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The purpose of this thesis was to produce a system for tracking emergency care transports, 

commissioned by Codea Oy. The company specializes in location-based application so-

lutions for emergency care. With this system, the hospital staff is able to monitor arriving 

emergency care transports. The objective was to make the work of the hospital staff and 

paramedics more efficient by creating a real-time view of the ongoing transports. 

 

The implemented system consists of a web service and a clientsoftware for the hospital. 

Multi-layered architectures and service-oriented architecture were applied in planning 

and implementation of the software. Programs were implemented using Microsoft .Net 

technologies. 

 

Requirements set for the application were met and the system will be first taken to test 

use with a customer of the company. Later it will be made available to all customers. 

Improvements that were not in the scope of the original project will be implemented in 

the future. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

Arkkitehtuuri Järjestelmän peruskäsitteet ja -ominaisuudet, jotka ilmentä-

vät järjestelmän osat ja niiden suhteet toisiinsa ja ympäris-

töön sekä periaatteet, jotka ohjaavat suunnittelua ja kehi-

tystä. 

 

Ensihoito Terveydenhuollon ammattihenkilöstön sairaalan ulkopuo-

lella antama hoito äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantu-

neelle potilaalle. 

 

MVC-malli (Model-View-Controller) Ohjelmistoarkkitehtuurimalli 

jossa pyritään erottamaan käyttöliittymä sovellusaluetie-

doista. 

 

MVVM-malli (Model-View-ViewModel) Microsoftin kehittämä MVC-

malliin perustuva arkkitehtuurimalli. 

 

SDS-viesti (Short Data Service) Virve-verkossa lähetettävä viesti, ver-

rattavissa GSM-standardin SMS-viestiin. 

 

Triage-hoitaja Hoitopaikan päivystyksessä toimiva terveydenhuollon am-

mattihenkilö, jonka tehtävä on ottaa potilaita vastaan ja ar-

vioida potilaiden hoidon tarvetta sekä ohjata potilas asian-

mukaiseen hoitoon. 

 

Virve Viranomaisten käyttämä Tetra-standardiin perustuva vies-

tintäjärjestelmä. 

 

WCF (Windows Communication Foundation) Microsoftin kehit-

tämä sovelluskehys palveluperustaisten sovellusten luomi-

seen. 

 

Windows Phone Microsoftin kehittämä matkapuhelinkäyttöjärjestelmä. 
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WPF (Windows Presentation Foundation) Sovelluskehys moder-

nien työpöytäsovellusten luomiseen Windows-ympäris-

töön. 

 

SV 210 -lomake Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, koostuu 

hallinnollisesta ja hoidollisesta osasta. Käytetään myös ni-

mitystä ensihoitokertomus. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyössä toteutetaan järjestelmä, jonka avulla hoitopaikoissa työskentelevä hen-

kilöstö voi seurata ensihoidon kuljetustehtäviä. Työn toimeksiantajayritys on ensihoidon 

sovelluksiin erikoistunut Codea Oy. 

 

Työn tarkoituksena on tuottaa toimeksiantajayrityksen asiakkaille (sairaanhoitopiirit) jär-

jestelmä, jonka avulla hoitopaikassa työskentelevä henkilöstö, esimerkiksi suurimpien 

sairaaloiden Triage-hoitajat, pystyvät seuraamaan reaaliajassa hoitopaikkaan saapuvia 

ensihoidon kuljetuksia. Työn tavoitteena on helpottaa ja tehostaa hoitopaikoissa sekä en-

sihoidossa työskentelevän henkilöstön toimintaa luomalla reaaliaikainen kuva meneillään 

olevista kuljetustehtävistä. Järjestelmän avulla hoitopaikkojen henkilöstö pystyy varau-

tumaan paremmin saapuviin potilaskuljetuksiin. Työssä toteutetaan selain- ja mobiilipoh-

jaiset asiakasohjelmat hoitopaikoille sekä web-sovelluspalvelu, jonka kanssa asiakasoh-

jelmat kommunikoivat. 

 

Vuoden 2015 alussa voimaantuleva päivystysasetus edellyttää vaativan päivystyshoidon 

keskittämistä sairaaloihin, joiden päivystystoiminta täyttää asetuksen asettamat ehdot, tai 

lisäinvestointeja päivystyshoitoon niissä sairaaloissa, joiden toiminta ei nykyisellään vas-

taa vaatimuksia. Uudistus voi johtaa päivystyspalveluiden keskittämiseen nykyistä har-

vempiin sairaaloihin. (Päivystysasetuksen perustelumuistio 2013, 25–26.) Vakavasti 

vammautuneiden ja sairastuneiden potilaiden hoidossa saatetaan tarvita kaksivaiheista 

hoitoa: lähellä olevassa päivystysyksikössä tai ensihoidossa potilaan tila vakautetaan, 

jonka jälkeen potilas siirretään jatkohoitoon lopulliseen hoitopaikkaan (Päivystysasetuk-

sen perustelumuistio 2013, 7). Muutosten johdosta ensihoidon kuljetusten reaaliaikaisen 

seurannan merkitys korostuu entisestään. 

 

Web-palvelinsovellus toteutetaan Windows-palvelinkäyttöjärjestelmälle. Asiakasohjel-

masta toteutetaan työpöytä- ja mobiiliversio Silverlight- ja Windows Phone -alustoille. 

Ohjelmien välisessä viestinnässä käytetään Windows Communication Foundation -tek-

nologiaa. Web-palvelinsovelluksen toteutuksessa hyödynnetään kolmikerrosarkkitehtuu-

ria ja asiakasohjelman toteutuksessa käytetään MVVM-suunnittelumallia. 
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Työn ensimmäisessä luvussa käsitellään toimeksiantajayritystä ja järjestelmän toimintaan 

liittyviä taustajärjestelmiä ja toimintaperiaatteita. Seuraavissa luvuissa keskitytään teo-

riapohjaan. Lopuksi kuvataan toteutettu järjestelmä ja pohditaan työssä tehtyjä havaintoja 

sekä esitetään jatkokehitysideoita. 
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2 TAUSTA 

 

 

2.1 Toimeksiantajayritys 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on ensihoidon paikkatietojärjestelmiin erikoistunut 

Codea Oy. Yrityksen asiakkaisiin kuuluu useita sairaanhoitopiirejä ja yksityisiä yrityksiä. 

Yrityksen päätuotteita ovat Leda Nasta -navigointi- ja statustamisohjelmisto, Leda Cont-

rol -kenttäjohtosovellus, Leda Server -palvelinohjelmisto, Leda SV210 -kirjaamisohjel-

misto ja Leda Laskutus -laskutusohjelmisto. Edellä mainituista tuotteista Leda Nasta ja 

Leda Server -ohjelmistot liittyvät olennaisesti opinnäytetyössä toteutettavan järjestelmän 

toimintaan. 

 

Leda Nasta on hälytysajoneuvoihin suunniteltu navigointi- ja statustamisohjelmisto (kuva 

1). Ohjelmistolla voidaan ottaa hätäkeskuksesta vastaan hälytyksiä ja navigoida hälytys-

kohteeseen. Lisäksi sovellus lähettää yksikön sijainti- ja statustiedot hätäkeskukseen ja 

toimeksiantajan asiakkaiden Leda Server -palvelinohjelmistoihin Virve-verkon yli. 

 

 

 

KUVA 1. Leda Nasta -navigointi- ja statustamisohjelmisto (kuvakaappaus). 
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Leda Server on palvelinohjelmisto, joka ottaa vastaan sijainti-, status- ja tekstiviestejä 

sekä hälytyksiä Virve-verkon välityksellä. Palvelinohjelmisto toimii esimerkiksi Leda 

Control -kenttäjohtosovelluksen, Leda SV 210 -kirjaamisohjelmiston ja Leda Laskutus -

laskutusohjelmiston isäntänä. Palvelinohjelmisto sisältää keskitetyn tietokantaratkaisun, 

johon kerätään hälytystehtäviin ja paikkatietoihin liittyvää dataa myöhempää analysointia 

varten. 

 

 

2.2 Toimintaperiaatteet ja taustajärjestelmät 

 

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on huolehtia terveystoimen toimenpiteitä edellyttävien il-

moitusten vastaanottamisesta ja välittämisestä yksiköille. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi 

hätäilmoituksen perusteella tehtävän kiireellisyyden ja tarvittavat resurssit sekä välittää 

tehtävät viranomaisten tehtäviä hoitaville yksiköille. (Laki hätäkeskustoiminnasta 

692/2010.) 

 

Ensihoitoyksikkö huolehtii äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireelli-

sestä hoidosta hoitopaikkojen ulkopuolella. Tarvittaessa yksikkö kuljettaa potilaan lääke-

tieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan. (Terveydenhuoltolaki 

1293/2013.) 

 

Yksikön lähtiessä kuljettamaan potilasta hoitopaikkaan, antaa yksikkö tehtäväilmoituk-

sen hätäkeskukselle Virve-verkon välityksellä. Tehtäväilmoitukseen sisältyy kuljetus-

koodi, varausaste ja kuljetuskohde. Kuljetuskoodi perustuu sairastumisen primäärioiree-

seen tai vamman/onnettomuuden syntymekanismiin. Kuljetuskoodi palvelee hätäkeskuk-

sen ja ensihoidon laadunvalvontaa ja kehittämistä. Varausasteen avulla hätäkeskus prio-

risoi kuljettavien yksiköiden käytettävyyttä päällekkäistehtäviin. (Opas hälytysohjeen 

laatimiseksi 2005, 26–27.) Kuljetuskohteella määritetään hoitopaikka, johon potilasta 

kuljetetaan. 

 

Jos yksiköllä on käytössä sähköisiä tehtäväilmoituksia tukeva ohjelmisto, esimerkiksi 

Leda Nasta, voidaan tehtäväilmoitus lähettää sähköisesti puheella annettavan ilmoituksen 

sijaan (kuva 2). Ilmoitus lähetetään Virve-verkkoon ELS-hätäkeskusjärjestelmän kanssa 

yhteensopivana SDS-viestinä. Esimerkkiviestissä (kuva 3) ambulanssi kuljettaa yhtä ta-

jutonta potilasta Päijät-Hämeen keskussairaalaan B-varausasteella. 
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KUVA 2. Tehtäväilmoituksen lähettäminen Leda Nastasta (kuvakaappaus). 

 

 

KUVA 3. Sähköisen tehtäväilmoituksen data-osio. 

 

Sähköinen tehtäväilmoitus välittyy hätäkeskukseen ja asiakkaiden Leda Server -palvelin-

ohjelmistoihin Virve-verkon välityksellä. Leda Server -palvelinohjelmisto tallentaa vies-

tin tiedot tietokantaan ja laskee kuljetukselle arvioidun saapumisajan ambulanssin ja hoi-

topaikan sijainnin perusteella. Kuljetuksen arvioitu saapumisaika on käytössä tällä het-

kellä Leda Control -kenttäjohtosovelluksessa.  

 

Tässä opinnäytetyössä toteutetaan edellä kuvattuihin toimintoihin tukeutuen järjestelmä 

(kuva 4), joka mahdollistaa ensihoidon kuljetusten reaaliaikaisen seurannan. Järjestelmän 

tarkempi toteutus kuvataan myöhemmissä luvuissa. 
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KUVA 4. Opinnäytetyössä toteutettava järjestelmä (kuvattuna harmaalla pohjalla). 

 

Tehtäväilmoituksen lisäksi yksikkö tekee hoitopaikkaan ennakkoilmoituksen korkearis-

kisistä potilaista, joilla elintoiminnot ovat uhattuna. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoi-

topiirin ohjeistuksen (Sairaalan ulkopuolella tapahtuvan… 2003, 20) mukaan ennakkoil-

moituksesta tulee käydä ilmi:  

 

 Potilaan/potilaiden henkilötiedot 

 Potilaiden lukumäärä 

 Tapahtumatiedot (vammamekanismi, sairaus tai oirekuva) 

 Elintoimintojen tila (tajunta, hengitys, verenkierto) 

 Anatominen arvio vammojen sijainnista 

 Mitä hoitotoimia on tehty 

 Arvio kuljetusajasta 

 Arvio tarvittavista ennakkovalmisteluista 

 

Tavoitteena on, että toteutettava järjestelmä tukee ennakkoilmoitusta laskemalla arvioi-

dun kuljetusajan uudelleen säännöllisin väliajoin. 
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3 ARKKITEHTUURIT 

 

 

3.1 Palveluperustainen arkkitehtuuri 

 

Palveluperustaisen arkkitehtuurityylin voidaan ajatella koostuvan kahdenlaisista roo-

leista: palvelun tarjoajista ja niiden käyttäjistä. Palvelun ajatus perustuu usein resurssiin, 

jonka ympärille rakennettu ohjelmisto tarjoaa ympäristölleen. Tämän tyyppisellä raken-

teella voidaan valvoa resurssin käyttöä ja muut resurssiin vaikuttavat toiminnot, esimer-

kiksi varmuuskopioinnit, on helpompi tehdä keskitetyssä mallissa. (Koskimies & Mikko-

nen 2005, 136.) 

 

Koskimiehen ja Mikkosen mukaan asiakas-palvelin-arkkitehtuuri on tällä hetkellä käyte-

tyin arkkitehtuuriratkaisu. Ajatuksena on kapseloida resurssin hallinta (palvelu) siten, että 

resurssia käyttävien asiakkaiden ei tarvitse huolehtia resurssin käyttöön liittyvistä tekni-

sistä ongelmista ja asiakkaat voivat käyttää resurssia muista asiakkaista riippumatta. 

Asiakas-palvelin-arkkitehtuuria ajatellaan usein hajautettuna järjestelmänä, mutta sitä 

voidaan soveltaa missä tahansa ympäristössä, jossa jokin resurssi halutaan eristää oman 

hallintayksikkönsä valvontaan. (Koskimies & Mikkonen 2005, 136–137.) 

 

Claeys, Cibraro ja Grabner (2010, 3–4) määrittelevät palvelukeskeisen arkkitehtuurimal-

lin neljän periaatteen mukaan: 

 

 Rajat ovat selkeitä. Rajat, jotka asiakkaiden täytyy ylittää, ovat ilmaistu selkeästi: 

palvelu suoritetaan prosessissa ja muistiavaruudessa, joka on erotettu asiakkaista. 

Rajat ovat määritelty sopimuksin ja osoitteella, josta palvelua voidaan käyttää. 

 Palvelut ovat itsenäisiä. Palvelut ovat itsenäisiä koodiosioita, jotka eivät nojaa 

toisten palveluiden toteutukseen. 

 Palvelut jakavat skeeman ja sopimuksen, eivät luokkia. Skeemalla kuvataan pal-

velu alustariippumattomalla tavalla. Skeema määrittelee funktiot, parametrit ja 

paluuarvot. Itse koodiluokkaa ei siirretä palveluiden ja asiakkaiden välillä. 

 Palvelun yhteensopivuus perustuu määriteltyyn palvelupolitiikkaan. Palvelupoli-

tiikalla päätetään, miten palvelun kanssa kommunikoidaan; esimerkiksi käytet-

tävä viestimuoto ja turvallisuusvaatimukset. 
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3.1.1 Web-sovelluspalvelu 

 

Web-sovelluspalvelu on ohjelmistojärjestelmä, joka on suunniteltu tietokoneiden väli-

seen viestintään tietoverkoissa. Web-sovelluspalveluita on ollut käytössä jo pitkään, 

mutta palveluperustainen arkkitehtuurimalli on tehnyt niistä suosittuja. (Liu 2012, 7.) 

Web-sovelluspalvelu on suunniteltu isännöitäväksi web-palvelimella, esimerkiksi Micro-

soft Internet Information Services (IIS) -palvelinohjelmistossa. Web-palvelua käytetään 

tyypillisesti HTTP- tai HTTPS -protokollan välityksellä. Web-palvelua voi siis käyttää 

mikä tahansa sovellus käyttöjärjestelmästä ja ohjelmointikielestä riippumatta. (Liu 2012, 

9.) 

 

Web-sovelluspalvelulla on uniikki URL ja se sisältää vaihtelevan määrän käytettäviä ope-

raatioita (metodit). Palvelua käytettäessä asiakasohjelmassa määritellään käytettävä ope-

raatio ja välitetään sille vaaditut parametrit. Kun web-palvelu on käsitellyt kyselyn, se 

palauttaa vastauksen asiakkaalle. (Liu 2012, 9.) 

 

Jotta web-sovelluspalvelua voidaan käyttää, täytyy asiakasohjelmien tietää miten palve-

lua käytetään. Tätä varten on kehitetty WSDL-kieli (Web Services Description Langu-

age). WSDL-kielen avulla kuvataan palvelun tarjoamat operaatiot, niiden parametrit ja 

paluuarvot (kuva 5). (Liu 2012, 10.) 

 

… 

<wsdl:operation name="PollTransportatingMessage"> 

<wsdl:input wsaw:Action="http://tempuri.org/ITransportingService/PollTrans

portatingMessage" message="tns:ITransportingService_PollTransportatingMess

age_InputMessage"/> 

<wsdl:output wsaw:Action="http://tempuri.org/ITransportingService/PollTran

sportatingMessageResponse" message="tns:ITransportingService_PollTransport

atingMessage_OutputMessage"/> 

</wsdl:operation> 

… 

 

KUVA 5. Pyyntö-vastaus-tyyppinen operaatio opinnäytetyössä toteutetun palvelinsovel-

luksen WSDL-dokumentista. 

 

Web-sovelluspalvelu voidaan toteuttaa SOAP- ja REST-tekniikoilla. SOAP-palvelu voi-

daan nähdä operaatioperustaisena tekniikkana, jossa asiakas kutsuu operaatiota SOAP-

pyynnöllä ja saa palvelulta SOAP-vastauksen. REST-palvelu taas on resurssiperustainen: 
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REST-asiakas lähettää HTTP-pyynnön palvelimelle, palvelin suorittaa halutun toiminnon 

ja asiakas saa vastauksena halutun resurssin. (Dizon, 2011.) 

 

SOAP (Simple Object Access Protocol) on protokolla datan siirtoon strukturoidussa muo-

dossa. SOAP-kirjekuori (Envelope) on XML-muotoinen dokumentti (kuva 6 ja kuva 7), 

joka sisältää runkoelementin ja vapaaehtoisen otsikkoelementin. (Clayes, Cibraro & 

Grabner 2010, 9). Otsikkoelementti (Header Element) sisältää sovelluskohtaista tietoa, 

kuten tietoja SOAP-viestin autentikaatiosta. Runkoelementti (Body Element) sisältää 

varsinaisen viestin. (W3Schools SOAP Header Element 2014; W3Schools Body Element 

2014.) 

 

POST /InStock HTTP/1.1 

Host: www.example. org 
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPrice> 

    <m:StockName>IBM</m:StockName> 

  </m:GetStockPrice> 

</soap:Body> 

 

</soap:Envelope> 

 

KUVA 6. SOAP-pyyntö (W3Schools SOAP Example 2014). 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding"> 

 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock"> 

  <m:GetStockPriceResponse> 

    <m:Price>34.5</m:Price> 

  </m:GetStockPriceResponse> 

</soap:Body> 

 

</soap:Envelope> 

 

KUVA 7. SOAP-vastaus (W3Schools SOAP Example 2014). 

 

WSDL-dokumenttien ja SOAP-viestien ohella web-sovelluspalveluihin liittyy myös 

useita muita standardeja ja tekniikoita. Näiden standardien valmiusaste vaihtelee ja niiden 
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tuki riippuu käytettävistä ympäristöistä. Osa standardeista on suunniteltu tulevaisuutta 

varten, eikä niitä ole käytössä nykyisissä web-sovelluspalveluiden kehittämiseen tarkoi-

tetuissa ohjelmistokehyksissä. Web-sovelluspalveluiden standardeihin ja spesifikaatioi-

hin viitataan usein WS-*-termillä. Tärkeimpiä standardeja ja tekniikoita ovat WS-I Pro-

files, WS-Addressing, WS-Security, WS-ReliableMessaging, WS-Coordination ja WS-

Transaction. (Liu 2012, 11–13.) 

 

 

3.2 Kerrosarkkitehtuurit 

 

Kerrosarkkitehtuuri koostuu tasoista, jotka on järjestetty nousevaan järjestykseen (kuva 

8). Kerrosarkkitehtuurin perusajatus on, että tietyllä tasolla oleva komponentti tai palvelu 

käyttää hyväkseen alemman kerroksen komponentteja ja palveluita. Joskus tästä perus-

ajatuksesta voidaan poiketa; esimerkiksi palvelukutsu voi ohittaa yhden tai useamman 

kerroksen kulkiessaan ylhäältä alas tehokkuussyistä. Kutsun kulkeminen alemmasta 

ylempään kerrokseen on arkkitehtuurin vastaista, jos siitä seuraa alemman kerroksen riip-

puvuus ylemmästä. (Koskimies & Mikkonen 2005, 127.) 

 

 

 

KUVA 8. Esimerkki kerrosarkkitehtuurista (Koskimies & Mikkonen 2005, 128). 

 

Kerrosarkkitehtuuria voidaan soveltaa lähes kaikissa järjestelmissä. Se jakaa järjestelmän 

osiin, joiden avulla järjestelmä on helpompi ymmärtää. Ihannetapauksessa kerrokset ovat 

riippuvaisia ainoastaan alempana olevista kerroksista. Näin järjestelmää on helppo muut-

taa ja ylläpitää. Jokainen kerros toteuttaa oman abstraktiotasonsa, johon ohjelmiston koo-

daajat, testaajat ja ylläpitäjät voivat erikoistua. Kerrosarkkitehtuuri tekee ohjelmista uu-

delleenkäytettäviä: uusi sovellus voidaan rakentaa olemassa olevan alemman kerroksen 

Käyttöliittymä 

Sovelluslogiikka 

Sovellusaluelogiikka 

Tietokanta 
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päälle tai ohjelma voidaan siirtää toiseen ympäristöön ja toteuttaa sen jälkeen alempi ker-

ros uudelleen. (Koskimies & Mikkonen 2005, 131.) 

 

 

3.2.1 Kolmikerrosmalli web-sovelluspalvelussa 

 

Rajojen selkeys on yksi palveluperustaisen arkkitehtuurimallin näkökulmista. Tämä tar-

koittaa, että palvelun toteutus on kokonaan piilotettu asiakkailta palvelun rajan taakse, 

mukaan lukien toteutuksessa käytetyt teknologiat. (Liu 2012, 82.) 

 

Myös palvelun toteutuksen osalta koodi on hyvä jakaa osiin. Esimerkiksi koodi, joka on 

vastuussa tietovaraston käsittelystä, pidetään erillään liiketoimintalogiikan koodista (Liu 

2012, 82). Siksi Liun (2012, 82) mielestä web-sovelluspalvelu kannattaa toteuttaa kol-

messa kerroksessa, jotka ovat palvelun rajapintakerros (Service Interface Layer), liiketoi-

mintalogiikkakerros (Business Logic Layer) ja tiedonhallintakerros (Data Access Layer) 

(kuva 9). Kerrostaminen jakaa koodin osioihin, jonka ansiosta ohjelmiston ylläpito on 

helpompaa (Liu 2012, 83.) 

 

 

 

KUVA 9. Web-sovelluspalvelun kolmikerrosmalli (Liu 2012, 82). 

 

Palvelun rajapintakerros sisältää palvelusopimuksen ja operaatiosopimukset, joiden 

avulla määritellään asiakkaille paljastettava palvelun rajapinta. Liiketoimintalogiikkaker-

roksella toteutetaan liiketoimintalogiikka palvelun toiminnoille. Kerroksella tarkistetaan 

edellytykset operaatiolle, suoritetaan sovelluksen liiketoimintalogiikka ja tarpeen tullen 

palautetaan suorituksen tulokset palvelun rajapintakerrokselle. Tiedonhallintakerros huo-

lehtii toiminnoista, joita tarvitaan tietokantojen käyttämiseen. Se käyttää datasovittimia 

(Data Adapter) kyselyiden tekemiseen tietokantaan. Kerroksella hallitaan tietokantayh-

teydet, transaktioiden käsittely ja rinnakkaisuuden hallinta. (Liu 2012, 82.) 

Palvelun rajapintakerros 

Liiketoimintalogiikkakerros 

Tiedonhallintakerros 
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3.2.2 MVVM-suunnittelumalli 

 

MVVM (Model-View-ViewModel) -suunnittelumalli on nopeasti kasvattanut suosiotaan 

.NET-kehittäjien keskuudessa. Malli perustuu Martin Fowlerin MVP-malliin (Model-

View-Presenter), joka puolestaan on sukua MVC-mallille (Model-View-Controller). 

(Cleeren & Dockx 2012, 205.) 

 

MVVM-suunnittelumalli (kuva 10) on suunniteltu helpottamaan kehitystyötä Windows 

Presentation Framework (WPF) -alustalla. MVVM-suunnittelumalli erottaa ohjelmiston 

osioihin, mikä johtaa parempaan testattavuuteen ja koodin ylläpitoon. Lisäksi malli pa-

kottaa kehittäjät käyttämään WPF:n datansidontaominaisuuksia, jolloin eri rooleissa toi-

mivat kehittäjät, kuten sovelluskehittäjä ja käyttöliittymäsuunnittelija, voivat toimia te-

hokkaasti samaan aikaan omilla osa-alueillaan. (Cleeren & Dockx 2012, 205). 

 

 

 

KUVA 10. MVVM-suunnittelumalli (Nokia Developer 2014). 
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MVVM-suunnittelumallissa mallin (Model) tehtävä on esittää tietovarastossa oleva tieto 

oliomuodossa. Malli ei ota kantaa tiedon lähteeseen; kyseessä voi olla esimerkiksi web-

sovelluspalvelulta saatu tieto. (Cleeren & Dockx 2012, 207.) Lisäksi mallin tehtäviin kuu-

luu ilmoittaa muutoksistaan näkymämallille (Vice & Siddiqi 2012, 80).  

 

Näkymän (View) tehtävä on näyttää näkymämallin tieto käyttäjälle ja kerätä käyttäjän 

syötteet sekä välittää ne näkymämallille. Näkymä käyttää tiedon näyttämiseen datasidok-

sia (Data Binding). Ihanteellisimmassa toteutuksessa käyttöliittymien koodiosiot (Code-

Behind) jäävät kokonaan tyhjiksi. Näkymän tehtävä voi olla myös näkymien ja näkymä-

mallien välisen yhteyden kartoittaminen. (Vice & Siddiqi 2012, 81.) 

 

Näkymämalli (ViewModel) toimii siltana näkymän ja mallin välillä. Sen vastuulla on 

muuntaa mallin tiedot muotoon, jossa ne voidaan esittää näkymäkerroksella sidosten 

avulla. (Cleeren & Dockx 2012, 2006.) Näkymämalli reagoi käyttäjän toimintaan ja kä-

sittelee tapahtumat, kuten käyttäjän klikkaukset (Evjen, Baier & Balássy 2011, 217). Nä-

kymämalli palauttaa käyttäjän tietoihin tekemät muutokset takaisin mallille. Lisäksi nä-

kymämalli toteuttaa näkymälogiikan, jonka avulla voidaan siirtyä toiseen näkymään. 

(Vice & Siddiqi 2012, 81.) 
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4 .NET FRAMEWORK 

 

 

.NET Framework -ohjelmistokehyksen avulla voidaan rakentaa ohjelmia erilaisiin ympä-

ristöihin, kuten Windows, Windows Phone, Windows Server ja Microsoft Azure. Ohjel-

mistokehys koostuu yhtenäisestä ajonaikaisesta käyttöympäristöstä (Common Language 

Runtime) ja .NET Framework -luokkakirjastosta. (MSDN Overview of the .NET Fra-

mework 2014.) 

 

Yhtenäinen ajonaikainen käyttöympäristö huolehtii koodin suorituksesta ja tarjoaa muis-

tinhallintapalvelut, säikeistyksen hallinnan, käännöksen sekä muut järjestelmäpalvelut. 

Luokkakirjasto sisältää kattavan kokoelman oliosuuntautuneita uudelleenkäytettäviä 

tyyppejä. Kehittäjä voi käyttää tyyppejä ohjelmien kehityksessä perinteisistä komentori-

viohjelmista aina viimeisimpiä tekniikoita hyödyntäviin, XML-pohjaisia internetpalve-

luita käyttäviin ohjelmiin. (MSDN Overview of the .NET Framework 2014.) 

 

 

4.1 Silverlight 

 

Silverlight on alusta- ja selainriippumaton, .NET Frameworkiin kuuluva ohjelmistoke-

hys, jonka avulla voidaan kehittää rikkaita internetsovelluksia ja toimittaa ne käyttäjien 

saataville. Myös Windows Phone -sovellukset käyttävät Silverlight-kehystä. Silverlight-

sovellus voidaan ajaa selaimessa tai selaimen ulkopuolella työpöydällä. (MSDN Silver-

light Overview 2014.) 

 

Turvallisuussyistä Silverlight-sovelluksilla on rajoitettu pääsy tietokoneen resursseihin 

(MSDN Silverlight Security 2014). Silverlight ei sisällä tukea asiakaspään tietokannoille, 

vaan ajatuksena on saada tarvitut tiedot palveluiden välityksellä (Cleeren & Dockx 2012, 

8). Silverlight-ohjelmistokehys sisältää tuen monipuoliseen verkkoviestintään useilla eri 

protokollilla. Ohjelma voi yhdistää esimerkiksi WCF- tai SOAP-palveluun ja saada dataa 

XML-, JSON- tai RSS-muodossa. (MSDN Silverlight Overview 2014.) 

 

Käyttöliittymien kehitystä varten Silverlight sisältää aliversion WPF-ohjelmistokehyk-

sestä (MSDN Silverlight Overview 2014). Käyttöliittymäelementtien kuvaamiseen Sil-

verlight käyttää XAML-tiedostoja (Extensible Application Markup Language). XAML-
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tiedostojen avulla käyttöliittymäelementit (kuva 11) voidaan luoda deklaratiivisesti 

XAML-kielellä ja erottaa ohjelman logiikka erillisiin ”Code-Behind”-tiedostoihin. 

(MSDN 2014 XAML Overview.) 

 

<StackPanel> 

  <Button Content="Click Me"/> 

</StackPanel> 

 

KUVA 11. XAML-käyttöliittymäelementti. 

 

 

4.2 Windows Communication Foundation 

 

Windows Communication Foundation (WCF) on Microsoftin kehittämä, .NET Fra-

mework -ohjelmistokehykseen kuuluva ohjelmointimalli palveluperustaisten ohjelmien 

kehittämiseen (Liu 2012, 31). WCF on suunniteltu tarjoamaan helposti hallittavan lähes-

tymistavan hajautettuihin järjestelmiin ja laajan yhteistoimivuuden muiden järjestelmien 

kanssa (MSDN What Is Windows Communication Foundation 2014). 

 

WCF koostuu ajonaikaisesta ympäristöstä ja ohjelmointirajapinnoista, joiden avulla voi-

daan luoda järjestelmä palveluiden ja asiakasohjelmien väliseen viestintään. WCF:n 

avulla ohjelma voi kommunikoida samalla tietokoneella olevien ohjelmien kanssa tai tie-

toverkkojen yli. (MSDN Fundemental Windows Communication Foundation 2014.) 

WCF-palvelut voidaan isännöidä itseisännöityinä esimerkiksi konsoliohjelmassa, Win-

dows-palveluna, IIS:llä tai Windows Process Activation Servicellä (WAS) (MSDN Hos-

ting Services 2014). 

 

WCF:n malli verkkoviestinnästä perustuu viestien vaihtoon asiakkaan ja palvelun välillä 

(kuva 12). Kun asiakas lähettää viestin, se kulkee usean kerroksen läpi, ennen kuin se 

välitetään tietoverkon välityksellä palvelimelle. Palvelimella viesti kulkee vastaavasti uu-

delleen usean kerroksen läpi, kunnes se lopulta päätyy itse palveluun. Näitä kerroksia 

nimitetään kanavapinoksi (Channel Stack). (MSDN Understanding Windows Communi-

cation Foundation 2014.) 
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KUVA 12. WCF:n ajonaikainen ympäristö (Ghani 2012; Salvatori 2009). 

 

 

4.2.1 Päätepisteet 

 

Palvelun ja asiakasohjelman välinen viestintä käydään päätepisteiden (Endpoint) välillä. 

Päätepiste on kohta, jossa viestejä vastaanotetaan ja/tai lähetetään. Päätepiste määrittelee 

kaiken tiedon, jota tarvitaan viestien välitykseen. Palveluun voi kuulua useampi pääte-

piste erilaisilla määrityksillä. (Liu 2012, 22.) Päätepisteen määrittelemiseen käytetään 

”WCF:n ABC:tä” (kuva 13), joka muodostuu osoitteesta (Address), sidoksesta (Binding) 

ja sopimuksesta (Contract). Näin kuvataan missä palvelu on, miten sitä käytetään ja mitä 

se sisältää. (Clayes, Cibraro, Grabner 2010, 67.) 

 

Messaging Layer 

Service Layer 

Contracts 

Data Contract 

Message Contract 

Service Contract 

Binding 

Protocol 

Encoding 

Transport 

… 

Client 

Method 

Objects / Entities 

Channel Stack 

Protocol Channels 

Transport Channels 

 

Message 010101 

Method 

Service 

Method 

Objects / Entities 

Channel Stack 

Protocol Channels 

Transport Channels 

  

Method 

Proxy Dispatcher 

WCF Message WCF Message 



23 

 

 

 

KUVA 13. Windows Commucation Foundation ABC (Salvatori 2009). 

 

Osoite kertoo verkko-osoitteen, jossa päätepiste sijaitsee (Clayes, Cibraro, Grabner 2010, 

67). Sopimuksia käytetään kuvaamaan palvelua: sopimuksella kuvataan palvelun tarjoa-

mat operaatiot, niiden käyttämät tietotyypit sekä palvelun käyttämä viestinvaihtomalli. 

Sopimuksia on kolmen tyyppisiä: palvelu-, data- ja viestisopimus. (Claeys, Cibraro, 

Grabner 2010, 34.) 

 

Sidoksen tehtävä on kertoa, miten päätepisteen kanssa kommunikoidaan. WCF sisältää 

valmiiksi määriteltyjä sidoksia, joiden pohjalta kehittäjä voi muokata omaan tarkoituk-

seensa sopivan sidoksen. Sidosten käyttö nopeuttaa kehittämisaikaa huomattavasti, sillä 

kehittäjän ei tarvitse kirjoittaa koodia viestin muodostamista ja lähettämistä varten. 

(Claeys, Cibraro, Grabner 2010, 68.) 

 

Sidoksen avulla määritellään kanavapinon (Channel Stack) toimintaa. Kanavapino voi-

daan jakaa protokollakanaviin (Protocol Channels) ja kuljetuskanaviin (Transport Chan-

nels). (Ghani 2012.) Sidos koostuu sidoselementeistä, joista kukin esittää kanavapinon 

kerrosta. Suorituksen aikana WCF kokoaa kanavista pinon, jonka läpi viestit lähetetään. 

Toisessa päässä suoritetaan samat toimet päinvastaisessa järjestyksessä (kuva 14). 

(MSDN Understanding Windows Communication Foundation 2014.) 

 

WCF 
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Asiakas C B A CB A 
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KUVA 14. Windows Communication Foundationin kanavapino (Ghani 2012). 

 

WCF:n avulla kehittäjän on helppo rakentaa useita päätepisteitä samalle palvelulle. Näin 

saavutetaan WCF:n yksi olennaisista ominaisuuksista, laaja yhteistoimivuus. Kun palvelu 

on toteutettu, se voidaan helposti jakaa useilla eri protokollilla ja asetuksilla. WCF-asiak-

kaan kanssa kommunikoidessa voidaan käyttää monipuolisia WCF:ään rakennettuja tur-

vallisuus- ja suorituskykytekijöitä, kun taas esimerkiksi Java- tai PHP-ohjelman kanssa 

kommunikoidessa voidaan käyttää WS-*-standardien mukaisia yhteyksiä. (Claeys, Ci-

braro, Grabner 2010, 68.) 
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4.2.2 Instantiointi ja samanaikaisuus 

 

Asiakasohjelma kommunikoi palvelun isännän sisältämien palveluinstanssien kanssa 

aiemmin kuvatun kanavapinon välityksellä. InstanceContextMode-asetus määrittää, 

kommunikoiko asiakasohjelma yhden palveluinstanssin kanssa koko istunnon voimassa-

olon ajan (PerSession), luodaanko uusi palveluinstanssi jokaisella kerralla kun palvelua 

käytetään (PerCall) vai palveleeko yksi palveluinstanssi kaikkia asiakkaita (Single). 

(Claeys, Cibraro, Grabner 2010, 127.) 

 

PerCall-asetuksella asiakasohjelman kutsuessa palvelun metodeita jokaisella kutsulla 

luodaan uusi instanssi palveluluokasta. Kun metodi on suoritettu, instanssi vapautetaan ja 

kaikki sen tiedot poistetaan muistista roskienkeruussa. PerCall-asetus tarjoaa hyvän skaa-

lautuvuuden ja kehittäjän ei tarvitse huolehtia säikeistyksestä, sillä jokainen kutsu saa 

oman palveluinstanssinsa. (Clayes, Cibraro & Grabner 2010, 128.) 

 

Single-asetuksella palveluluokasta tehdään vain yksi instanssi. Palveluinstanssi luodaan 

vain kerran ja sen elinikä on sidoksissa palvelun isännän elinikään. Single-asetuksen suu-

rin ongelma on rajoittunut skaalautuvuus. Palveluinstanssi on lukittuna niin kauan kunnes 

kutsuttu metodi on suoritettu. Suorituksen aikana tulevat kutsut lisätään jonoon. (Clayes, 

Cibraro & Grabner 2010, 131.) 

 

PerSession-asetuksella jokaiselle asiakasohjelman istunnolle luodaan oma instanssi pal-

veluluokasta. Palveluinstanssi on olemassa niin kauan kuin asiakas ei sulje yhteyttä tai 

istunnon aikakatkaisua ei tapahdu. Tämän mallin etuna on, että palveluinstanssille tallen-

netut tiedot ovat tallessa koko istunnon ajan. Haittapuolena on, että jokainen yhteys ku-

luttaa palvelimen muistia, koska palveluinstanssit säilytetään vaikka asiakasohjelma ei 

käyttäisi niitä kyseisellä hetkellä. (Clayes, Cibraro & Grabner 2010, 133.) 

 

Samanaikaisuudella (Concurrency) kontrolloidaan palveluinstanssin säikeistystä. Saman-

aikaisuuden määrittämiseen on olemassa kolme asetusta: Single, Multiple ja Reetrant. 

Single-tilassa palveluinstanssilla on yksi säie prosessoimassa palveluun lähetettyjä pyyn-

töjä. Muiden on odotettava, kunnes edellinen pyyntö on käsitelty. Multiple-tilassa palve-

luinstanssilla voi olla useampi säie käsittelemässä pyyntöjä samanaikaisesti. Tällöin käyt-

täjän pitää ottaa huomioon säieturvallisuus. (MSDN Sessions, Instancing and Concur-

rency 2014.) Reentrant-tilassa yksi säie prosessoi viestejä Single-tilan tapaan. Kuitenkin, 
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jos suorituksen aikana kutsutaan jotain muuta palvelua, käsiteltävä viesti menettää luki-

tuksen ja palvelu voi käsitellä muita viestejä vapaasti. Kun palvelukutsuun on saatu vas-

taus, lukko otetaan uudelleen käyttöön, ja alkuperäinen kutsu jatkaa suoritustaan. (MSDN 

ConcurrencyMode Property 2014.) Instantiointi ja samanaikaisuus määritellään palvelu-

luokan toteutuksen yhteydessä (kuva 15). 

 

[ServiceBehavior(ConcurrencyMode=ConcurrencyMode.Multiple, InstanceContextMode = 
InstanceContextMode.Single)]  
public class CalculatorService : ICalculatorConcurrency  
{  
   ... 
} 

 

KUVA 15. Instantioinnin ja samanaikaisuuden määritys. (MSDN Sessions, Instancing 

and Concurrency 2014.) 

 

 

4.2.3 Turvallisuus 

 

Turvallisuus on olennainen osa mille tahansa ohjelmistokehykselle tai tekniikalle, jolla 

toteutetaan palveluperustaisen arkkitehtuurin mukaisia ohjelmia. WCF:n monipuolisen 

laajennettavuuden avulla kehittäjät voivat muokata tarpeisiinsa sopivaksi erilaisia ajonai-

kaisen palvelun turvallisuusominaisuuksia. (Clayes, Cibraro & Grabner 2010, 185.) 

 

Web-palveluiden tärkeimpiin turvallisuusominaisuuksiin kuuluu autentikaatio, autorisaa-

tio, viestin eheys ja viestin luottamuksellisuus. Perinteisesti palvelun ja asiakkaiden väli-

seen viestintään on käytetty kahta turvallisuusmallia: kuljetusturvallisuus (Transport Se-

curity) ja viestiturvallisuus (Message Security). (Clayes, Cibraro & Grabner 2010, 186–

188.) Kuljetusturvallisuutta käytettäessä hyödynnetään kuljetuskerroksen tarjoamia pal-

veluita, esimerkiksi Transport Layer Security -tekniikkaa. Viestiturvallisuutta käytettä-

essä itse viesti salataan ja kaikki tarvittu metatieto, kuten digitaaliset allekirjoitukset ja 

kryptografiset avaimet, sisällytetään viestiin. (Clayes, Cibraro & Grabner 2010, 188–

189.) 
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5 TOTEUTUS 

 

 

Järjestelmään kuuluvat ohjelmat toteutettiin Microsoftin tarjoamilla kehittämistyökaluilla 

ja alustoilla. Windows-pohjaiset ratkaisut valittiin, koska yrityksen muut sovellukset ovat 

toteutettu Windows-käyttöjärjestelmille Microsoftin tekniikoilla ja koska kyseiset teknii-

kat ovat yleisesti käytettyjä. 

 

Asiakkaiden palvelimilla suoritettavat Leda Server -palvelinohjelmistot välittävät sähköi-

set tehtäväilmoitukset, statukset ja sijainnit toimeksiantajayrityksen palvelimelle toteu-

tettavalle web-sovelluspalvelulle, jonka kanssa hoitopaikkojen asiakasohjelmat kommu-

nikoivat (kuva 16). Lisäksi Leda Server -palvelinohjelmisto laskee kuljetuksen arvioidun 

saapumisajan uudelleen säännöllisin väliajoin ja välittää päivitetyn ajan web-sovelluspal-

velulle. Asiakkaat kirjautuvat järjestelmään hoitopaikkakohtaisilla tunnuksilla ja kaikki 

tiedonsiirto on suojattu Transport Layer Security -protokollalla. 

  

 

 

KUVA 16. Järjestelmäkuvaus. 

 

Keskitettyyn ratkaisuun päädyttiin järjestelmän käytön ja toteutuksen helpottamiseksi. 

Jos web-sovelluspalvelu isännöitäisiin asiakkaiden omilla palvelimilla, tarvittaisiin asia-

kasohjelmista yhteys sairaanhoitopiirin sisäverkkoon. Esimerkiksi Windows Phone -
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käyttöjärjestelmä ei tukenut virallisesti VPN-yhteyksiä sovelluksen suunnittelun aikoi-

hin, ja luultavasti tuki on tulossa vasta tulevaan Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmään 

(Mobiili.fi: Windows Phone 8.1:n uudistuksia paljastui 2014). Lisäksi asiakkaiden palve-

linten välinen viestintä, jota tarvittaisiin tapauksissa, joissa kuljetus kohdistuu toisen sai-

raanhoitopiirin hoitolaitokseen, olisi teknisesti hankala toteuttaa. 

 

 

5.1 Web-sovelluspalvelu 

 

Web-sovelluspalvelu isännöidään IIS:llä, virtualisoidulla Windows Server 2012 -palveli-

mella. Sovelluksen käsittelemät tiedot tallennetaan Microsoft SQL Server -tietokantajär-

jestelmään. Palvelinsovelluksen toteutus jaettiin kolmeen kerrokseen monikerrosarkki-

tehtuurin mukaisesti: palvelurajapinta (Service Interface), liiketoimintalogiikka (Busi-

ness Logic) ja tiedonhallinta (Data Access) (kuva 17). Ratkaisuun päädyttiin skaalautu-

vuuden, helpomman ylläpidon ja nopeamman kehittämisen mahdollistamiseksi. Palvelin-

ohjelmiston on tulevaisuudessa tarkoitus palvella muitakin asiakasohjelmia kuin tässä 

opinnäytetyössä esiteltyä. 

 

 

 

KUVA 17. Web-sovelluspalvelun ratkaisun rakenne (kuvakaappaus). 

Business Logic 

Data Access 

Service Interface 
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5.1.1 Tiedonhallintakerros 

 

Tiedonhallintakerroksen avulla käytetään Microsoft SQL Server -tietokantajärjestelmää. 

Kerroksessa muodostetaan yhteys tietokantaan ja tallennetaan sekä luetaan tiedot tallen-

nettuja proseduureja (Stored Procedure) käyttäen (kuva 18). Koska tietojen tallentamista 

ja lukemista tapahtuu toistuvasti samoilla kyselyillä, sopivat komentotiedostot hyvin tä-

hän tarkoitukseen (Microsoft Technet Stored Procedures 2014). 

 

 
CREATE PROCEDURE [dbo].[InsertUnitStatus] 
   @UnitName nvarchar(25) 
   ,@Status int 
AS 
IF EXISTS   (SELECT * FROM dbo.Unit  
  WHERE Name = @UnitName) 
BEGIN 
UPDATE   dbo.Unit 
SET   Status = @Status 
   ,StatusUpdated = GETUTCDATE() 
WHERE 
   Name = @UnitName 
END 
ELSE 
BEGIN 
INSERT INTO   Unit 
   (Name 
   ,Status 
   ,StatusUpdated) 
VALUES 
   (@UnitName 
   ,@Status 
   ,GETUTCDATE()) 
END 
GO 
 

 

public int InsertStatus(string unitName, Guid? guid, ushort value) 
{ 
   log.Debug("InsertStatus"); 
   int result = 0; 
       
   if (!String.IsNullOrEmpty(unitName)) 
   { 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("InsertUnitStatus"); 
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
      cmd.Parameters.Add("@UnitName", SqlDbType.NVarChar).Value = unitName; 
      cmd.Parameters.Add("@Status", SqlDbType.Int).Value = value; 
 
      result = ExecuteNonQuery(cmd); 
   } 
 
   return result; 
} 
 

 

KUVA 18. Tallennetun proseduurin luominen ja sen käyttäminen koodissa tiedonhallin-

takerroksessa. 
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5.1.2 Liiketoimintalogiikkakerros 

 

Liiketoimintalogiikkakerrokseen toteutettiin sovelluksen toimintalogiikka, josta esimerk-

kinä yksikön statuksen tallentaminen (kuva 19). Kerros saa käsiteltävät tiedot palvelura-

japintakerrokselta ja käsittelee tiedot, esimerkiksi poistaa kuljetuksen tietokannasta, kun 

kuljetustehtävä on suoritettu. Tarvittaessa tiedot, kuten meneillään olevat kuljetukset, pa-

lautetaan palvelurajapinnalle metodin paluuarvona. Kerrosarkkitehtuurimallin mukaisesti 

liiketoimintalogiikkakerros ei tiedä ylemmällä tasolla olevasta palvelun rajapintakerrok-

sesta eikä tietokannan rakenteesta tai tyypistä, vaan käyttää sitä tiedonhallintakerroksen 

kautta. 

 

private void SaveStatusMessage(string unitName, StatusMessage statusMessage) 

{ 
log.Debug("SaveStatusMessage"); 
log.Debug(string.Format("Saving statusMessage {0} for unit {1}", statusMes-
sage.Value.ToString(), unitName)); 
 
Guid? guid = null; 
 
try 
{ 

databaseAccessor.InsertStatus(unitName, guid, statusMessage.Value); 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
    log.Error(ex); 
} 

} 

 

KUVA 19. Liiketoimintakerroksen metodi, jossa tallennetaan palvelun rajapinnalta saatu 

status-viesti tietokantaan tiedonhallintakerroksen avulla. 

 

 

5.1.3 Palvelun rajapintakerros 

 

Palvelun rajapintakerros mahdollistaa tiedonsiirron asiakasohjelman ja isäntäohjelman 

välillä. Palvelun rajapintakerroksessa toteutettiin palveluluokat, jotka toteuttavat palvelu-

sopimukset. Tästä on kuvattuna esimerkkinä hoitopaikan asiakasohjelman ja web-sovel-

luspalvelun välisen viestinnän palvelusopimus (kuva 20) ja sen toteuttava palveluluokka 

(kuva 21). Palveluluokka välittää asiakkailta saadut tiedot liiketoimintalogiikkakerroksen 

metodeille ja tarvittaessa palauttaa liiketoimintalogiikkakerrokselta saatuja tietoja takai-

sin asiakkaille  
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[ServiceContract] 
public interface ITransportingService 
{ 
   [OperationContract] 
   [ServiceKnownType(typeof(TransportingMessage))] 
   List<TransportingMessage> PollTransportatingMessage(string userName, DateTime 
lastPoll); 
 
   [OperationContract] 
   bool Ping(); 
} 

 

KUVA 20. Palvelusopimus asiakasohjelmia varten. 

 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerCall)] 
public class TransportingService : ITransportingService 
{ 
   private static readonly ILog log = LogManager.GetLogger(typeof(TransportingS-
ervice)); 
   private BusinessLogic.MessageHandlingLogic bl; 
 
   public TransportingService() 
   { 
      log4net.Config.XmlConfigurator.Configure(); 
      bl = new BusinessLogic.MessageHandlingLogic(); 
      log.Debug("TransportingService constructed."); 
   } 
 
   public bool Ping() 
   { 
      log.Debug("Ping"); 
      return true; 
   } 
 
   public List<TransportingMessage> PollTransportatingMessage(string userName, 
DateTime lastPoll) 
   { 
      log.Debug("PollTransportatingMessage"); 
      return bl.GetTransportingMessages(userName); 
   } 
} 

 

KUVA 21. Palvelusopimuksen toteuttava palveluluokka. 

 

Hoitolaitoksen asiakasohjelman ja web-sovelluspalvelun välisessä viestinnässä käytetään 

PerCall-instantiointia, eli jokaiselle kutsulle luodaan uusi instanssi palveluluokasta. Tä-

hän ratkaisuun päädyttiin ratkaisun yksinkertaisuuden ja skaalautuvuuden takia. Asiak-

kaan palvelimella suoritettavan Leda Server -ohjelmiston ja web-sovelluspalvelun väli-

sessä viestinnässä palveluluokka käyttää PerSession-instantiointia. PerSession-instanti-

ointi valittiin, koska palvelimien väliset yhteydet ovat luonteeltaan pysyviä ja niitä on 

rajoitettu määrä. 
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5.1.4 Päätepisteet 

 

Hoitopaikan asiakasohjelman käyttämä päätepiste (kuva 22) on määritetty käyttämään 

sidosta (kuva 23), joka suorittaa tiedonsiirron HTTPS-protokollalla. Transport Layer Se-

curity (TLS) -protokollan määrittelyn mukaisesti HTTPS-protokolla takaa viestinnän 

luottamuksellisuuden (confidentiality) ja eheyden (integrity) (The Transport Layer Secu-

rity Protocol 2006, 4). Viestien koodaamiseen käytetään binäärikoodausta, koska binää-

rikoodaus on optimoitu WCF-asiakkaan ja WCF-isännän väliseen viestintään, ja on näin 

tehokkain tapa. Jos järjestelmään halutaan myöhemmin muita kuin WCF-asiakkaita, voi-

daan koodaus vaihtaa SOAP-viestejä käyttävään textMessageEncoding-koodaukseen. 

(MSDN Choosing a Message Encoder 2014.) 

 

... 
<endpoint address="" binding="customBinding" bindingConfiguration="httpsBin-
ding" contract="Codea.Sojuz.ISojuz.ITransportingService" /> 

... 

 

KUVA 22. Päätepisteen määrittely. 

 

... 
<customBinding> 

<binding name="httpsBinding" openTimeout="00:02:00" receiveTimeout="00:02:00" 
sendTimeout="00:02:00" closeTimeout="00:02:00" > 
<security authenticationMode="UserNameOverTransport"/> 
<binaryMessageEncoding /> 
<httpsTransport/> 
</binding> 

</customBinding> 
... 

 

KUVA 23. Sidoksen määrittely. 

 

Käyttäjien todentamiseen (authentication) käytettiin UserNameOverTransport-turvalli-

suusasetusta. Silloin jokainen viesti allekirjoitetaan käyttäjän tunnuksella (Username To-

ken). Palvelu todennetaan x.509-sertifikaatilla kuljetuskerroksella. (MSDN: SecurityBin-

dingElement Authentication Modes 2014.) 

 

Käyttäjätunnuksen ja salasanan todentaminen toteutettiin käyttämällä mukautettua käyt-

täjätunnuksen ja salasanan todennusta: todennuksen toteuttava luokka perii 

UserNamePasswordValidator-luokan ja toteuttaa käyttäjän tunnistuksen tietokantaan tal-
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lennettujen käyttäjätietojen perusteella. Todennustapa määriteltiin palvelun käyttäyty-

mismäärityksessä (kuva 24). Käyttäjien valtuuttamista (authorization) ei vielä tässä vai-

heessa nähty tarpeelliseksi, sillä palvelusopimuksen kaikki metodit ovat asiakasohjelmien 

käytettävissä. 

 
... 
<behavior name="Codea.Sojuz.HttpsValidationBehavior"> 

<serviceMetadata httpsGetEnabled="false"/> 
<serviceCredentials> 

<userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="Custom" cus-
tomUserNamePasswordValidatorType="Codea.Sojuz.WCFService.Business-
Logic.CustomValidator, Codea.Sojuz.WCFService.BusinessLogic"/> 

</serviceCredentials> 
</behavior> 
... 

 

KUVA 24. Palvelun käyttäytymismäärittely mukautettua käyttäjätunnuksen ja salasanan 

todennusta varten. 

 

Asiakkaan palvelimella suoritettavan Leda Server -ohjelmiston ja web-sovelluspalvelun 

väliseen viestintään määriteltiin päätepiste, joka käyttää kuljetuskerroksen suojausta 

(TLS). Leda Server -ohjelmisto tunnistaa web-sovelluspalvelun x509-sertifikaatilla. 

Viestintään käytetään TCP-protokollaa. 

 

 

5.2 Asiakasohjelma 

 

Asiakasohjelmasta toteutettiin kaksi eri versiota: työpöytäversio Silverlight 5 -ympäris-

töön ja mobiiliversio Windows Phone 8 -käyttöjärjestelmälle. Palvelimen ja asiakasoh-

jelman välinen kommunikaatio toteutettiin Windows Communication Foundation -raja-

pinnan mukaisesti ja ohjelmisto rakennettiin MVVM-suunnittelumallia käyttäen. Toteu-

tuksessa hyödynnettiin järjestelmäriippumatonta luokkakirjastoa, jonka avulla samoja 

luokkia voidaan käyttää puhelin- ja työpöytäversioissa. Näin saavutetaan helpompi yllä-

pidettävyys ja selkeys, koska samoja koodiosioita ei tarvitse toistaa useassa tiedostossa. 

Esimerkkinä asiakasohjelmaprojektin rakenne Visual Studiossa (kuva 25). 
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KUVA 25. Ratkaisun rakenne (kuvakaappaus) 

 

 

5.2.1 MVVM Light Toolkit 

 

Ohjelmien toteutuksessa käytettiin apuna MVVM Light Toolkit -työkalua, joka on kehi-

tetty MVVM-mallin mukaisten sovellusten rakentamiseen WPF-, Silverlight-, Windows 

Store - ja Windows Phone -alustoille. (Galasoft: MVVM Light Toolkit 2014.) Työkalu 

tarjoaa valmiit luokat MVVM-mallin mukaisen sovelluksen rakentamiseen, joista tär-

keimpinä: 

 

 ViewModelBase-luokka, jota käytetään isäntäluokkana näkymämalliluokille 

ViewModel 

Model 

View 

View 
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 Messenger-luokka, jonka avulla voidaan kommunikoida sovelluksen sisällä, eri-

tyisesti näkymämalliluokkien välillä 

 RelayCommand-luokan, jonka avulla näkymäluokista voidaan lähettää komentoja 

näkymämalliluokille 

 

Lisäksi käytettiin työkalun EventToCommand-luokkaa, jonka avulla voidaan sitoa käyt-

töliittymän tapahtuma (Event) komennoksi näkymämalliluokalle. (Nokia Developer 

2014.) 

 

 

5.2.2 Mallikerros 

 

Mallikerroksen luokat huolehtivat tietojen hakemisesta web-sovelluspalvelusta ja tietojen 

muutoksien ilmoittamisesta näkymämallikerrokselle. Koska asiakasohjelma saa malliluo-

kat web-sovelluspalvelulta, niitä ei erikseen toteutettu mallikerrokselle. 

 

 

5.2.3 Näkymämallikerros 

 

Näkymämalliluokissa muunnetaan mallikerroksen luokkien ominaisuudet käyttöliitty-

mälle sopivaksi, kuten DateTime-muotoisen saapumisajan muokkaaminen sopivaan 

muotoon ja rivien värikoodaukset. Tästä esimerkkinä TransportingMessageViewModel-

näkymämalli, joka paljastaa mallikerroksen TransportingMessage-malliluokan siten, että 

se voidaan datasidosten (Data Binding) avulla esittää näkymässä. Lisäksi kerros ottaa 

vastaan käyttöliittymätapahtumat, esimerkiksi käyttäjän klikkaukset. 

 

Koska järjestelmäriippumaton kirjasto (PCL) ei sisällä järjestelmäkohtaisia navigaa-

tiopalveluita ja suora vaikuttaminen käyttöliittymään ei ole mahdollista (käyttöliittymä 

suoritetaan eri säikeessä), ongelmaksi muodostui käyttöliittymäsivujen välisen navigoin-

nin toteuttaminen ja käyttöliittymään vaikuttaminen näkymämallikerrokselta. 

 

Ongelma ratkaistaan määrittelemällä IWrappedNavigator-rajapinta navigointia varten ja 

IWrappedDispatcher-rajapinta käyttöliittymään vaikuttamista varten. Rajapinnat toteu-

tettiin näkymäkerroksessa järjestelmäkohtaisissa projekteissa ja luokat saatiin käyttöön 

näkymämallikerrokselle riippuvuusinjektion (Dependency Injection) avulla (kuva 26). 



36 

 

public MonitorViewModel(IDataService dataservice, IWrappedCollectionViewSource 
wcvs, IWrappedDispatcher dispatcher) 
{             
   this.dataservice = dataservice; 
   this.dispatcher = dispatcher; 
   ... 
} 

 

KUVA 26. MonitorViewModel-näkymämalliluokan konstruktori, johon IWrappedDis-

patcher rajapinnan toteuttavan luokan instanssi injektoidaan. 

 

 

5.2.4  Näkymäkerros 

 

Alustakohtaisissa projekteissa (Silverlight ja Windows Phone) on toteutettu näkymäker-

roksen luokat, eli alustariippuvaiset XAML-käyttöliittymäkuvaukset (kuva 27) ja tarvit-

tavat apuluokat. 

 

 

 

KUVA 27. Silverlight-asiakasohjelman monitorinäkymä Visual Studiossa (kuvakaap-

paus) 



37 

 

Apuluokissa toteutettiin datasidoksissa käytetyt muuntajat (Converter) ja edellisessä lu-

vussa mainitut, sivujen välisen navigoinnin ja käyttöliittymään vaikuttamisen mahdollis-

tavat luokat, joista esimerkkinä IWrappedDispatcher-rajapinnan toteuttava luokka (kuva 

28). MVVM Light Toolkitiin kuuluvalla SimpleIoc-luokalla rekisteröitiin toteutetut luo-

kat käytettäväksi näkymämalleissa riippuvuusinjektion välityksellä (kuva 29). 

 

public class WrappedDispatcher : IWrappedDispatcher 
    { 
        private readonly Dispatcher dispatcher = Deployment.Current.Dispatcher; 
 
        public WrappedDispatcher() 
        { 
            Debug.WriteLine("WrappedDispatcher ctor"); 
        } 
 
        public object Dispatcher 
        { 
            get { return dispatcher; } 
        } 
 
        public void Invoke(Action d) 
        { 
            dispatcher.BeginInvoke(d); 
        } 
    } 

 

KUVA 28. IWrappedDispatcher-rajapinnan toteutus 

 
... 
SimpleIoc.Default.Register<IDataService, DataService>(); 
SimpleIoc.Default.Register<IWrappedCollectionViewSource, WrappedCollectionView-
Source>(); 
... 

 

KUVA 29. IWrappedNavigator- ja IWrappedDispatcher-rajapinnat toteuttavien luokkien 

rekisteröinti SimpleIoc-luokan avulla 

 

 

5.3 Lopputulos 

 

Työn tuloksena valmistuivat asiakasohjelmat Silverlight 5 -alustalle (kuva 30) ja Win-

dows Phone 8 -alustalle (kuva 31). Asiakasohjelmien ulkoasussa on pyritty selkeyteen ja 

visuaalisuuteen. Silverlight-versio skaalautuu selainikkunan koon mukaan, Windows 

Phone -versio on suunniteltu käytettäväksi vaakatasossa. 
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KUVA 30. Silverlight-versio (kuvakaappaus) 

 

 

 

KUVA 31. Windows Phone -versio (kuvakaappaus) 

 

Monitorissa näkyvät kuljetustehtävät ovat värikoodattu: kiireellisimmät A-prioriteetin 

tehtävät näkyvät punaisena, B-prioriteetin tehtävät keltaisena ja C- ja D-prioriteettien teh-

tävät vihreinä. Värin läpinäkyvyys vaihtelee arvioidun saapumisajankohdan mukaan. 

Mitä lähempänä kuljettava yksikkö on hoitopaikkaa, sitä tummemmaksi väri muuttuu. 
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Kuljetustehtävät ovat järjestetty nousevaan järjestykseen arvioidun saapumisajan mu-

kaan. Kuljetustehtävistä ilmenee arvioitu saapumisaika, kuljettavan yksikön tunnus, kul-

jetuksen prioriteetti (kiireellisyys), kuljetuskoodi ja potilaiden lukumäärä. Näkymää voi 

suodattaa prioriteetin ja arvioidun saapumisajan mukaan. 

 

Oikeassa yläkulmassa näkyy värikoodatun palkin sisällä kellonaika, josta näkyy milloin 

monitorinäkymä on viimeksi päivitetty. Palkin vihreä väri kertoo, että ohjelmalla on yh-

teys palvelinohjelmistoon. Punainen väri kertoo, että ohjelmalla ei ole yhteyttä palvelin-

ohjelmistoon. 
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6 POHDINTA 

 

 

Työssä toteutettiin ensihoidon kuljetustehtävien seurantaa varten asiakasohjelmat Silver-

light- ja Windows Phone -alustoille. Asiakasohjelmat kommunikoivat työssä toteutetun 

web-sovelluspalvelun kanssa. Asiakasohjelmien toteutuksessa sovellettiin MVVM-mal-

lia ja web-sovelluspalvelu toteutettiin kolmikerrosarkkitehtuurin mukaisesti. 

 

Työ täytti sille asetetut vaatimukset ja työn tuloksena syntyi myyntikelpoinen tuote. Pal-

velinohjelmistoon voidaan kerrosarkkitehtuurin ansiosta lisätä helposti uusia palveluita 

tulevaisuudessa. Myös järjestelmän muokkaaminen ja jatkokehittäminen on helppoa ker-

roksittaisen rakenteen ansiosta. 

 

Järjestelmä on tarkoitus ottaa testikäyttöön Tampereen yliopistollisen sairaalan erityis-

vastuualueella. Testivaiheen jälkeen järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön ja sitä tarjotaan 

kaikille toimeksiantajayrityksen asiakkaille. Kun hoitopaikoissa työskentelevä henkilöstö 

pystyy seuraamaan hoitopaikkaan saapuvia potilaskuljetuksia reaaliajassa, on heidän hel-

pompi varautua saapuviin potilaisiin, ja näin potilaan hoitoketju tehostuu. 

 

Haastavinta työssä oli MVVM-mallin ja Portable Class Libraryn yhteensovittaminen, 

sillä PCL sisältää hyvin rajatun määrän käytettävissä olevia luokkia. Työn toteutuksessa 

sovelsin ensimmäistä kertaa MVVM-mallia ja kolmikerrosarkkitehtuuria. Lisäksi osaa-

miseni Windows Communication Foundation -teknologian kanssa syveni huomattavasti. 

Työn suunnittelu ja toteutus eteni pääsääntöisesti aikataulussa. Kirjallisen osuuden kir-

joittamisessa aikataulu ei pitänyt ja siihen olisi ollut hyvä varata enemmän aikaa. Työssä 

käytetyt teknologiat ovat nykypäivänä erittäin yleisiä ja kirjallista tietoa löytyi aihepiiristä 

runsaasti. 

 

Työn perusteella suosittelen, että esimerkiksi tietokantaa käyttävä web-sovelluspalvelu 

on hyvä toteuttaa kerrosarkkitehtuurin mukaisesti. Etenkin, jos tiedetään, että palveluun 

tarvitsee myöhemmin tehdä muutoksia ja lisätä ominaisuuksia. Mielestäni MVVM-mal-

lin soveltamista kannattaa harkita pienen mittakaavan ohjelmissa, sillä mallin edut ilme-

nevät erityisesti vasta suuremmissa ohjelmissa, joita rakentaa usean kehittäjän ryhmä. Jos 

koodipohja on tarkoitus jakaa usealle Microsoftin laitteistoalustalle, Portable Class Lib-

raryn hyödyntämistä kannattaa tutkia. 
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Jatkokehityksenä kuljetuskohteisiin lisätään tarkennuksena kohdehoitopaikan osasto, jo-

hon potilasta kuljetetaan. Käyttäjätunnusten hallintaan kehitetään työkalu pääkäyttäjiä 

varten. Järjestelmään lisätään ominaisuus, jossa kiireellisistä kuljetuksista lähetetään koh-

dehoitopaikan määriteltyihin Virve-päätelaitteisiin ilmoitus (tällä hetkellä ominaisuus on 

rajoittunut kuljettavan yksikön oman sairaanhoitopiirin hoitopaikkojen Virve-päätelait-

teisiin). Lisäksi tutkitaan, onko järjestelmällä mahdollista välittää muita potilaaseen liit-

tyviä tietoja, kuten SV 210 -lomakkeella ilmeneviä tietoja.  Kun järjestelmä on saatettu 

tuotantokäyttöön, sitä jatkokehitetään asiakkaiden esittämien kehittämisehdotusten ja toi-

veiden mukaisesti. 
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