi tutustua 

liitteessä 1.  

 

Kuvio 7. Projektin A syyskuun työtuntien jakauma 

 

Työajan käyttö tuotannon virheiden korjauksiin vaikuttaa muiden työtehtävien suorittami-

seen hidastamalla niiden valmistumista. Tämän lisäksi kyseisten korjausten vienti eri ym-

päristöihin poikkeaa perinteisestä sovellusten kehitys- ja asennusprosessista ja voi olla  

ristiriidassa DevOps periaatteiden kanssa. Seuraavan viikon aikana pohdin tuotannon 

virheiden syitä, seurauksia ja niiden mahdollista ennalta estämistä.  

 

Projektin B ison tehtävän yhteydessä pääsin tekemään tehtävän suunnitteluun ja suori-

tukseen liittyviä päätöksiä. Tehtävän jaottelun aikana tuli vastaan seuraava kysymys: teh-

däänkö sovelluksen uuden toiminnallisuuden lisäämisen yhteydessä olemassa olevan 

koodin refaktoirointi vai toteutetaanko ensin uusi toiminnallisuus loppuun, koodin refakto-

rointia varten luodaan oma tiketti ja otetaan se käsittelyyn omalla aikataululla. Voimassa 

olevan koodin analyysin perusteella valittiin toinen vaihtoehto, koska koodin refaktorointi 

voi aiheuttaa uuden toiminnallisuuden toimituksen viivästymisen riskejä. 

 

Työn tekemisen ohella jatkoin palvelimattoman tietojenkäsittelymallin opiskelua. Tällä vii-

kolla tutustuin tarkemmin AWS Lambda FaaS palveluun. Sain paremman ymmärryksen 

FaaS käsitteestä ja pilvipalveluiden evoluutiosta datakeskuksista FaaS palvelumalliin. 

(Kroonenburg, S. 2016.) Luin AWS Lambda ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Sain 

tietää Async waterfall toimitusmallista, jonka avulla voi suorittaa joukon toimintoja tai funk-

tioita peräkkäin JavaScript Async kirjastoa käyttämällä (kuva 2). 

 

62 % 

24 % 

14 % 

Syyskuun työtunnit 

Suunnitellut tehtävät

Tuotannon virheiden
selvitykset ja korjaukset

Tarkistus- ja
selvityspyynnöt
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Kuva 2. Async waterfall JavaScript-koodin esimerkki (Sbarski 2017, 6.5.1. Async water-

fall) 

 

Seurantaviikon 4 aikana aion tutustua AWS API Gateway palveluun ja sen rooliin palveli-

mattomassa tietojenkäsittelymallissa. Tämän jälkeen siirryn seuraavaan DevOps toimin-

tamallin aiheeseen. Työtehtävien kannalta tulevan työviikon tavoitteiksi asetan projektin A 

Päivitys-sovelluksen korjausten tekeminen loppuun, Laskenta-sovelluksen puutteellisen 

toiminnallisuuden tutkiminen ja korjaaminen, Pysäkit-rajapinnan integraatiotestaus sekä 

projektin B ison tehtävän suorittamista. 

 

3.4 Seurantaviikko 4 

Viikon tavoitteet 

 

Seurantaviikko 4 muodostuu neljästä normaalista työpäivästä. Tämän viikon suurin osan 

työaikaa varasin projektin A tiketeille. Täten viikon keskeiset tehtävät ja tavoitteet ovat: 

- projektin A Päivitys-sovelluksen korjausten tekeminen loppuun 
- Laskenta-sovelluksen puutteellisen toiminnallisuuden tutkiminen ja korjaaminen 
- Pysäkit-rajapinnan integraatiotestaus 
- projektin B ison tehtävän aloittaminen 
- AWS API Gateway palveluun tutustuminen. 

 

Kyseisellä ja sitä seuraavalla viikolla työpaikallani käydään läpi kehityskeskusteluita. Pää-

sen mahdollisesti osallistumaan kehityskeskusteluuni tällä viikolla. 

 

Maanantai 01.10.2018 
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Maanantaina työskentelen projektin A parissa. Aamupäivän tehtäviksi asetettiin raporttien 

tekemistä ja lähettämistä sekä projektin A viikkopalaveri. Raportoinnin tehtävien lisäksi 

kuukauden alussa suoritetaan säännöllisiä tietokannan ajoja ja datan tarkistuksia. Kun 

kaikki raportoinnin ja datan analyysin tehtävät ovat tehtyjä, jatkan projektin Pysäkit-

rajapinnan selvitystä ja testausta muiden osapuolten kanssa. Mahdollisesti voisin aloittaa 

Laskenta-sovelluksen puutteellisen toiminnan analyysin. 

 

Raportointi- ja ajotehtävät suoritin aikataulun mukaisesti. Projektin A viikkopalaveri peruu-

tettiin asiakkaasta johtuvasta syystä. Pysäkit-rajapinnasta ei tullut uutta palautetta, minkä 

takia julkaisin korjaukset sovellustestiin ja suunnittelin asennuksen integraatioon yleisen 

prosessin mukaisesti muiden tikettien kanssa. Projektin A projektipäälliköltä sain uuden 

Osoitepäivitys-rajapintaa liittyvän selvityksen ja sitä seuraavan korjaustehtävän. Esitin 

mahdolliset ratkaisut, valitsin parhaan ja aloitin sen kehitystä. 

 

Osaamiseni kehityksen näkökulmasta tutustuin paremmin SQL Developerin ulosvienti-

ominaisuuksiin, kun olin auttamassa toista kehittäjää taulujen luontiskriptien massavien-

nissä. 

 

Tiistai 02.10.2018 

 

Aamupäivän työskentelen projektin A parissa. Suoritan loppuun maanantaina aloittelema-

ni Osoitepäivitys-rajapinnan tiketin. Tämän lisäksi teen tarvittavat ohjelmalokien tarkistuk-

set ja koodien katselmoinnit. Kerään tiketit seuraavaan integraatiotestaukseen ja laitan 

muistutusviestin käyttäjälle Päivitys-sovelluksen korjauksen integraatiotestauksesta. Ilta-

päivällä jatkan projektin B ison tehtävän kehitystä, mahdollisesti parissa toisen ohjelmoijan 

kanssa.  

 

Projektin A päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat täysin. Tein Osoitepäivitys-rajapinnan 

tiketin loppuun ja lisäsin sen integraatioasennuksen tehtävälistaan. Päivitys-sovelluksen 

käyttäjältä saatiin hyvät integraatiotestauksen tulokset. Julkaisin sovelluksen korjauksen 

tuotantoon ja ilmoitin siitä tiimijäsenille ja käyttäjille. Tärkeimpänä päivän saavutuksena oli 

Laskenta-sovelluksen puutteellisen toiminnallisuuden tutkinnan aloitus. Koodin tutkinnan 

avulla sain tietää, että virheellinen toiminta ilmestyi viimeisen sovelluksen laskennan kor-

jauksen yhteydessä. Peruutin kyseisen korjauksen sovellustestissä ja aloitin laskennan 

tutkinnan alusta. Tehtävä oli suhteellisesti haastava, koska kyseinen sovellus sisältää 

monimutkaista logiikkaa ja monia laskelmia. Löysin saatavissa olevan dokumentaation ja 

tutkin sovelluksen toimintaa. Projektin B kannalta päätettiin, että toinen tiimijäsen aloittaa 

tehtävän yksin ja kutsuu minut osallistumaan kehitykseen tarpeen mukaan.  



 

30 

 

 

Päivän aikana kehitin sovelluksen R substanssiosaamista ja PL/SQL taitojani. Sovin esi-

mieheni kanssa tulevasta TAKE-keskustelusta, jossa mietitään tulevia projekteja ja am-

mattilista kehitystäni. Kehityskeskustelu suunniteltiin keskiviikolle. 

 

Keskiviikko 03.10.2018 

 

Päivälle suunnittelin projektin A Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan analyysin, 

projektin B ison tehtävän tekemistä sekä hallinnollisia tehtäviä, kuten viikkopalaverit ja 

kehityskeskustelu esimieheni kanssa. 

 

Projektin A viikkopalaveri pidettiin aikataulun mukaisesti. Palaverissa keskusteltiin uu-

dempien tikettien viennin aikataulusta integraatiotestaukseen. Jatkoin Laskenta-

sovelluksen virheellisen laskennan analyysia, tutkien sovelluksen toiminnallisuutta, lisäsin 

tietokantaproseduureihin lokikirjauksia debuggausta varten, mutten vielä löytänyt virheelli-

sen laskennan syytä. Projektin B osalta pidettiin lyhyt palaveri isoa tehtävää koskien ja 

päätettiin, että toinen kehittäjä pääsee tekemään tehtävää loppuun ja minä suoritan koo-

din katselmointia. Päivän päättyessä sain viestin projektin A Varusteet-rajapinnan virheel-

listä toiminnasta, jonka selvitys on aloitettava viipymättä torstaiaamulla. 

 

Päivä oli erittäin tärkeä ammattilisen kehitykseni näkökulmasta. Päivän aikana pidettiin 

kehityskeskusteluni esimieheni kanssa. Keskustelussa arvioitiin vuodelle asetutettujen 

tavoitteiden suorittamista sekä suunniteltiin uusia tavoitteita ja työkuvani mahdollista muu-

tosta tulevan vuoden aikana. Sain erittäin hyvän palautteen esimieheltäni, jonka näkökul-

masta olen valmis siirtymään uusiin tehtäviin ja projekteihin, muun muassa teknisten tar-

jousten laatimiseen sovellusarkkitehtien kanssa. Uudet työmahdollisuudet innostavat mi-

nua. 

 

Torstai 04.10.2018 

 

Päivän päätehtäväksi asetan projektin A Varusteet-rajapinnan selvityksen ja projektin B 

ison tehtävän katselmoinnit. Onnistuneen Pinta-rajapinnan selvityksen tapauksessa voisin 

jatkaa Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan tutkintaa. 

 

Varusteet-rajapinnan selvityksen ja korjauksen suoritin aamupäivän aikana. Testasin ja 

julkaisin korjaukset integraatiotestiin ja tuotantoon. Ilmoitin Varusteet-rajapinnan toiselle 

osapuolelle tekemästäni korjauksesta ja sain positiivisen testauspalautteen. Selvityksen 

yhteydessä löysin muutaman epäloogisen kohdan rajapinnan koodista, mistä raportoin 
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projektipäällikölleni. Kyseisten kohtien selvityksestä ja korjauksesta sovitaan erikseen. 

Projektin B katselmoinnin tehtävät suoritti toinen tiimijäsen, koska olin varattu Varusteet-

rajapinnan selvityksessä. Työpäivän lopussa jatkoin Laskenta-sovelluksen virheellisen 

laskennan tutkintaa, mutten vieläkään saanut sitä korjattua. 

 

Päivän aikana kehitin substanssiosaamistani ja tutustuin paremmin Varusteet-rajapinnan 

ja Laskenta-sovelluksen toiminnallisuuksiin. Illalla jatkoin palvelimattoman tietojenkäsitte-

lymallin opiskelua. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tälle viikolle asetetut työ- ja oppimistavoitteeni toteutuivat suhteellisen hyvin erityisesti 

projektin A näkökulmasta. Sain tehtyä loppuun Päivitys-sovelluksen korjauksen sekä jat-

koin Laskenta-sovelluksen virheellisen toiminnan tutkintaa. Tämän lisäksi tein Varusteet-

rajapinnan kiireisen korjauksen. Työviikon aikana kehitin sovellusten substanssin ja kehi-

tystyökalujen osaamista sekä vapaa-ajallani opiskelin AWS API Gateway palvelun käyt-

töä. 

 

Projektin B ison tehtävän kehittämiseen osallistuin pienemmissä määrin, kun mitä suunnit-

telin viikon alussa. Osittain tämä johtui työajan käytöstä projektin Varusteet-rajapinnan 

selvityspyyntöön. Selvitystehtävä kuuluu seurantaviikolla 3 kuvaamaani kolmanteen ryh-

mään, eli tuotannossa havaittujen sovellusten tai rajapintojen virheiden selvityksiin ja kor-

jauksiin. Viime viikon analyysin jatkoksi ja Varusteet-rajapinnan kiireisen korjauksen yh-

teydessä pohdin tuotannon virheiden syitä, seurauksia ja niiden mahdollista ennalta es-

tämistä.  

 

Tuotannon virheiden alkuperän analyysin perusteella jaoin selvitystehtävät kahdeksi ryh-

mäksi. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat käyttäjiltä ja asiakkaalta jatkuvasti tulevat selvi-

tys- ja korjauspyynnöt, esimerkiksi projektin A Laskenta-sovelluksen laskennan korjaus. 

Kyseiset selvitykset eivät riipu sovelluksen tai rajapinnan muutoksista ja ne tulevat vas-

taan virheiden havainnoinnin mukaan. Toiseen ryhmään kuuluvat selvitykset, joiden alku-

perä on viimeisten sovelluksen ja rajapintojen muutosten asennuksen kanssa suorassa 

suhteessa.  Kyseisen selvityksen esimerkkinä voi olla torstaina tekemäni projektin A Va-

rusteet-rajapinnan virheellisen toiminnallisuuden korjaus. Ryhmästänsä riippumatta tuo-

tannossa havaittujen sovellusten tai rajapintojen virheiden selvitykset ja korjaukset aiheut-

tavat muiden tehtävien viivästystä, kehitys- ja asennusprosessista poikkeamista, tuottei-

den laadun laskua sekä käyttäjien ja asiakkaan tyytyväisyyden tason huonontumista. Tä-
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ten pitkän aikavälin tavoitteeksi asetin tuotannon virheiden määrän pienentämistä ja vir-

heiden ennalta estämistä tukevien käytäntöjen kehitystä. Kyseisiin käytäntöihin kuuluvat: 

− Testausprosessiin ja testauksen laadun parantaminen. 
− Kehitystiimin sovellusten ja rajapintojen substanssiosaamisen kehittäminen. 
− DevOps toimintamallin periaatteiden käyttöönotto tuotannon virheiden korjauksiin. 

 
Työtehtävien suorittamisen ohella jatkoin palvelimattoman tietojenkäsittelymallin opiske-

lua. Keskustelin osastomme AWS asiantuntijan kanssa AWS Lambda palvelun käytöstä. 

Sain tutustua Lambdan funktioiden käytön esimerkkeihin, muun muassa Slack-botin kehit-

tämiseen. Tämän lisäksi luin AWS API Gateway palvelun käytöstä, jonka päätehtävänä on  

back-end-palvelujen ja asiakassovellusten välinen rajapinnan toteuttaminen (kuvio 10).  

 

 

Kuvio 8. Sovelluksen arkkitehtuurin esimerkki, jossa käytetään AWS API Gateway, Lamb-

da ja CloudFormation palveluja (Eichorst & Megler 2017) 

 

On monia tapauksia, jossa front-end sovellus ei voi kommunikoida suoraan back-end pal-

velujen kanssa turvallisuuden tai yksityisyyden kannalta. Esimerkiksi sähköpostin lähet-

täminen kaikille käyttäjille olisi tehtävä Lambda-toiminnolla API Gateway palvelun kautta. 

Sähköpostin lähettäminen suoraan front-end päästä voi aiheuttaa jokaisen käyttäjän säh-

köpostiosoitteen lataamista toisen käyttäjän selaimeen, mikä on vakava tietoturva- ja tie-

tosuojaongelma. (Sbarski 2017, 7.1. API Gateway as the interface.) 

 

Maanantain tietokantaobjektien luontiskriptien massaviennin tehtävän yhteydessä ana-

lysoin Oracle tietokannan ominaisuuksia ja etsin massavientiin sopivaa ratkaisua. Oracle-

tietokantaan ja PL/SQL dokumentaatiosta ja manuaaleista löytyy monia esimerkkejä, mi-

ten voi saada tietokantaobjektien DDL, eli luontiskriptejä. Pääosin ehdotetut ratkaisut pe-

rustuvat dbms_metadata.get_ddl() funktion käyttöön (kuva 3). Analysoin, miten kyseinen 

funktio voi olla hyödyllinen taulujen, indeksien sekä viiteavainten skriptien massaviennissä 

ja suunnittelin ratkaisen esitystä toiselle kehittäjälle. 

 

DBMS_METADATA.GET_DDL (  
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object_type     IN VARCHAR2,  

name            IN VARCHAR2,  

schema          IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  

version         IN VARCHAR2 DEFAULT 'COMPATIBLE',  

model           IN VARCHAR2 DEFAULT 'ORACLE',  

transform       IN VARCHAR2 DEFAULT 'DDL')  

RETURN CLOB; 

Kuva 3. dbms_metadata.get_ddl() funktion syntaaksi (Database PL/SQL Packages and 

Types Reference) 

 

Ammattilisen kasvuni näkökulmasta viikon tärkein tapahtuma oli kehityskeskustelu, joka 

pidettiin keskiviikkona. Esimieheni kanssa käytiin läpi vuodelle asetettujen tavoitteiden 

suorittamista sekä uusien tavoitteiden suunnittelua. Kuluvan vuoden tavoitteisiin kuuluivat 

muun muassa teknologian ja uusien työkalujen opiskelua, tiimiin sisäisen viestinnän pa-

rantamista sekä asiakkaan tyytyväisyysasteen nousua. Keskustelussa todettiin, että olen 

saavuttanut tavoitteeni: opin uusia työkaluja (Jenkins, AWS), kehitimme sisäistä viestintää 

ja kehitysprosessia sekä saimme hyvää palautetta asiakkaalta. Tulevalle vuodelle suunni-

teltiin sekä koko tiimiä koskevia, että henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilökohtaisiin tavoit-

teisiin kuuluvat muun muassa teknologiaosaamisen kehittäminen ja DevOps toimintamal-

lin integrointi projekteihini. Keskustelussa mainittiin mahdollisesta muutoksesta työkuvaani 

tulevan vuoden aikana. Esimerkiksi teknisten tarjousten laatiminen sovellusarkkitehtien 

kanssa voisi olla yksi uusista tehtävistäni. 

 

Seuraavan viikon tavoitteiksi asetan projektin A Laskenta-sovelluksen virheellisen lasken-

nan korjauksen, Pysäkit-rajapinnan integraatiotestauksen, projektin B ison tehtävän kat-

selmointia ja perjantain DevOps koulutukseen valmistuminen ja osallistuminen. 

 

3.5 Seurantaviikko 5 

Viikon tavoitteet 

 

Seurantaviikko 5 koostuu kolmesta normaalityöpäivästä ja yhdestä DevOps opiskelupäi-

västä. Viikon päätyötehtäväksi asetin projektin A Laskenta-sovelluksen virheellisen las-

kennan korjauksen, Pysäkit-rajapinnan integraatiotestauksen sekä projektin B ison tehtä-

vän katselmointia. Perjantain DevOps koulutussessiossa käsitellään järjestelmien jatku-

vaa valvontaa ja analysointia.  



 

34 

 

 

Tiistai 9.10.2018 

 

Työpäivän varasin projektin A tehtävien tekoon. Tämä työviikkoni alkaa tiistaina, minkä 

takia maanantain raportointitehtävät siirtyvät tälle päivälle. Raportointitehtävien suorittami-

sen jälkeen vastaan kahden edellisten työpäivien aikana kertyneisiin selvitys-, testaus- ja 

korjauspyyntöihin. Mahdollisesti jatkan Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan tut-

kintaa.  

 

Päivän tavoitteet toteutuivat osittain. Päivän aikana tuli paljon selvitystehtäviä eri sidos-

ryhmiltä. Käyttäjältä saatiin pyyntö Tiedoston tilaus sovelluksen integraatiotestauksesta 

tiedostosiirron palvelun toimittajan kanssa, koska käyttäjä on havainnoinut tiedostojen 

siirron ongelmia sovelluksessa. Otin asian käsittelyyn ja varasin testausistunnon palvelun 

toimittajan kanssa keskiviikolle. Sovellusten infrastruktuurista vastaavalta tiimiltä sain ris-

kianalyysin tekemisen pyynnön. Infrastruktuurista vastaava tiimimme kartoittaa eri järjes-

telmien riskejä tapauksesta, jos järjestelmä pitäisi siirtää toisen toimittajan konesaliin. Pro-

jektipäällikköni kanssa sovittiin palaverista, jossa laaditaan riskianalyysi. Palaveri suunni-

teltiin torstaille. Riskianalyysin lisäksi infrastruktuurista vastaavan tiimin kanssa suunnitte-

limme järjestelmien pääsyhallinnan muutoksia sekä suoritusvalvonnan lisäyksen. Projektin 

A kaikkiin REST-rajapintoihin tulee autentikaation muutos, jonka kehitys alkaa kahden 

viikon kuluttua. Otin tehtävän suunnitteluun. Tämän kaiken lisäksi sain uuden toiminnalli-

suuden lisäyksen pyynnön Osoitepäivitys-rajapintaan asiakkaamme laatukonsultilta.  

 

Päivä oli erittäin intensiivinen myös osaamisen kehityksen kannalta. Päivän aikana tutus-

tuin järjestelmien suoritusvalvonnan palveluun. Analysoin sen käytön mahdollisuutta pro-

jektin A näkökulmasta. Autentikaation muutoksen suunnittelun yhteydessä kertasin Java 

Spring Security käytön ominaisuuksia. 

 

Keskiviikko 10.10.2018 

 

Keskiviikkona työskentelen pääosin projektin A parissa. Tälle päivälle suunniteltiin monia 

palavereita ja selvityksiä. Tänään otan käsittelyyn projektin A Tiedoston tilaus-sovelluksen 

tiedostojen siirron virheellisen toiminnallisuuden sekä pidän palaverin uuden säännöllisen 

tietokannan datan tarkistuksen ajon toteuttamisesta tietokanta-asiantuntijan kanssa. Pro-

jektissa B pidetään asiakaspalaveri, jonka jälkeen suoritan ison tehtävän katselmointia. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat hyvin. Projektin A Tiedoston tilaus-sovelluksen testauksessa 

ei löytynyt virheellistä toimintaa. Päätettiin, että tiedostojen siirtopalvelun toimittaja jatkaa 
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tutkintaa, jonka tuloksista ilmoitetaan käyttäjälle myöhemmin. Pidin palaverin tietokanta-

asiantuntijan kanssa uuden säännöllisen tietokannan datan tarkistuksen ajon toteuttami-

sesta. Tein teknisen dokumentaation ja ilmoitin ajosta muille tiimijäsenille. Ajo suunnitel-

laan suorittamaan kuukausittain marraskuusta alkaen. Keskustelin toisen tietokanta-

asiantuntijan kanssa viime viikon taulujen DDL-lauseiden ulosviennin ratkaisusta. Päätet-

tiin, että rakennetaan dynaamista DDL lauseiden generoinnin skriptiä PL/SQL:llä. Tieto-

kanta-asiantuntija otti tehtävän kehitykseen. Päivälle suunniteltujen tehtävien lisäksi pää-

sin aloittamaan uusia tikettejä, muun muassa Osoitepäivitys-rajapinnan uuden toiminnalli-

suuden kehitystä. Projektin B puolesta tein ison tehtävän katselmointia ja autoin sovelluk-

sen toiminnallisuuden selvityksestä. 

 

Päivän aikana opin uusia PL/SQL dynaamisen generoinnin ominaisuuksia sekä tutustuin 

paremmin Osoitepäivitys-rajapinnan toiminnallisuuteen. Projektin B ison tehtävän katsel-

moinnin yhteydessä osallistuin sovelluksen toiminnallisuuden suunniteluun. 

 

Torstai 11.10.2018 

 

Torstain päätehtäväksi asetin projektin A riskianalyysin tekemisen. Projektipäällikön kans-

sa sovittiin, että laadin Laskenta-sovelluksen virheellisestä laskennasta kuvausviestin asi-

akkaan laatukonsultille, joka joskus on osallistunut sovelluksen rakentamiseen ja joka 

voisi neuvoa laskennan korjauksessa. Tämän lisäksi jatkan Osoitepäivitys-rajapinnan uu-

den toiminnallisuuden kehitystä sekä projektin B ison tehtävän katselmointia. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat täysin. Tein ja palautin riskianalyysin, jossa käsittelin ja ar-

vioin projektin A järjestelmän siirron mahdollisuutta toisen toimittajan infrastruktuuriin. Lu-

ettelin ja kuvasin tietoturvaan, ohjelmistojen asennuksiin sekä pääsy- ja riippuvuuksien 

hallintaan liittyviä riskejä. Lähetin sovelluksen R virheellisen laskennan kuvauksen laatu-

konsultille ja jatkoin Osoitepäivitys-rajapinnan uuden toiminnallisuuden kehitystä. Päivän 

aikana pääsin katselmoimaan ja testaamaan projektin B isoa tehtävää. Iltapäivällä De-

vOps koulutuksen järjestäjältä sain ilmoituksen, että perjantain DevOps koulutus on siirret-

ty viikolle 43 koulutuspäivän vetäjän sairausloman vuoksi. Koulutuksen siirron takia pidän 

normaalityöpäivän perjantaina. 

 

Päivä oli tuloksellinen osaamiseni kehityksen näkökulmasta. Riskianalyysin tekemisen 

yhteydessä harjoittelin projektihallinnan sekä projektin teknisen johtamisen taitojani. Tä-

män lisäksi pääsin analysoimaan projektin A järjestelmän infrastruktuurin alustaa, minkä 

perusteella ryhmittelin ja arvioin riskejä. Projektin B ison tehtävän testauksen yhteydessä 

tutustuin paremmin Pinta-sovelluksen toiminnallisuuteen. 
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Perjantai 12.10.2018 

 

Päivän alkuperäiseen suunnitelmaan kuului DevOps opiskelusessio, joka peruutettiin tors-

tai-iltapäivällä session vetäjän sairausloman takia. Opiskelusession sijaan pidän normaali-

työpäivän pääosin projektin A tehtävien parissa: suoritan dynaamisen generointiskriptin 

katselmointia ja jatkan Osoitepäivitys-rajapinnan uuden toiminnallisuuden kehitystä. Tä-

män lisäksi osallistun projektin B ison tehtävän testaukseen. 

 

Suoritin kaikki päivälle suunnittelemani ja päivän aikana saapuneet tehtävät. Aamupäiväl-

lä tuli selvityspyyntö projektin A Varusteet-rajapinnan toiselta osapuolelta. Keskustelin 

projektipäällikön kanssa, löysin vastauksia ja laadin vastauksen toisen osapuolen projek-

tipäällikölle. Sain kehitettyä ja testattua Osoitepäivitys-rajapinnan uuden toiminnallisuu-

den, jonka testaus jatkuu seurantaviikolla 6. Suoritin toisen kehittäjän tekemän dynaami-

sen generointiskriptin katselmointia, jonka tuloksena tehtävä palautetaan kehitykseen, 

koska skriptistä löytyivät lisäkehitystä vaativia kohtia. Projektin B ison tehtävän katsel-

moinnissa ja testauksessa ei tullut kriittisiä huomautuksia ja tehtävä lähtee asiakkaan in-

tegraatiotestaukseen mahdollisesti jo ensi viikolla.  

 

Päivän aikana pääosin kehitin sovellusten ja rajapintojen substanssiosaamistani. Vapaalla 

ajalla tutustuin järjestelmien suorituksen valvontatyökaluihin, muun muassa Pulssi sovel-

lukseen, joka otetaan käyttöön projekteissamme lähitulevaisuudessa. 

 

Viikkoanalyysi 

 

DevOps koulutuksen aikataulun muutoksen ja työviikon alussa saapuneiden työtehtävien 

takia seurantaviikolle 5 asetetut työ- ja oppimistavoitteet toteutuivat osittain. Tämän viikon 

päätehtäväksi suunniteltu Laskenta-sovelluksen korjaus ei tullut valmiiksi ja sen kehitys 

jatkuu laatukonsultin neuvonannon jälkeen. Pysäkit-rajapinnan integraatiotestaus siirtyi 

lähitulevaisuudelle, kun rajapinnan toinen osapuoli saa tehtyä valmiiksi muutoksen sovel-

luksensa päässä. DevOps koulutuspäivä siirrettiin viikolle 43, minkä takia järjestelmien 

jatkuvaan valvontaan tutustuminen on seurantaviikolla 6. Kyseisten tehtävien sijaan viikon 

aikana suoritin muita tärkeitä ja kiireisiä työtehtäviä, joiden avulla kehitin teknologia- ja 

substanssiosaamistani:  

− Tiistaina pääsin osallistumaan järjestelmien pääsyhallinnan muutoksen sekä suori-
tusvalvonnan lisäyksen suunnitteluun. 

− Keskiviikkona tehtiin Tiedoston tilaus-sovelluksen integraatiotestaus ja tiedostojen 
siirron ongelman selvitys. 

− Torstaina tein riskianalyysin järjestelmien siirrosta toisen toimittajan konesaliin. 
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− Perjantaina kehitin Osoitepäivitys-rajapinnan uuden toiminnallisuuden, josta pyyn-
tö saapui tiistaina. 

− Viikon aikana tein projektin B ison tehtävän katselmointia ja testausta. 
 

Riskianalyysin tekemisen yhteydessä tutustuin riskien kartoituksen ja arvioinnin menetel-

miin. Risk Management – Principles and Guidelines on Implementation ISO 31000 stan-

dardin mukaan riskianalyysi on riskihallinnan prosessin osa ja päätyökalu, jota hyödynne-

tään riskihallinnan prosessin eri vaiheessa, lähtötilanteen kartoituksesta ja riskien kuvaa-

misesta toimintasuunnitelman jälkikatselmointiin. Riskianalyysien laatimismenetelmä vaih-

telee analyysin tyypistä ja luonteesta riippuen. On olemassa muun muassa matematiik-

kaan, statistiikkaan ja todennäköisyysteoriaan perustuvia riskianalyysimenetelmiä, kuten 

Mean-Variance Analysis. (Chavas 2014, 69.)  

 

Järjestelmien siirron riskianalyysin laatimiseen valitsin Probabilistic risk assessment (PRA) 

menetelmän, jossa riskit arvioidaan kahden tunnusmerkin näkökulmasta: riskin todennä-

köisyys ja riskin seurausten vakavuus (kuva 4). 

 

 

Kuva 4. Todennäköisyys ja vaikutusmatriisi (Probability And Impact Matrix 2012) 

 

Riskianalyysia tehdessäni haastattelin järjestelmän asiantuntijoita ja keräsin tarvittavan 

aineiston analyysia varten. Riskianalyysissä luettelin, kuvasin ja arvioin tietoturvaan, oh-

jelmistojen asennuksiin sekä pääsy- ja riippuvuuksien hallintaan liittyviä riskejä. Analyysin 

tuloksena sain kattavan kuvan mahdollisista ongelmista tilanteessa, jos projektin A järjes-

telmä siirretään toisen toimittajan koneistoon. Toimitin riskianalyysin projektipäällikölle ja 

järjestelmien infrastruktuurista vastaavalle asiantuntijalle. 

 

Järjestelmien siirron riskianalyysin laatimisen ja tietokantaohjelmointiin liittyvien tikettien 

tekemisen yhteydessä pohdin relaatio- ja NoSQL tietokantojen ominaisuuksia ja erillisyyk-
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siä. Ei-relaatiotietokannat ovat olleet olemassa 1960-luvun lopulta alkaen, mutta NoSQL – 

käsite otettiin käyttöön vasta vuoden 2009 alusta. (Leavitt 2010.) NoSQL, eli Not Only 

SQL tietokannat ovat perinteisestä relaatiomallista poikkeavia tietokantoja. Suosituimmat 

NoSQL tietokannat ovat MongoDB, Cassandra, Redis ja Neo4J. NoSQL-tietokannat so-

veltuvat hyvin olio-ohjelmointiin, koska tietojen käsittelyä suoritetaan oliomaisesti. Ne so-

pivat hyvin suurien, nopeasti muuttuvien tietomassojen käsittelyyn. Yleisimmät NoSQL-

tietokantojen tyypit ovat Document store, Wide column store, Key-value store ja Graph 

DBMS tietokannat (kuvio 9). (Types of NoSQL Databases 2018.) 

 

 

 

Kuvio 9. SQL ja Non-SQL tietokantatyypit (Mayo 2016) 

 

Viikon aikana käsittelin kehityksessä ja ylläpidossa olevia järjestelmiä ja arvioin tietokan-

nan migraation tai tietokantatyypin muutoksen mahdollisuutta eri sovellusten kohdalla. 

Monien sovellusten ja rajapintojen logiikka ja laskenta suoritetaan tietokannan puolella 

PL/SQL kielellä, minkä takia mahdollinen siirto NoSQL tietokantoihin näyttää hyvin epäto-

dennäköiseltä. Toisen tiimin kehityksessä olevien kuvatiedostojen isoja määriä sisältävän 

järjestelmän toteutus olisi mahdollinen NoSQL tietokantaa käyttäen, mutta järjestelmien 

yhtenäisyydestä ja asiakkaan palvelutoimittajan toiveesta johtuen järjestelmä toteutetaan 
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Oraclen teknologialla. Täten tässä vaiheessa nykyisten projektieni järjestelmien siirto 

NoSQL tietokantoihin on suhteellisesti tarpeeton. 

 

Seuraavan työviikon työskentelen pääosin projektin A parissa. Päätehtäviksi asetan pro-

jektin A Osoitepäivitys-rajapinnan muutoksen tekemisen loppuun, Sillat-rajapinnan uudet 

selvitykset ja testaukset, Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan korjaaminen ja 

mahdollisten uusien tehtävien suoritus. Osaamisen kehitystä varten osallistun DevOps 

sessioon, joka pidetään perjantaina 26.10. 

 

3.6 Seurantaviikko 6 

Viikon tavoitteet 

 

Seurantaviikko 6 muodostuu neljästä normaalityöpäivästä ja yhdestä DevOps opiske-

lusessiosta. Viikon tavoitteiksi asetan projektin A tehtävien suorittamisen, muun muassa 

Osoitepäivitys-rajapinnan muutoksen tekeminen loppuun, Laskenta-sovelluksen virheelli-

sen laskennan korjaaminen, uusien tikettien kehitys ja katselmointi. Perjantaina opin yllä-

pito- ja valvontapalveluidenkäytön perusteita DevOps tietojenkäsittelymallissa.  

 

Maanantai 22.10.2018 

 

Maanantaina työskentelen projektin A parissa ja aamupäivänä perinteisesti suoritan rapor-

tointitehtäviä. Tällä viikolla ei pidetä viikkopalaveria asiakkaan kanssa asiakkaasta johtu-

vasta syystä. Raportointitehtävien jälkeen suoritan edellisen viikon aikana kertyneiden 

tikettien katselmointia ja sovellustestausta. Iltapäivällä esimieheni pyynnöstä täytän kehi-

tyskeskusteluun liittyviä lomakkeita.  

 

Päivän suunnitelmat toteutuivat hyvin: aamupäivällä suoritin raporttitehtäviä, joiden jäl-

keen otin katselmointiin toisen kehittäjän tekemiä tikettejä. Tiketit koskivat Päivitys-

sovelluksen ydintoiminnallisuutta ja niiden katselmointi vaati sovelluksen toiminnallisuu-

den vahvaa osaamista. Toisen kehittäjän tekemän muutoksen analyysin yhteydessä 

huomasin sovelluksen toiminnallisuudessa olevia epäloogisia kohtia, jotka aiheuttivat vir-

heellisen datan ilmestymistä tietokantaan. Ilmoitin asiasta kehitystiimille ja projektipäälli-

kölle, loin uuden tiketin sovelluksen viallisesta toiminnasta ja välitin tiketin toiselle kehittä-

jälle kehitykseen. Päivän aikana sain sovelluksen P tiedostosiirron ongelmaan liittyvät 

uutiset tiedostosiirron palvelutoimittajalta. Palvelutoimittaja ilmoitti, että he löysivät ja kor-

jasivat tiedostosiirron vian, minkä jälkeen muutokset testattiin integraatioympäristössä ja 
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sovittiin korjauksen viennistä tuotantoon. Osoitepäivitys-rajapinnan muutos sain tehtyä 

loppuun ja välitin tiketin katselmointiin ja testaukseen. 

 

Päivitys-sovelluksen tikettien katselmoinnin yhteydessä harjoittelin muiden kehittäjin tuot-

taman koodin lukemista ja ymmärrystä sekä päätösten tekemistä. Päivän lopussa kehitys-

keskustelun lomakkeiden täyttämässä pohdin ammatillisesta kehityksestäni, tulevista työ-

kuvista ja uramahdollisuudesta. Erikseen pohdin, mitä osaamista tarvitsen tulevia työteh-

täviä varten. 

 

Tiistai 23.10.2018 

 

Tiistaina jatkan työskentelyä projektin A tehtävien parissa. Päivän päätavoitteena on val-

vontapalvelun Pulssi käyttöönoton analyysi ja suunnittelu. Aamupäivällä pidetään siihen 

liittyvä palaveri projektipäällikön ja kehittäjien kesken. Iltapäivällä jatkan tikettien katsel-

mointia ja testausta. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Valvontapalvelun suunnittelua varten pidettiin 

palaveri, jossa keskusteltiin valvontapalvelun tarpeesta, infrastruktuurin ja sovellusten 

valvontakohdista. Palaverissa pohdittiin valvontaa vaativia järjestelmän kohtia ja sovittiin 

jatkosuunnitelmasta. Iltapäivällä jatkoin Päivitys-sovelluksen uuden toiminnallisuuden ja 

löytämäni virheellisen toiminnan analyysia, katselmointia ja testausta.  

 

Päivän aikana sain tiedot esimieheltäni siirrostani toiseen projektiin vuoden lopusta. Siir-

topäätös tehtiin kehityskeskusteluni perusteella. Siirron pidän positiivisena muutoksena, 

koska uuteen projektiin osallistumisen avulla opin minulle uusia teknologioita ja toiminta-

tapoja. 

 

Keskiviikko 24.10.2018 

 

Keskiviikkona jatkan projektin A työtehtäviä sekä osallistun kummankin projektien viikko-

palavereihin. Projektin B viikkopalaverissa keskustellaan ison tehtävän testauksesta ja 

asennuksesta tuotantoon. Projektin A tehtäviin kuuluvat Osoitepäivitys-rajapinnan seuran-

taviikolla 5 tekemäni muutoksen ja Pinta-sovelluksen uuden toiminnallisuuden korjauksen 

katselmointi sekä testaus.  

 

Työpäivä meni tehokkaasti ja sain tehtyä päivälle asetettuja tehtäviä. Projektin B asiakas-

palaverissa suunniteltiin ison tehtävän asennusta tuotantoon. Alustavasti asennus suunni-

teltiin maanantaille 29.11.2018. Asennusta varten kehittäjän valmistelevat asennuspaketin 



 

41 

 

ja tarvittavaa dokumentaatiota. Projektin A viikkopalaverissa keskusteltiin Pulssi-

valvontapalvelun käyttöönotosta, seuraavasta integraatioasennuksesta sekä uusien teh-

tävien jaosta. Integraatioasennuksen ajankohdaksi sovittiin torstai, 25.10.2018. Niin kiirei-

sen aikatauluttamisen syynä on toisen kehittäjän loman alku ensi viikolla: kaikkien tiimi-

jäsenten näkökulmasta olisi parasta asentaa uusia tikettiä integraatioon asiakkaan tes-

tausryhmän testattavaksi ennen kehittäjän loman alkua. Asennuksen suunnittelun yhtey-

dessä harjoittelin viestintä- sekä organisaatiotaitojani. 

 

DevOps koulutukseen liittyen keräsin edellisen opiskelusession materiaalia sekä tutustuin 

perjantain session aiheeseen, joka suoraan liittyy Pulssi valvontapalvelun käyttöönottoon. 

 

Torstai 25.10.2018 

 

Torstain päätavoite on projektin A sovellusten ja rajapintojen uudempien versioiden asen-

nus integraatioon. Asennuksen suorittaa toinen kehittäjä ja minun tehtäviin kuuluvat sovel-

lusten ja rajapintojen regressiotestaus sekä rajapintojen integraatiotestaus toisten osa-

puolten kanssa. Tämän lisäksi suunnittelen Pulssi-valvontapalvelun käytönottoa ja palaan 

Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan tutkintaan. 

 

Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin. Projektin A ja B sovellusten asennus 

integraatioon meni aikataulun mukaisesti. Asennuksen jälkeen laadin testauspyynnöt ja 

jatkoin Pulssi-palvelun käyttöönoton suunnittelua. Valvontapalvelun suunnittelussa käytin 

yhteystyökumppanin välittämän valvontapalvelun kuvausta. Valitsin projektille A sopivia 

valvontakohtia, kuten Java-sovellusvalvonta, WebLogic palvelimen valvonta, lokien keruu 

ja valvonta sekä infrastruktuurin valvonta. Suunnittelussa kehitin sovellusten arkkitehtuurin 

tuntemusta. Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan tutkinnassa tapahtui läpimurros 

ja työpäivän lopussa sain sovelluksen korjattua. Ensi viikolle suunnittelin korjauksen kat-

tavaa testausta ja välitin tiketin katselmointiin toiselle kehittäjälle. Korjauksen tekemisen 

yhteydessä opin sovelluksen R logiikkaa ja ohjelmakoodia. 

 

Perjantai 26.10.2018 

 

Perjantaina osallistun viimeiseen DevOps koulutussessioon. Session aiheena on ylläpito- 

ja valvontapalveluidenkäyttö DevOps toimintamallissa, eli ’Maintenance OPS & Measu-

re&Visualize everything’.  

 

Opiskeluistunnon aikana kävimme läpi infrastruktuurin ja sovellusten valvonnan roolin 

DevOps tietojenkäsittelymallissa sekä tutustuimme eri valvontatyökaluihin. Teimme sovel-
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lus- ja integraatiotason valvonnan pystytyksen harjoituksia AWS CloudWatch palvelua 

käyttäen ja tutustuimme eri asiantuntijoiden esittämiin valvonnan toteuttamisen esimerk-

keihin.  

 

Opiskelupäivän aihe sopii erinomaisesti projektin A valvontapalvelun suunnitteluun. Opis-

kelusession avulla opin valvontapalveluiden perusteita sekä tutustuin valvonnan rooliin 

ohjelmiston tuotannon ja ylläpidon prosesseissa. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Seurantaviikko 6 oli erittäin tärkeä ammattilisen ja osaamisen kehitykseni näkökulmasta. 

Viikon aikana saavutin viikolle asetetut työ- ja oppimistavoitteet sekä sain tärkeät tiedot 

tulevasta projektistani. Alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti työskentelin projektin A 

parissa ja suoritin sekä kehittäjän, että teknisen liidin tehtäviä. Alkuviikosta tein loppuun 

Osoitepäivitys-rajapinnan muutoksen, joka torstaina julkaistiin integraatioon muiden tiket-

tien joukossa. Korjasin Lakenta-sovelluksen virheellisen laskennan, katselmoin ja testasin 

muiden kehittäjien tikettejä. Tämän lisäksi suunnittelin Pulssi-valvontapalvelun käyttöönot-

toa ja osallistuin DevOps koulutukseen, jossa käsiteltiin valvontapalvelun suunnitteluun 

liittyvää aihetta. 

 

DevOps opiskelusession aiheena oli Maintenance OPS & Measure&Visualize everything, 

ylläpito- ja valvontapalveluidenkäyttö DevOps toimintamallissa. Session aikana käsiteltiin 

valvontapalvelun roolia kehitys- ja ylläpitoprosesseissa sekä tutustuimme valvontaan tar-

koitettuihin työkaluihin.  

 

Valvonnan rooli prosessien automatisoinnissa on erittäin tärkeä, minkä takia valvontaa 

käsitellään DevOps toimintamallissa erikseen. Valvonta mahdollistaa virheiden määrän 

vähentämistä sekä virheiden löytämistä kehitysprosessin aikaisemmissa vaiheissa. (Singh  

2018.) Valvonnan tason riippuen on olemassa erilaisia työkaluja, joilla voi seurata infra-

struktuurin, palvelinten, sovellusten tilaa ja suoritusta. Infrastruktuurin valvonnan suosi-

tuimmat työkalut ovat Nagios, Zabbix, Sensu, Prometheus, SysDig ja New Relic Infrast-

ructure. Sovellusten suoritusta voi seurata New Relic, AppDynamics, Compuware APM & 

Boundary työkaluja käyttäen. Myös isot palvelutoimittajat kuten Amazon ja Google tarjoa-

vat työkalujensa AWS CloudWatch ja Google StackDriver. (Top 14 Monitoring Tools that 

Every DevOps Needs 2016.) Opiskelusession aikana kuuntelimme esityksen New Relic 

työkalun käytöstä suuren suomalaisen yrityksen järjestelmien valvonnassa. New Relic on 

pilvipohjainen valvontatyökalu, joka kerää tietoa järjestelmän eri komponenteista: sovel-

luksen, infrastruktuurin tai käyttöliittymän tasolla.  
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Projektin A järjestelmien puolesta päätettiin ottaa käyttöön yhteistyökumppanimme tar-

joamaa Pulssi-nimistä valvontatyökalua. Työkalu mahdollistaa Java-sovellusten, WebLo-

gic palvelimen, yleisinfrastruktuurin valvontaa sekä lokien keruuta (kuva 5). Tarkemmin 

valvontakohdista pohditaan ja sovitaan lähiaikoina. 

 

 

Kuva 5. Pulssi-valvontapalvelun käyttöliittymä  

 

Tiistaina sain tärkeät tiedot projektista, johon siirryn noin kuukauden kuluttua. Alustavan 

suunnitelman mukaan siirryn uuteen projektiin täysin, mutta puolen vuoden aikana 20% 

työajastani jatkan projektin A tehtävien parissa. Projektista B siirryn pois kokonaan. Uuden 

projektin tehtävien yhteydessä pääsen opiskelemaan Scala-ohjelmointikieltä. Uutena op-

pimistavoitteenani on Scalaan tutustumista ennen projektin tehtävien alkua.  

 

Scalan virallisen dokumentaation mukaan, Scala on moniparadigmainen ohjelmointikieli, 

joka on suunniteltu yhdistämään olio- ja funktionaalista ohjelmointia. Scalassa jokainen 

arvo on olio, mutta samaan aikaan Scala tarjoaa funktionaalisen ohjelmoinnin hyötyjä: 

kevyen syntaksin nimettömien funktioiden määrittelyyn, tukea korkean tason funktioita ja 

sisäkkäisten funktioiden käyttöä. 

 

Ohjelmointikielenä Scala sai alkunsa 2000-luvun alussa. Se rakentuu Java-alustan va-

raan, mutta Scala-koodia tarvitaan tyypillisesti noin puolet vähemmän kuin Java-koodia 

vastaavaan tehtävään. Se nopeuttaa kehitystä ja helpottaa koodin ylläpitoa. (Hicks s.a.) 
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Kuvissa 6 ja 7 voi nähdä Person luokan toteuttamista Javalla ja Scalalla sekä vertailla 

koodirivien määrä. 

 

Kuva 6. Person-luokan toteutus Java-ohjelmointikielellä 

 

 

Kuva 7. Person-luokan toteutus Scala-ohjelmointikielellä 

 

Seurantaviikolla 7 jatkan Scalaan tutustumista. Työtehtäviksi asetan Osoitepäivitys-

rajapinnan muutoksen integraatiotestauksen, Laskenta-sovelluksen virheellisen laskennan 

korjauksen testauksen, dokumentaation päivitys ja valvontapalvelun käyttöönoton suunnit-

telun. 

 

3.7 Seurantaviikko 7 

Viikon tavoitteet 

 

Seurantaviikko 7 sisältää 5 normaalia työpäivää. Viikon suunnitelmaan kuuluvat projektin 

A Osoitepäivitys-rajapinnan ja Laskenta-sovelluksen integraatiotestaukset, järjestelmien 

dokumentaation päivitys sekä valvontapalvelun suunnittelu. Tarvittaessa otan käsittelyyn 

uusia tehtäviä ja selvityspyyntöjä. Oppimisen kannalta jatkan Scala-ohjelmointikieleen 

tutustumista, koska sen oppiminen on tärkeä tulevien työtehtävieni näkökulmasta.  

 

Maanantai 29.10.2018 
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Maanantain aamupäivällä perinteisesti osallistun projektin A viikkopalaveriin ja teen rapor-

tointitehtäviä. Iltapäivällä jatkan työskentelyä projektin A tehtävien parissa: katselmoin 

toisen kehittäjän tikettejä ja teen integraatiotestauksia järjestelmien muiden osapuolten 

kanssa. 

 

Päivän suunnitelmat toteutuivat hyvin. Viikkopalaveri pidettiin aikataulun mukaisesti. Viik-

kopalaverissa keskusteltiin sovellusten uudempien versioiden asennuksesta integraati-

oon, sekä suunniteltiin tulevaa asennusta tuotantoon. Palaverin jälkeen suoritin raportoin-

titehtävät ja lähetin loput integraatiotestausten pyynnöt. Päivän aikana sain tehtyä kaikki 

viime viikon asennukseen liittyvät integraatiotestaukset. Testitulokset näyttivät hyvältä ja 

tiketit siirrettiin odottamaan asennusta tuotantoon. Iltapäivällä aloitin uuden tehtävän, jon-

ka tarkoituksena on sovelluksen T virheellisen tietohaun korjaus. Virheellinen haku ha-

vainnoitiin tuotannossa, minkä takia otin tiketin käsittelyyn viipymättä. 

 

Integraatiotestausten yhteydessä kehitin eri järjestelmien substanssi- ja arkkitehtuu-

riosaamista. Osaston palvelupäällikön kanssa keskustelin työtehtävieni muutoksesta. 

Keskustelussa sovittiin, että minä keskityn projektin A tietojen siirtoon muille kehittäjille.  

Projektiin B puolesta en ota kehitykseen uusia tehtäviä.  

 

Tiistai 30.10.2018 

 

Tiistaina osallistun projektin B statuspalaveriin, jossa aion kertoa toiseen projektiin siirty-

misestä. Palaverin jälkeen jatkan projektin A sovelluksen virheellisen haun tutkintaa. 

Mahdollisesti teen muitakin projektipäällikön antamia tehtäviä ja vastaan toisilta osapuolil-

ta tulleisiin tarkistus- ja korjauspyyntöihin. 

 

Päivän suunnitelmat toteutuivat osittain. Projektin B statuspalaveri siirrettiin keskiviikolle. 

Projektin A virheellisen haun korjaus kestää pidempään, kuin alussa arvioin. Korjauksen 

yhteydessä jouduin tutkimaan sovelluksen vanhoja versioita, joista löysin epäloogisia koh-

tia. Iltapäivällä rajapinnan P toiselta osapuolelta tuli tuotannon datan korjauspyyntö. Kor-

jauksessa sain selville, että se liittyy toiseen tehtävälistasta löytyvään tikettiin. Lisäsin ky-

seiselle tiketille korkeamman priorisointitason ja suunnittelin ottamaan sen käsittelyyn lä-

hiaikoina. 

 

Sovelluksen T vanhojen versioiden tutkinnan yhteydessä kehitin toisten kehittäjien teke-

män koodin ymmärtämistä. Illalla jatkoin tutustumista Scala- ohjelmointikieleen. 
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Keskiviikko 31.10.2018 

 

Keskiviikon päätehtäväksi asetan projektin A sovelluksen virheellisen haun tutkintaa ja 

muiden kehittäjien tikettien katselmointia sekä testausta. Osallistun projektin B statuspala-

veriin ja sovin työmäärästäni projektin tehtävien parissa. 

 

Työpäivä meni erittäin tehokkaasti sekä osaamisen kehityksen, että työtehtävien suoris-

tuksen näkökulmista. Projektin B statuspalaverissa ilmoitin siirrostani projektista pois ja 

sain sovittua, että osallistun toisten kehittäjien tikettien testaukseen seuraavien kolmen 

viikon aikana, mutten ota uusia tehtäviä kehitykseen. Projektin A Päivitys-sovelluksen 

virheellistä hakua sain osittain korjattua ja testattua. Torstaina vien korjauksiani sovelluk-

sen eri skeemoihin ja välitän tiketin katselmointiin. Päivän aikana sain tietokanta-

asiantuntijan korjaaman DDL massaviennin dynaamisen skriptin katselmoitavaksi. Skripti 

todettiin toimivaksi, minkä jälkeen toteutin taulujen DDL lauseiden ulosviennin versionhal-

lintaan.  

 

Päivän aikana työskentelin pääosin tietokantaobjektien parissa. Kehitin PL/SQL ohjel-

mointikielen osaamistani sekä Päivitys-sovelluksen substanssiosaamista. 

 

Torstai 1.11.2018 

 

Kuukauden alussa suoritan projektin A kuukausittaiset ajot ja raportit. Yleisesti tehtävät 

jaetaan kahden kehittäjän kesken, mutta tällä viikolla toinen kehittäjä on lomalla, joten 

minun on suoritettava tehtäviä yksin. Jos raporttien ja ajojen suorittamisen jälkeen jää 

työaikaa, jatkan Päivitys-sovelluksen korjauksen vientiä kaikkiin skeemoihin. 

 

Päivän suunnitelmat toteutuivat täysin: ensin suoritin kaikki kuukausittaiset tietokanta-ajot 

ja raportit ja sitten jatkoin Päivitys-sovelluksen virheellisen haun korjausta. Raporttien te-

kemisessä tuli pari kysymystä, joita esitin toiselle kehittäjälle. Iltapäivällä tein sovelluksen 

T korjauksen loppuun, kirjoitin lyhyen testisuunnitelman järjestelmällisempää testausta 

varten ja suoritin korjauksen testauksen. Päivän aikana ei tullut muita tarkistus- tai korja-

uspyyntöjä, minkä takia pystyin keskittymään tehtäviin erittäin hyvin ja sain tiketit tehtyä 

suunnitelman mukaisesti.  

 

Päivitys-sovelluksen virheellisen haun korjauksen yhteydessä kehitin sovelluksen toimin-

nallisuuden osaamistani. Illalla jatkoin Scalaan tutustumista. 

 

Perjantai 2.11.2018 
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Perjantaina aloitan projektin A Pysäkit-rajapintaan liittyvän tehtävän, jonka aloitusta poh-

din tiistaina. Tehtävä oli odotuslistassa pari kuukautta, mutta viimeisimmät selvityspyynnöt 

rajapinnan toiselta osapuolelta totesivat, että tehtävä kannattaa ottaa käsittelyyn ennen 

toiseen projektiin siirtoani.  

 

Uuteen tehtävään kuuluu virhetilanteiden käsittelyyn liittyvät korjaukset, muun muassa 

tietokantatauluista tietojen poiston varmistaminen sekä rajapinnan virheilmoitusten kor-

jaaminen. Tehtävän yhteydessä pääsin refaktoroimaan Pysäkit-rajapinnan Java-

ohjelmakoodia. Tavallisesti koodin refaktorointitehtävät pidän erittäin hyvinä koodaushar-

joituksina, joilla pääsee harjoittelemaan puhtaampaa koodin tuottoa. Koodin refaktoroinnin 

tuloksena sain virheilmoitusten käsittelyn tehtyä saman mallin mukaiseksi ja korjasin raja-

pinnan koodin logiikkaa sekä käsittelyjärjestystä. Työpäivän lopussa vastasin selvitys-

pyyntöihin, muun muassa Varusteet-rajapinnan toisen osapuolen projektipäälliköltä. 

 

Päivän aikana pääsin työskentelemään Pysäkit-rajapinnan Java puolen kanssa, minkä 

yhteydessä kehitin Java-osaamistani. Tämän lisäksi selvityspyyntöihin vastaamalla kehitin 

viestintätaitojani. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Seurantaviikko 7 meni erittäin tehokkaasti työtehtävien suorittamisen näkökulmasta, kat-

somatta sitä, että alkuperäiset suunnitelmat toteutuivat vain osittain. Viikon aikana suoritin 

kaikki tarvittavat integraatiotestaukset sekä päivitin projektin A dokumentaatiota eri tehtä-

vien yhteydessä viikon suunnitelman mukaisesti. Alkuperäisiin suunnitelmiin kuului muun 

muassa valvontapalvelun suunnittelu, jota en päässyt tekemään muiden kiireellisien työ-

tehtävien vuoksi. Valvontapalvelun suunnittelun sijaan tein tärkeät korjaukset Päivitys-

sovelluksen  toiminnallisuuteen sekä Pysäkit-rajapinnan koodin refaktorointia ja virhekäsit-

telyn korjausta. Kyseisten tehtävien prioriteetti oli valvontapalvelun suunnittelun prioriteet-

tia korkeampi. 

 

Päivitys-sovelluksen virheellisen haun analyysin yhteydessä päädyin tutkimaan kyseiseen 

toiminnallisuuteen liittyviä vanhoja tikettejä. Tiketeistä löysin sovelluksen toiminnallisuu-

den virheellistä tulkintaa, joka mahdollisesti johtui kehitystiimin jäsenten sovelluksen sub-

stanssiosaamisen puutteesta. Virheellisen tulkinnan takia sovelluksesta poistettiin tärkeät 

erikoiskäsittelyt, mikä aiheutti haun virheellistä toimintaa. Haun korjauksen yhteydessä 

pohdin tämän tyyppisten tapausten estämistä. Jos virheellisen tulkinnan syynä on kehittä-

jän järjestelmän substanssiosaamisen puute, kyseisiä virheitä voi välttää  järjestelmään 
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toiminnallisuuteen paremman perehtymisen avulla. Useammin projekteissa ei ole varaa 

monien perehtymissessioiden järjestämiseen ja projektijäsenet oppivat järjestelmiänsä 

työtehtäviä tekemällä. Silloin huolellinen vertaiskatselmointi on hyvä toimintatapa virhei-

den estämiseen. Katselmointia ei suoriteta ainoastaan puhtaan koodin näkökulmasta, 

vaan muutosten vaikutuksen kannalta koko järjestelmään. Tässä tapauksessa tiketin kat-

selmointivaiheeseen käytettävä aika kasvaa, mutta myöhempien korjauksien määrä pie-

nenee. Pohdinnan tuloksena esitin projektipäällikölle tarkemman katselmoinnin käyttöön-

oton ehdotuksen.  

 

Työtehtävien suorituksen taustalla jatkoin Scala – ohjelmointikieleen tutustumista. Seuran-

taviikolla 7 jatkoin Scalan teoreettista opiskelua, johon kuuluu Scalan perussyntaksiin ja 

tietotyyppeihin tutustuminen. 

 

Scala lainaa useimmat syntaksi- ja kielitoiminnot Java-ohjelmointikieltä. Scalan ja Javan 

suurin syntaktinen ero on se, että ';' rivin loppumerkki on vapaaehtoinen Scala- ohjelmoin-

nissa. Pääosin Scalan syntaksin ominaisuudet vastaavat Javan ominaisuuksiin: 

− Scala on merkkikokoriippuvainen, mikä tarkoittaa, että  esimerkiksi muuttujilla ’Hel-
lo’ ja ’hello’ on eri merkitys Scalassa.  

− Scalan luokan nimen ensimmäinen kirjain on oltava iso. Jos luokan nimen muo-
dostamiseen käytetään useampia sanoja, jokaisen sisäisen sanan ensimmäinen 
kirjain tulee olla iso, esimerkiksi ’MyFirstScalaClass’. 

− Kaikkien metodien nimet tulisi aloittaa pienellä kirjaimella. Jos metodin nimen 
muodostamiseen käytetään useampia sanoja, jokaisen sisäisen sanan ensimmäi-
nen kirjain tulee olla iso, esimerkiksi ’def myMethodName()’.  

− Ohjelmatiedoston nimen on täsmälleen vastattava objektin nimeä. Jos tiedoston ja 
objektin nimet eivät täsmää, ohjelma ei käänny. Eli jos "HelloWorld" on objektin 
nimi, tiedosto tallennetaan nimellä "HelloWorld.scala".  

− Scala-ohjelman käsittely alkaa main() -metodista, joka on pakollinen osa jokaista 
Scala-ohjelmaa. (Scala Tutorial 2018, Basic Syntax.) 

 

Scalalla on kaikki samat tietotyypit kuin Javalla, myös samoilla muistimäärillä ja tarkkuuk-

silla. Toisaalta kaikki Scalan tietotyypit ovat objekteja eikä Scalassa ole primitiivisiä tieto-

tyyppejä, kuten Javassa. (Scala Tutorial 2018, Data types.) Melkein kaikki alla olevan ku-

van 8 Scalan tietotyypit kuuluvat Scala pakettiin ja vain String tietotyyppi on Javan ja-

va.lang paketista peräisin. (Odersky 2016, Kappale 6.) 
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Kuva 8. Scalan päätietotyypit (Odersky 2016) 

 

Tietotyyppien hierarkian näkökulmasta Any on kaikkien tyyppien supertyyppi (super type), 

jota kutsutaan myös huipputyypiksi (top type). Any tietotyypillä on kaksi suoraa alaluok-

kaa: AnyVal ja AnyRef. (The Scala Programming Language s.a., Scala Type Hierarchy.) 

Tarkemmin tietotyyppien hierarkiaan voi tutustua kuviossa 11. 

 

 

 

Kuvio 11. Scalan tietotyyppien hierarkia (The Scala Programming Language s.a., Scala 

Type Hierarchy) 

 

Seurantaviikolla 8 jatkan Scala-ohjelmointiin tutustumista. Työtehtävien kannalta jatkan 

sovellusten ja rajapintojen dokumentaation päivitystä ja tiedon siirtoa muille kehittäjille. 

Jos viikon aikana ei tule kiireisiä selvitys- ja korjauspyyntöjä, jatkan valvontapalvelun 

suunnittelua. Katselmoin odotuslistassa olevat tehtävät ja otan käsittelyyn tikettejä, jotka 

vaativat toimenpiteitä ennen toiseen projektiin siirtymistäni. 
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3.8 Seurantaviikko 8 

Viikon tavoitteet 

 

Seurantaviikko muodostuu viidestä normaalista työpäivästä. Työtehtävien näkökulmasta 

viikon tavoitteiksi asetin  

− sovellusten ja rajapintojen dokumentaation päivitystä ja tiedon siirtoa muille kehit-
täjille 

− Pysäkit-rajapinnan virhekäsittelyn korjaus 
− odotuslistassa olevien tikettien ottaminen käsittelyyn 
− valvontapalvelun suunnittelu. 

 

Osaamisen kehityksen puolesta jatkan Scala – ohjelmointikielen teoreettista opiskelua. 

 

Maanantai 05.11.2018 

 

Maanantain työskentelen projektin A parissa ja aamupäivällä teen raportointitehtävät sekä 

osallistun viikkopalaveriin. iltapäivällä jatkan Pysäkit-rajapinnan virhekäsittelyn korjausta ja 

mahdollisesti otan uusia tehtäviä käsittelyyn. 

 

Päivä meni tehokkaasti ja mielekkäästi. Aamupäivällä osallistuin viikkopalaveriin ja suori-

tin raportointitehtävät. Palaverin jälkeen keskustelin lomalta palaneen toisen kehittäjän 

kanssa tikettien suorituksesta ja katselmoinnista. Tämän lisäksi suunnittelimme sovellus-

ten ja rajapintojen uudempien versioiden asennuksen tuotantoon keskiviikolle. Alkuperäi-

sen suunnitelman mukaan jatkoin Pysäkit-rajapinnan virhekäsittelyn korjausta. Korjauksen 

analyysissa löysin toimenpiteitä vaativia kohteita rajapinnan toiselta osapuolelta. Keskus-

telin toisen osapuolen kehittäjien kanssa ja suunnittelin raajapinnan korjauksen jatkoa. 

Viikkopalaverissa sain tehtäväksi Tiedoston tilaus-sovelluksen tiedostojen käsittelyn jär-

jestyksen muutoksen tutkintaa ja työmäärän arviointia. Työpäivän lopussa otin tehtävän 

analyysiin ja tein alustavan työmäärän arvioinnin. 

 

Päivän aikana tutustuin tarkemmin Tiedoston tilaus-sovelluksen toimintaan, muun muassa 

tiedostojen lähettämiseen sähköpostitse. 

 

Tiistai 06.11.2018 

 

Tiistaina jatkan Pysäkit-rajapinnan virhekäsittelyn korjausta Java puolella sekä sovelluk-

sen P toiminnallisuuden muutosta PL/SQL puolella. Tarvittaessa olen yhteydessä Pysäkit- 
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rajapinnan toiseen osapuoleen saadakseni tietoja Pysäkit-rajapinnan sovelluksen toimin-

nallisuudesta. 

 

Päivän suunnitelmat toteutuivat osittain, kun suuri osa aamupäivästä meni uuden kiireisen 

tiketin suorittamiseen, jonka sain projektin A projektipäälliköltä tiistaiaamulla. Tehtävän 

tarkoituksena oli datan poistaminen tuotannon tietokannasta. Suoritin tehtävän, raportoin 

poistoista kaikille kiinnostuneille osapuolille ja jatkoin suunnittelemieni tehtävien suoritus-

ta. Tutkin Päivitys-sovelluksen toiminnallisuutta ja sovelluksen lähettämien tiedostojen 

käsittelyn järjestystä. Totesin, että tiedostojen käsittelyn järjestykseen vaikuttaa toisen 

osapuolten tarjoama tiedostojen siirron palvelu. Dokumentoin löytämäni seikkoja ja suun-

nittelin keskustelun projektipäällikön kanssa. Pysäkit-rajapinnan korjausta jatkan keskiviik-

kona. 

 

Päivän aikana tutustuin tiettyihin Oracle tietokannan ominaisuuksiin, muun muassa ajas-

timen toimintaan saman proseduurin eri instanssien peräkkäisessä kutsussa. Päivitys-

sovelluksen koodia tutkimalla opin paremmin sovelluksen komponenttien suoritusjärjes-

tystä ja logiikkaa. 

 

Keskiviikko 07.11.2018 

 

Keskiviikolle suunniteltiin projektin A sovellusten ja rajapintojen uudempien versioiden 

asennus tuotantoon. Muihin päivän työtehtäviin kuuluvat Pysäkit-rajapinnan virhekäsitte-

lyn korjaaminen, dokumentaation päivittäminen ja toisen kehittäjän tikettien katselmointi. 

 

Päivän aikana osallistuin tuotantoasennukseen, katselmoin 3 toisen kehittäjän tikettiä se-

kä jatkoin rajapinnan P virhekäsittelyn korjausta. Pysäkit-rajapinnan korjausta varten tein 

Java puolen refaktorointia ja keskustelin virhekoodien käsittelystä rajapinnan toisen osa-

puolen kanssa. Rajapinnan refaktoiroinnin yhteydessä tutustuin Javan poikkeusten käsit-

telyn yksityiskohtiin. Iltapäivällä jatkoin Päivitys-sovelluksen tiedostojen siirron analyysia, 

minkä yhteydessä päivitin Päivitys-sovelluksen dokumentaatiota ja raportoin projektipääl-

likölle analyysin tuloksista. Tämän lisäksi suunnittelin tietojen siirtoa muille projektijäsenil-

le. Illalla jatkoin Scalan ominaisuuksiin tutustumista. 

 

Torstai 08.11.2018 

 

Torstaina jatkan Pysäkit-rajapinnan refaktorointia ja virhekäsittelyn korjausta. Tämän li-

säksi suunnittelen tiedon siirron palaverit ja päivitän rajapintojen dokumentaatiota. 
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Päivän tavoitteet toteutuivat osittain, koska suuren osan työajasta käytin Pysäkit-

rajapinnan korjauksiin ja Java-koodin refaktorointiin. Tehtävä oli suhteellisen työläs, mutta 

palkitseva: refaktoiroinnin tuloksena rajapinnan koodi on helpommin luettava ja ylläpidet-

tävä. Välitin tiketin katselmointiin toiselle kehittäjälle. Päivän aikana tuli lisää tarkistus- ja 

päivityspyyntöjä projektipäälliköltäni. Pyynnön vastausten takia jouduin väliaikaisesti kes-

keyttämään Pysäkit-rajapinnan korjausta. Dokumentaation päivitys ja tietojen siirron pala-

verien järjestäminen siirtyi perjantaille. 

 

Osaamisen kehityksen kannalta päivä meni tehokkaasti: Pysäkit-rajapinnan muutoksen 

yhteydessä harjoittelin Java- ohjelmointia ja koodin refaktorointia sekä PL/SQL funktioiden 

luontia. 

 

Perjantai 09.11.2018 

 

Perjantaina teen projektin A rajapintojen dokumentaation päivitystä sekä suunnittelen tie-

tojen siirtoa toisille tiimijäsenille. Mahdollisesti teen muiden kehittäjien tikettien katselmoin-

tia ja vastaan eri osapuolien kysymyksiin. 

 

Päivän aikana sain Pysäkit-, Osoitepäivitys- ja Varusteet-rajapintojen dokumentaatiot päi-

vitettyä. Pysäkit-rajapinnan palautuskoodien päivityksessä huomasin virheitä ja eroavai-

suuksia virheilmoituksissa. Päivitin virheilmoitukset samaan malliin ja avasin uuden kat-

selmoinnin pyynnön. Dokumentaation päivityksen lisäksi katselmoin toisen kehittäjän tike-

tit ja vastasin projektin A järjestelmään liittyviin kysymyksiin. Iltapäivällä otin yhteyttä tiimi-

jäseniin, joiden kanssa aion pitää tiedon siirron palaverit. Sovin palaverien aikatauluista ja 

varasin kalenteriin 4 palaveria seuraavien kahden viikon aikana. 

 

Päivän aikana tein teknisen dokumentaation päivitystä, jonka avulla harjoittelin viestintä-

taitojani. Illalla luin Scalan oppikirjaa.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Seurantaviikon 8 tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Aktiivisesti tein sovellusten ja raja-

pintojen dokumentaation päivitystä ja suunnittelin tiedon siirtoa muille kehittäjille. Ison 

osan työajasta käytin Pysäkit-rajapinnan parissa: refaktoroin rajapinnan koodia ja korjasin 

virhekäsittelyä ja virheilmoituksia. Keskiviikkona tehtiin projektin A sovellusten ja rajapinto-

jen asennus tuotantoon. Tämän lisäksi suoritin tikettien katselmointia. Ainoa tehtävä, jota 

suunnittelin mutten ottanut käsittelyyn viikon aikana oli valvontapalvelun suunnitteleminen. 

Tehtävän prioriteetti oli muita tehtäviä matalampi ja sen toteutus siirtyy seurantaviikolle 9. 
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Keskiviikkona tekemäni Pysäkit-rajapinnan refaktoroinnin yhteydessä tutkin virhekäsitte-

lyyn liittyvää kysymystä: pitäisikö epäonnistuneen toiminnon palauttaa palautusarvo, vai 

heittää poikkeus? Tätä kysymystä varten on olemassa kaksi akateemista koulua: ”heitä 

poikkeus" ja "palauta virhearvo" koulut. "Palauta virhearvo" on vanhempi käytäntö, joka 

liittyy vanhempien ohjelmointikielten ominaisuuksiin: ohjelmointikielissä ei ollut poikkeus-

käsitettä. Tämä piirre on muun muassa C-kielelle ominaista. Nykyaikaisemmat kielet ku-

ten Java sisältävät poikkeuksia, mikä mahdollistaa arvon palauttamisen välttämistä ja 

omien poikkeuksien luontia. Poikkeukset ovat objekteja, joten he voivat välittää enemmän 

tietoa kuin pelkästään sen, että toiminto meni väärin. Toisaalta syvällä koodissa heitetty 

poikkeus voi virheellisesti näkyä vain ohjelmakoodin pinnalla. Tämä voi vaikeuttaa poik-

keamisen alkuperän ja syyn seuraamista. (CodeUtopia s.a.) Käsittelemässäni rajapinnan 

koodin kohdassa valitsin ”palauta virhearvo” periaatteen, vaikka rajapinta on tehty Javalla 

ja siinä on mahdollisuus poikkeusten käyttöön.   

 

Viikon aikana jatkoin Scalan ominaisuuksiin tutustumista ennen seuraavaan projektiin 

siirtymistä. Tällä viikolla tutkin Scalan syntaksin erikoisuuksia, luuppien sekä muiden ra-

kenteiden ominaisuuksia. 

 

Scalalla on eri syntaksi muuttujien alustamista varten. Muuttujat voidaan määritellä ar-

voiksi, eli vakiomuuttujaksi tai muuttujaksi. Muuttujat (mutable variable) ja vakiomuuttujat 

(immutable variable) määritellään vastaavasti ’var’ ja ’val’ tunnisteita käyttämällä. Vakio-

muuttujan arvo ei voi muuttua alustamisen jälkeen. Muuttujan tietotyypin alustaminen ei 

ole pakollinen, Scala-kääntäjä voi selvittää muuttujan tyypin sille annetun arvon perusteel-

la. (Scala Tutorial 2018, Variables.) Esimerkkiin muuttujien määrittelystä voi tutustua ku-

vassa 9. 

 

 

Kuva 9. Muuttujien määritteleminen Scala- ohjelmointikielellä (Scala Tutorial 2018, Varia-

bles) 
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Scalan If-Else rakenteen syntaksi ja ominaisuudet eivät eroa Javan If-Else rungosta. Vas-

taavasti Javaan, Scalassa on 3 luuppi-rakennetyyppiä: while loop, do-while loop ja for 

loop. Kuvissa 10 ja 11 voi nähdä Javan 5 ja Scalan for – luupin syntaksin eroavaisuuksia.  

 

 

Kuva 10. Java 5 for loop (Alvin 2017) 

 

 

Kuva 11. Java 5 for loop:ille vastaava Scalan for loop (Alvin 2017) 

 

Scalassa tietotyypit ja olioiden käyttäytyminen määritellään luokissa ja piirteissä. Piirre, eli 

trait, on Scala ohjelmointikielen erikoiskäsite. Piirteitä käytetään interfeissien ja kenttien 

jakamiseen luokkien välillä. Scala piirteet vastaavat Javan 8 interfeissien ominaisuuksia. 

Luokat ja objektit voivat laajentaa piirteitä, mutta piirteitä ei voida instantioida. Tämän takia 

niillä ei ole parametreja. (The Scala Programming Language. s.a., Traits.) Kuvassa 12 voi 

nähdä piirteiden syntaksin esimerkin. 

 

 

Kuva 12. Trait-elementin syntaksi (Scala Tutorial 2018, Traits) 

 

Seurantaviikolla 9 jatkan Scala ohjelmointikielen opiskelua. Päätehtäväkseni tulee doku-

mentaation päivitys ja odotustilassa olevien vanhojen tikettien käsittely. Tiedon siirtämistä 

varten pidän palavereita muiden kehittäjien kanssa. Mahdollisesti myös jatkan valvonta-

palvelun suunnittelua. 

 

3.9 Seurantaviikko 9 

Viikon tavoitteet 
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Seurantaviikko 9 koostuu viidestä normaalista työpäivästä. Viikon päätavoitteeni liittyvät 

siirtooni projektista A uuteen projektiin. Siirron yhteydessä katselmoin ja päivitän projektin 

A dokumentaatiota, järjestän ja pidän tiedon ja tehtävien siirron palaverit muiden kehittäji-

en kanssa, otan käsittelyyn odotustilassa olevat vanhat tiketit. Mahdollisesti jatkan valvon-

tapalvelun suunnittelua. Tiistai-iltana osallistun ohjelmoijille suunnattuun DevTalks-

tapahtumaan, jonka pääaiheena on palvelimaton tietojenkäsittelymalli ja mikropalvelut. 

Vapaa-ajalla jatkan Scala-ohjelmointikielen opiskelua. 

 

Maanantai 12.11.2018 

 

Maanantaina pidetään projektin A asiakaspalaveri, jonka jälkeen teen perinteiset datasiir-

ronraportit. Raportoinnin yhteydessä katselmoin ja päivitän raportoinnin tikettien kuvauk-

set. Iltapäivällä katselmoin odotustilassa olevia tikettejä ja teen niiden puolesta jatkosuun-

nitelmaa. 

 

Päivälle asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Viikkopalaverissa saatiin keskusteltua ja so-

vittuja uusia tehtäviä. Raportointitehtävien suorittamisen yhteydessä päivitin raportointiti-

kettien kuvauksia, niin, että muutkin tiimijäsenet pääsisivät suorittamaan viikoittaiset ra-

portit ja ajot. Raportointitehtäviin perehdytyssession suunnittelin keskiviikolle. Iltapäivällä 

katselmoin odotustilassa olevia tikettiä. Osan tiketeistä välitin toiselle kehittäjälle kom-

menttieni lisäyksen jälkeen ja osan tehtävistä otan kehitykseen ennen toiseen projektiin 

siirtoa. Täten otin käsittelyyn Päivitys-sovellusta koskevan tiketin, jonka tarkoituksena on 

virheellisen datan alkuperän tutkinta tuotannossa. 

 

Raportointitikettien päivityksen yhteydessä harjoittelin viestintä- ja vuorovaikutustaitojani. 

Päivitys-sovelluksen tutkinnassa kehitin sovelluksen substanssiosaamista. 

 

Tiistai 13.11.2018 

 

Tiistaina työskentelen projektin A parissa. Jatkan dokumentaation päivitystä sekä muiden 

kehittäjien tikettien katselmointia.  

 

Aamupäivällä katselmoin ja testasin toisen kehittäjän tiketin, jonka tarkoituksena oli Sillat-, 

Pysäkit- ja Osoitepäivitys-rajapintojen Java-sovelluksen kirjastojen päivittäminen. Tiketin 

testauksen yhteydessä huomasin virheellistä toimintaa yhdessä rajapinnoista, mistä ra-

portoin toiselle kehittäjälle. Tiketti otettiin takaisin kehitykseen ja virheellinen toiminta kor-

jattiin saman tien. Osoitepäivitys-rajapinnan toiselta osapuolelta sain tarkistuspyynnön, 

jonka yhteydessä tutkin rajapinnan toiminnallisuutta ja dokumentaatiota. 
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Illalla osallistuin DevTalks-tapahtumaan, jonka aiheena oli Mikropalvelut ja Palvelimaton 

tietojenkäsittelymalli. Tapahtumassa esiintyi Building Microservices kirjan kirjoittaja, joka 

piti puheen mikropalvelujen rakentamisen hyödyistä ja toimintatavoista. 

 

Keskiviikko 14.11.2018 

 

Keskiviikkona jatkan työskentelyä projektin A parissa. Teen toisen kehittäjän tikettien kat-

selmointia,  jatkan dokumentaation tarkastusta ja päivitystä, tutkin Osoitepäivitys-

rajapinnan toisen osapuolen lähettämää dokumentaatiota sekä pidän palaverin säännölli-

sesti tehtävistä tarkistuksista. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat hyvin. Aamupäivällä sain lisää tarkastuspyyntöjä Osoitepäivi-

tys-rajapinnan toiselta puolelta. Tutkin rajapinnan toiminnallisuutta molempien järjestelmi-

en näkökulmasta ja lähetin tarkistuksen ja testauksen tulokset. Katselmoin toisen kehittä-

jän tiketit, muun muassa Swagger-dokumentaatiopalvelun käyttöönottoa REST-

rajapintoihin. Iltapäivällä päivitin sovellusten ja rajapintojen dokumentaatiota sekä pidin 

palaverin säännöllisesti tehtävistä tarkistuksista projektin A kehittäjien kesken. Kerroin 

tekemästäni raporteista sekä kuvasin kuukausittaiset tarkistus- ja datakorjausajot.  

 

Päivän aikana tutustuin minulle uuteen Swagger-dokumentaatiopalveluun, jonka otimme 

käyttöön projektin A REST-rajapintojen dokumentointiin.  

 

Torstai 15.11.2018 

 

Torstaina jatkan Swagger-dokumentaatiopalvelun käyttöönoton katselmointia. Tämän 

lisäksi päivitän järjestelmien dokumentaatiota ja pidän projektin A tiedon siirron palaverit 

kehittäjien kanssa. 

 

Työtehtävien suorituksen näkökulmasta päivä meni tehokkaasti. Aamupäivällä osallistuin 

Swagger-dokumentaatiopalvelun käyttöönottoon: lisäsin puuttuvia kuvauksia ja tarkistin 

rajapintojen tietoja. Tämän jälkeen suoritin toisen kehittäjän tiketin katselmointia ja jatkoin 

dokumentaation päivitystä. Iltapäivällä pidin 2 palaveria projektin A tiimijäsenten kanssa. 

Palavereissa käsittelimme kehitysprosessiin ja jatkuvaan integraatioon liittyviä kysymyk-

siä. Tämä lisäksi aloitin Pysäkit-rajapinnan virheellisen toiminnan korjauksen tiketin, jonka 

avasin rajapinnan testauksen yhteydessä.  
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Palavereissa kehitin vuorovaikutus- ja viestintätaitojani, Swagger-palvelun käytönoton 

yhteydessä opin Swagger-palvelun toimintaa sekä kehitin Silta-rajapinnan substans-

siosaamistani. 

 

Perjantai 16.11.2018 

 

Perjantaina jatkan Pysäkit-rajapinnan korjaukset, päivitän projektin A dokumentaatiota 

sekä katselmoin toisen kehittäjän tikettejä. Illalla jatkan Scala-ohjelmointikielen opiskelua. 

Suoritin kaikki päivälle suunnitellut tehtävät aikataulun mukaisesti. Tein loppuun Pysäkit-

rajapinnan korjaukset ja avasin uuden katselmoinnin pyynnön. Toisen kehittäjän yhteis-

työssä teimme Swagger-dokumentaatiopalvelun lisäyksen ja testauksen projektin A 

REST-rajapintoihin. Iltapäivällä jatkoin projektin dokumentaation päivitystä: katselmoin ja 

päivitin Käyttötapaukset- ja Rajapinnat-osiot.  

 

Oman osaamisen kehityksen puolesta jatkoin Scalan opiskelua ja tutustuin Scalan suosi-

tuimpiin viitekehyksiin ja kirjastoihin. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Työtehtävien puolesta suoritin kaikki viikolle 

suunnitellut tehtävät, paitsi valvontapalvelun suunnittelun. Projektin A projektipäällikön 

kanssa sovittiin, että valvontapalvelun käyttöönotto ei ole niin korkeassa prioriteetissa, 

kuten tietojen siirto ja dokumentaatiopäivitys, joihin minun pitää keskittyä viikon aikana. 

Täten seurantaviikolla 9 pidin kolme palaveria, joissa kävin läpi muiden projektijäsenten 

kanssa säännöllisiä tietokanta-ajoja, kehitysprosessin kulkua sekä jatkuvan integraation 

toteutusta. Viikon aikana katselmoin ja päivitin projektin A sisäisen puolen ja asiakkaalle 

suunnattua dokumentaatiota. Tämän lisäksi käsittelin odotustilassa olevia tikettejä. Oman 

osaamisen kehityksen näkökulmasta viikko oli erittäin tuloksekas, koska perustyöpäivien 

ulkopuolella osallistuin DevTalks-tapahtumaan ja jatkoin Scala-ohjelmointikielen opiske-

lua. 

 

Oman osaamisen kehityksen näkökulmasta viikon kiinnostavin tapahtuma oli IT- ja mark-

kinointialan yrityksen järjestämä DevTalks-tilaisuus. Tilaisuus pidettiin tiistai-illalla yrityk-

sen omissa tiloissa. DevTalks-tapahtuman pääaihe oli Microservices and Serverless, eli 

mikropalvelut ja palvelimaton tietojenkäsittelymalli. Tilaisuuden pääpuhuja oli Sam New-

man, Building Microservices-kirjan kirjoittaja ja tunnettu yhdysvaltalainen IT-konsultti. Esi-

tyksessään Sam Newman kertoi mikropalvelujen ja palvelimattoman mallin yhdistämistä ja 

hyödyistä. Tämän lisäksi puhuja tarkasteli mikropalvelujen ja funktioiden välistä kartoitus-
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ta, nykyisten palvelutoimittajien rajoituksia ja antoi vinkkejä siitä, miten parhaiten hyödyn-

tää uutta tekniikkaa. Newmanin mukaan, käsitteet mikropalvelut ja palvelimaton tietojen-

käsittelymalli yhdistyvät todella hyvin. 

 

DevTalks-tilaisuuden toinen esitys oli nimeltään ’Headers for Hackers’ ja se liittyi HTTP-

protokollan otsikkotietojen käytön tehostamiseen. Esityksen piti Andrew Betts, englantilai-

nen ohjelmoijia ja IT-konsultti. Bettsin mukaan, HTTP otsikkotiedot antavat todella tehok-

kaan hallinnan, miten selain käsittelee sivun, ja HTTP otsikkotietojen käyttö on usein te-

hokkaampi tai turvallisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi ohjelmakoodissa toteutettu toimin-

to. Betts kertoi uusista otsikkotiedoista ja niiden käytöstä, esimerkiksi Feature-Policy ot-

sikkotiedosta (kuva 13). 

 

 

Kuva 13. Feature-Policy HTTP otsikkotiedon syntaaksi (MDN Web Docs s.a., Feature-

Policy) 

 

Kuvassa 14 oleva Feature-Policy HTTP otsikkotieto poistaa tärinän ja maantieteellisen 

sijainnin sovellusliittymän käytöstä. 

 

 

Kuva 14. Feature-Policy HTTP otsikkotiedon esimerkki (MDN) 

 

Seurantaviikolla 9 jatkoin Scala-ohjelmointikielen opiskelua. Tällä viikolla tutustuin Scala-

ohjelmoinnin viitekehyksiin.  

 

Scala-ohjelmoinnin viitekehysten listaan kuuluvat monia eri käyttöön tarkoitettuja viiteke-

hyksiä, kuten Amore, Belt, Frank, Bowler, Gardel, Lift, Mondo, MixedBits, Scalatra, Pinky, 

Play, Sweet, Slinky, Wicket. (What Scala web-frameworks are available? 2009.) Tutustuin 

tarkemmin Play-viitekehykseen. Play Framework on avoimen lähdekoodin Scala- ja Java-

ohjelmoinnin viitekehys, joka julkaistiin vuonna 2007. Viitekehystä käytetään muun muas-

sa niin tunnetuissa projekteissa, kuten LinkedIn-sivusto, Samsungin IoT Artik -alusta ja 

Coursera-koulutussivusto. (Sandoval 2018.) Play-viitekehyksen ominaisuuksiin kuuluvat 

modulaarinen arkkitehtuuri, integroituja yksikkötestejä, asynkroninen I/O ja REST- arkki-

tehtuurimalliin perustuminen. (Play Framework s.a.) 
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Scalatra on toinen suosittu Scala-ohjelmoinnin viitekehys. Scalatra on yksinkertainen, 

helppokäyttöinen ja ilmainen web-mikroviitekehys, joka julkaistiin vuonna 2009. Scalatra- 

viitekehys on erityisesti tehokas REST- arkkitehtuurimalliin pohjautuvien sovellusten kehi-

tyksessä. (Sandoval 2018.) Kuvassa 15 voi nähdä Scalatralla tehty Hello World!-

sovelluksen esimerkki. 

 

 

Kuva 15. Hello World!-sovelluksen toteutus Scalatralla (Porto Carrero 2012) 

 

Seuraavalla viikolla jatkan Scala-ohjelmointikieleen tutustumista. Tulevan viikon päätyö-

tehtävänäni on dokumentaation päivitys ja odotustilassa olevien vanhojen tikettien käsitte-

ly. Keskiviikkona ja perjantaina järjestän tiedon siirron palavereita. Torstaina iltapäivällä 

osallistun HackTalks-tapahtumaan, jossa opin lisää pilvipalelujen käytöstä muun muassa 

palvelimattomassa tietojenkäsittelymallissa. 
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4 Pohdinta ja päätelmät 

Seurantajakson aikana olen huomattavasti kehittynyt ammatillisen osaamisen tasolla. 

Seurantajakson alussa havaitsin, että osaamisen tasoni vaihtelee projektista, teknologias-

ta ja työtehtävistä riippuen. Seurantajakson aikana pyrin tasoittamaan osaamistani eri 

työtehtävien ja teknologioiden puolesta. Eniten olen kehittänyt teknologia- ja substans-

siosaamistani. Seurantajakson alussa asetin teknologiaa koskevia oppimistavoitteita, joi-

hin kuuluivat DevOps toimintamallin ja siihen liittyvien työkalujen oppiminen lyhyemmällä 

aikavälillä ja uusien ohjelmointikielten oppiminen pitkällä aikavälillä. 

 

Seurantajakson aikana olen syventänyt Java-ohjelmointikielen ja Oracle-tietokantojen 

tuntemusta. Olen oppinut uusia Spring-viitekehyksen ja PL/SQL-ohjelmointikielen ominai-

suuksia. Tämän lisäksi olen tutustunut erilaisiin DevOps-tomintamallin menetelmiin ja työ-

kaluihin: 

 Olen perehtynyt lukuisiin AWS pilvipalveluihin, kuten API Gateaway, Lambda, 
CloudFormation, S3 ja Cognito.  

 Olen tutustunut Infrastructure as a Code- ja palvelimaton tietojenkäsittelymalli-
käsitteisiin.  

 Olen oppinut jatkuvan integraation työkaluja, kuten Jenkins ja Pulssi. 

 Olen tutustunut nykyaikaisiin dokumentointityökaluihin ja olen osallistunut Swag-
ger-työkalun käyttöönottoon. 

 

Seurantajakson loppuvaiheessa voin todeta, että olen saavuttanut lyhyemmän aikavälin 

oppimistavoitteeni. Pitkäaikaisten oppimistavoitteiden toteutuminen sai alkunsa seuranta-

viikolta 6, kun aloitin Scala-ohjelmointikielen opiskelua. Seurantaviikoilla 7-9 tutustuin Sca-

lan syntaksiin, perusrakenteisiin, viitekehyksiin ja ominaisuuksiin. Substanssiosaamisen 

osalta olen kehittänyt sovellusten ja rajapintojen toiminnallisuuden tuntemusta. Olen osal-

listunut dokumentaation päivitykseen ja kirjoittamiseen. Seurantaviikolta 7 alkaen pidin 

perehtymissessiot projektin A sovellusten ja rajapintojen toiminnallisuudesta ja ominai-

suuksista muille tiimijäsenille. Perehtymissession aikana kehitin viestintä- ja vuorovaiku-

tustaitojani.  

 

Seurantajakson aikana olen päässyt uusiin saavutuksiin ammatillisen kehityksen näkö-

kulmasta. Seurantaviikolla 4 pidettiin vuosittainen kehityskeskusteluni, jonka yhteydessä 

sain erittäin hyvän palautteen esimieheltäni. Tämän lisäksi sain kutsun osallistumaan uu-

teen projektiin. Uudessa projektissa pääsen oppimaan uusia teknologioita ja toimintatapo-

ja.  
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Seurantajakson aikana olen pyrkinyt löytämään uusia ratkaisuja ja menetelmiä työhöni. 

Pääosin ne koskivat kehitys- ja ylläpitoprosessin tehostamista ja parantamista. Opiskele-

mani DevOps toimintamallin menetelmät ja työkalut ja niiden käyttöönotto ovat merkitsevä 

osa työprosessin tehostamista. Ennen seurantajakson alkua, onnistuin ottamaan käyttöön 

jatkuvan integraation periaatteet projektin A kehitys- ja asennusprosessiin. Seurantajak-

son aikana suunnittelin valvontapalvelun käyttöönottoa, jonka toteutus jäi seurantajakson 

ulkopuolelle. Tämän lisäksi olen pohtinut palvelimattoman tietojenkäsittelymallin käyttöön-

oton mahdollisuutta. Järjestelmien analyysin perusteella totesin, että nykyisten projektien 

siirto palvelimattomaan malliin on hyvin epätodennäköinen ja jossain määrin ei ole suosi-

teltavaa. 

 

Seurantaviikon 3 ja syyskuun työtuntien analyysien perusteella totesin, että tuotannon 

virheiden selvitykset ja korjaamiset hidastavat työprosessin etenemistä. Seuraavan viikon 

aikana etsin ja pohdin mahdollisia ratkaisuja tähän ongelmaan. Viikkoanalyysissä esitin 

toimintatapojen kehitysehdotuksia, joita jatkossa pyrin noudattamaan. Ehdotuksiin kuului-

vat testausprosessiin ja testauksen laadun parantaminen, kehitystiimin sovellusten ja ra-

japintojen substanssiosaamisen kehittäminen sekä DevOps toimintamallin periaatteiden 

käyttöönotto tuotannon virheiden korjauksiin. 

 

Seurantaviikolla 5 tein riskianalyysin järjestelmien siirrosta toisen toimittajan konesaliin. 

Tutustun eri riskianalyysimenetelmiin, joista valitsin Probabilistic Risk Assessment (PRA) 

–nimisen menetelmän analyysini laatimiseen. Kyseisen menetelmän mukaan arvioin riskit 

kahden tunnusmerkin näkökulmasta: riskin todennäköisyys ja riskin seurausten vakavuus. 

Saman viikon aikana pohdin järjestelmän migraatiota relaatiotietokannasta NoSQL-

tietokantoihin. Eri seikkojen perusteella totesin, että siirto NoSQL tietokantoihin on tässä 

vaiheessa tarpeeton. 

 

Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön kirjoittamisen aikana olen oppinut hyödyllisiä työtapoja 

ja menetelmiä. Ennen kaikkea olen oppinut säännöllisesti asettamaan päivittäisiä tai vii-

koittaisia työ- ja oppimistavoitteita. Työtehtävien suorittamisen raportoinnin yhteydessä 

pyrin analysoimaan ja arvioimaan tavoitteiden toteutumista. Tapauksissa, kun tavoitteet 

eivät ole toteutuneet, pohdin toteutumisen esteitä ja syitä sekä esitin mahdollisia ratkaisu-

ja. Päivittäisten raporttien kirjoittamisen yhteydessä olen oppinut priorisoimaan työtehtä-

viä. Täten olen parantanut ajanhallintani.  

 

Viikkoanalyysiä tekemällä pääsin tutkimaan eri aiheisiin liittyvää ammattikirjallisuutta. Olen 

lukenut DevOps –aiheeseen liittyviä kirjoja ja artikkeleita. Uusien teknologioiden ja ohjel-

mointikielten opiskelun yhteydessä olen tutustunut niiden virallisiin dokumentaatioihin. 
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Tämän lisäksi olen katsonut erilaisia kuva- ja video-oppimismateriaaleja. Seurantajakson 

aikana osallistuin lukuisiin oppimistapahtumiin, joissa pääsin tutustumaan alan asiantunti-

joihin. 

 

Työtehtävien suorittamisen ja viikkoanalyysien tekemisen yhteydessä olen tutustunut eri 

aiheisiin. Jotkut aiheista pidin erityisesti mielenkiintoisina, uusina ja hyödyllisinä. Täten 

aidosti innostuin palvelimattoman tietojenkäsittelymallin opiskelusta. Seurantajakson aika-

na tutustuin FaaS käsitteeseen, luin aihekohtaista kirjallisuutta sekä kokeilin AWS Lamb-

da FaaS palvelun käyttöä. On epätodennäköistä, että tulen käyttämään FaaS palveluita 

työprojekteissa lähiaikoina, mutta uskon siihen, että tämä osaaminen on erittäin hyödylli-

nen tulevien työtehtävien näkökulmasta.  

 

Pilvipalvelut ja niiden hyödyntäminen on toinen kiinnostava aihe. Seurantajakson aikana 

pyrin kehittämään pilvipalveluiden tuntemustani. Harjoittelin API Gateaway, Lambda, 

CloudFormation, S3, EC2 ja Cognito AWS palvelujen käyttöä. Siitä huolimatta, etten ole 

käyttänyt niitä työprojekteissani tähän menneessä, uskon, että pilvipalveluiden käytön 

kasvu nykyaikaisessa ohjelmistotuotannossa on merkittävä ja tulen käyttämään niitä 

mahdollisesti jo seuraavan vuoden aikana. 

 

Kolmas aihe on NoSQL tietokannat ja niiden ominaisuudet. Kuten pilvipalveluiden ja pal-

velimattoman mallin tapauksissa, en ole käyttänyt NoSQL tietokantoja työprojekteissa, 

mutta opiskelen kiinnostuksen ja tulevien työtehtävien takia.  

 

DevOps, Scala, pilvipalvelut ja NoSQL tietokannat ovat aiheita, joita tulen opiskelemaan 

opinnäytetyön kirjoittamisen päätyttyäkin. Erityisesti Scala-ohjelmointikielen oppiminen on 

ajankohtaista uuteen projektiin siirron takia. Pilvipalveluihin tarkempi tutustuminen ja AWS 

palveluiden käyttö ovat toinen jatko-oppimistavoite. Jatkossa olisin kiinnostunut suoritta-

maan myös pilvipalveluihin liittyvät sertifioinnit. Mikropalveluiden ja palvelimattoman tieto-

jenkäsittelymallin opiskelu ja käyttöönotto olisi kolmas oppimis- ja työtavoite. Oppimisjat-

kosuunnitteluuni kuuluvat myös seurantajakson alussa mainitsemani vuorovaikutus- ja 

esiintymistaitojen kehittäminen ja teknisen englannin kielen parantaminen.  

 

Työtäni analysoimalla olen tehnyt hyödyllisiä havaintoja ja päätelmiä työprosessia ja me-

netelmiä koskien. Olen ymmärtänyt tavoitteiden asettamisen tärkeän roolin työtehtävien 

suunnittelussa. Tavoitteiden toteutumisia analysoimalla olen pystynyt näkemään työpro-

sessin heikompia kohtia ja olen pyrkinyt parantamaan tai korjaamaan niitä. Viikko-

analyysien kirjoittamisen avulla olen oppinut pohtimaan työtehtävien priorisointia ja olen 

pystynyt tehostamaan työajan käyttöä. Ammattikirjallisuuteen tutustumisen avulla sain 
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tukevan teoreettisen pohjan työtehtävien suorittamiseen. Opinnäytetyön kirjoittamisen 

aikana olen käsitellyt muun muassa aiheita, jotka eivät koske työtehtäviäni suoraan, mutta 

joiden tuntemus on tärkeä mahdollisten tulevien työtehtävien tai roolien näkökulmasta. 

Täten pilvipalveluiden ja NoSQL tietokantojen oppiminen voi olla hyvä alusta oman työku-

van laajentamiseen.  
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Liitteet 

Liite 1. Projektin A työtuntien analyysi 

Viikko nro 
Suunnitellut 
tehtävät 

Tuotannon vir-
heiden selvityk-
set ja korjaukset  

Tarkistus- ja sel-
vityspyynnöt 

36 10 3 1,5 

37 9,5 5 4 

38 19 1,5 0,5 

39 8 9 4,5 

Syyskuu 46,5 18,5 10,5 
 

    

 

37 % 

42 % 

21 % 

Seurantaviikon 3 työtunnit 

Suunnitellut tehtävät

Tuotannon virheiden
selvitykset ja
korjaukset

Tarkistus- ja
selvityspyynnöt

62 % 

24 % 

14 % 

Syyskuun työtunnit 

Suunnitellut tehtävät

Tuotannon virheiden
selvitykset ja
korjaukset

Tarkistus- ja
selvityspyynnöt


