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Opinnäytetyön tilaajana on ohjelmistotalo, joka on erikoistunut kiinteistöjen 
toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmän dokumenttienhallinnan moduuli oli 
käyttöliittymältään vanhanaikainen ja kankea. 

Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja rakentaa uusi rajapintatyökalu, joka päivittäisi vanhan 
dokumenttihallinnan moduulin. Samalla tarkoitus oli kartoittaa, olisiko kyseisestä työkalusta myös 
myytäväksi tuotteeksi. Työkalun rakentamisessa oli tarkoitus hyödyntää asiakkaan ja 
toimeksiantajan valmiita tietojärjestelmiä. 

Projektin alkaessa tutustuttiin nykyisiin tietojärjestelmiin ja rakenteisiin. Uutta rajapintatyökalua 
suunniteltaessa tutustuttiin myös uusimpiin teknologioihin lukemalla alan julkaisuja ja 
blogikirjoituksia. Opinnäytetyön tuloksena on rajapintatyökalu, joka on nimeltään MaKu. MaKu on 
lyhenne ja tulee sanoista markkinointi ja kuvat. Työkalun toteutuksessa käytettiin ASP.NET Core 
MVC, HTML, Javascript, Jquery, Bootstrap, C# ja Microsoft SQL Server teknologioita. 

Toteutettu rajapintatyökalu hallitsee asiakkaan markkinointitekstejä ja dokumentteja. Asiakas 
käyttää tuotetta esimerkiksi päivittääkseen kiinteistöjen markkinointikuvia, joita näytetään 
asiakkaan verkkokaupassa tai markkinointisivuilla. 

MaKu-rajapintatyökalulla hallitaan kaikkia asiakkaan markkinointikohteita yhdellä palvelulla. Näin 
ollen MaKu tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden parantaa työtehokkuutta sekä tehostaa 
kohteidensa markkinointia ja myyntiä. Opinnäytetyön ratkaisuja voidaan käyttää vastaavien 
työkalujen määrittelyssä, suunnittelussa, teknologioiden valinnassa ja jo olemassa olevien 
rajapintatyökalujen jatkokehityksissä. 
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The commissioner of this thesis is a company that produces software specialized in the control 
of real-estate. The commissioner’s base product is an enterprise resource planning software 
which has a module called “Documentbank”. The Documentbank’s user interface was outdated 
and stiff. 

The aim of this thesis was to plan and build a new programming interface to make interaction with 
Documentbank smoother and faster. While designing this new interface the goal was to make a 
product which could potentially be sold to different clients. 

In the beginning of this project we familiarized ourselves with the old Documentbank. While build-
ing the new interface we also learned new technologies by trying out different techniques and 
reading documentation. 

The outcome of this thesis is an API (application programming interface), known as MaKu, an 
abbreviation for “Marketing and Images” in Finnish. In the development of MaKu, technologies as 
C#, .Net Core and Microsoft SQL Server were used.  

The finished API- tool can easily control the clients marketing texts and documents. The clients 
can use this product for updating their marketing images that will be shown on their marketing 
web-sites. 

MaKu offers the commissioner’s clients a comprehensive solution to control all their marketing 
targets with a single product. This enables the clients to optimize work efficiency and boost their 
sales as a result of marketing. Also, the product from this thesis can be used as an example of 
designing similar API – projects and updating older projects. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön aiheena on rajapintatyökalun rakentaminen. Rajapintatyökalun projekti-

nimenä kulki MaKu eli lyhenne sanoista markkinointi ja kuvat. MaKun tarkoitus oli rat-

kaista asiakkaan ongelma liittyen markkinointitekstien ja kuvien hallinnointiin asiakkaan 

markkinointi- ja verkkokauppasivuilla. Asiakkaan ongelma oli aikaa vievä manuaalinen 

työ, jonka loppukäyttäjä joutui tekemään pitääkseen kohteiden markkinointitekstit ja ku-

vat ajan tasalla. MaKu korvasi osittain yli kymmenen vuotta vanhan ohjelmiston ja mah-

dollisti käyttöliittymän päivittämisen nykyaikaan.  

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelminä ovat kuvaileva reflektio ja hiljainen tieto. Tutkimus-

menetelmien perusteena on oman toiminnan ja ajattelun kriittinen arviointi sekä tämän 

rajapintatyökalun rakentamisen yhteydessä kertynyt käytännön kokemus, jota ei ole do-

kumentoitu. Tällä tavoin yritän välittää eteenpäin sitä tietoa, jota kerrytin tämän tutkimuk-

sen aikana. 

Opinnäytetyöni lähdeaineistossa käytän MaKun rakentamiseen käytettyjen työkalujen ja 

teknologioiden valmistajia ja heidän dokumenttejaan. Pyrin myös käyttämään laajasti ra-

japintateknologioiden oppikirjoja 

Lähdeaineistoni eivät välttämättä ole täysin objektiivisia, sillä valmistajat itse eivät kerro 

omien tuotteidensa heikkouksia. Lähdeaineistoina käytän myös saman teknologian asi-

antuntijoiden kirjoittamia artikkeleita tai blogeja. Yritän itse tarkastella kutakin käyttä-

määni teknologiaa objektiivisesti. 

Opinnäytetyöni tavoite on analysoida ja reflektoida omaa suoritustani rakentaessani ra-

japintatyökalua uudehkoilla ja laajasti käytetyillä teknologioilla. Opinnäytetyössäni kerron 

ensin rajapintatyökalun vaatimusmäärittelyt, minkä jälkeen kuvaan opinnäytetyön toi-

meksiantajan tietojärjestelmät lyhyesti. Seuraavaksi opinnäytetyössä käsitellään sopi-

vien teknologioiden valintaa ja käydään läpi yleisimpien ohjelmointirajapintojen (API) teo-

riaa. Seuraavaksi vuorossa on ASP.Net Coreen tutustuminen ja siihen liitettävien Web 

API-kehitykset. Viimeisenä kohtana käydään asiakkaan vaatimusten seurausta ja kehi-

tystä projektin aikana. 
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2 TEORIA 

2.1 Ohjelmointirajapinta 

Ohjelmointirajapinta (engl. API) on joukko määritelmiä, kommunikaatioprotokollia ja työ-

kaluja, jotka helpottavat ohjelmiston rakentamista. Yleisesti ottaen ohjelmointirajapinta 

on joukko metodeja, jotka keskustelevat toisten komponenttien kanssa. Ohjelmointiraja-

pinta helpottaa huomattavasti ohjelmoijan työtä, sillä huolellisesti laadittu rajapinta tar-

joaa ohjelmointia helpottavia kirjastoja ja työkaluja. Ohjelmointirajapinta voi toimia www-

pohjaisten ohjelmien lisäksi käyttöjärjestelmissä, tietokannoissa ja fyysisissä komponen-

teissa. Ohjelmointirajapinnalla on usein dokumentaatio. Dokumentaatiosta selviää, mi-

ten rajapintaa tulisi ottaa käyttöön, miten sitä tulisi kutsua, sekä kertoo rajapinnasta pa-

lautuvan datan rakenteen, määrän ja rajoitukset. (Mulesoft 2018) 

2.2 HTTP 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) on internetin tärkein ja kantavin protokolla. HTTP 

protokolla määrittää, miten palvelimet ja selaimet vastaavat, lähettävät ja formatoivat 

viestit. 

HTTP on ns. tilaton protokolla. Tilaton tarkoittaa, että informaatiota ei tallenneta niin lä-

hettäjän, kuin vastaanottajan puolesta. Tämä tarkoittaa, että kumpikaan järjestelmä ei 

ole tietoinen toisensa tilasta. Tällöin, lähettäjä lähettää viestin, mutta ei odota kuittausta 

vastaanottavalta järjestelmältä. 

HTTP-virheviestit, eli tilakoodit, ovat www-palvelimen vastauksia, joiden tarkoitus on aut-

taa identifioimaan ongelmaa. Tyypillisemmät virheviestit ovat 404 ja 500.  

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) on turvallisempi versio HTTP protokol-

lasta. HTTPS-yhteydessä selaimen ja palvelimen välinen yhteys on salattu joko TLS 

(Transport Layer Security) - tai SSL (Secure Sockets Layer) -tasolla. (Webopedia 2018) 
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2.3 HTTP metodit 

HTTP protokolla määrittää tietyt metodit, jotka kertovat mitä toimenpiteitä halutulle re-

surssille tehdään. Seuraavaksi esittelen neljä käytetyintä HTTP-metodia. Taulukossa 1 

nähdään yleisimmät HTTP-metodit ja niiden vastaukset. 

 

Taulukko 1 Yleisimmät HTTP-metodit (restapitutorial 2018). 

HTTP verbi CRUD Entire Collection(e.g./customers) Specific Item 

POST Create 201(Created) 404, 409 (conflict) 

GET Read 200(OK) 200, 404 

PUT Update 405  200, 204, 404 

PATCH Update 405 200, 204, 404 

DELETE Delete 405  200, 404 

 

 

POST–metodi käytetään useimmiten uuden resurssin luomiseen. Onnistuneella kutsulla 

palvelin palauttaa HTTP-koodin 201 (Created). 

GET–metodia kutsutaan, kun halutaan lukea tai palauttaa resurssin data. Onnistunut ko-

mento palauttaa resurssin datan XML- tai JSON–formaatissa ja HTTP-koodin 200 (OK). 

HTTP:n mukaan, GET-komennolla voidaan vain lukea resurssia, eikä sitä voi muuttaa. 

PUT–komentoa käytetään useimmiten resurssien päivittämiseen. Tällöin URI (Uniform 

Resource Identifier) sisältää rungon, joka sisältää päivittyneen datan. Onnistuneella päi-

vityksellä palvelin palauttaa 200 HTTP-koodin. 

DELETE–metodia käytetään, kun halutaan poistaa resurssi. Palauttaa onnistuneella ko-

mennolla 200 HTTP-koodin. (restapitutorial 2018) 

2.4 Tyypillisimmät ohjelmointirajapintojen käyttötarkoitukset 

Ohjelmointikirjastot ja ohjelmointikehykset ovat yleisimmät ohjelmointirajapintojen 

käyttötarkoitukset. Ohjelmointikirjastojen tapauksessa, rajapinta kuvailee ja määrittää 
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kirjaston käyttäytymisen ja kirjasto itsessään toteuttaa rajapinnan määrittelemät vaati-

mukset ja säännöt. Ohjelmointirajapinnan käyttötapa vaihtelee käytettävän ohjelmointi-

kielen mukaan. Proseduraalisessa kielessä kuten BASIC, ohjelmointirajapinta voisi si-

sältää matalan tason datan hallintaa ja virheiden käsittelyä. Vastaavasti olio-ohjelmointia 

hyödyntävissä kielissä rajapinta voi kuvata luokkien ja metodien rakennetta. (Mulesoft 

2018) 

Käyttöjärjestelmän ohjelmointirajapinta määrittää käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston vä-

lisen rajapinnan. Käyttöjärjestelmän ohjelmistorajapinnasta hyvä esimerkki tulee Micro-

softin käyttöjärjestelmästä, jossa on Windows API. Yleisin käyttötarkoitus Windows 

API:lle on vanhempien ohjelmistojen käyttäminen uudemmassa käyttöjärjestelmässä. 

Windows–käyttöjärjestelmässä tämä tunnetaan yleensä yhteensopivuustilana. (Micro-

soft 2018) 

Www-ohjelmointirajapinnat ovat määritellyt rajapinnat, joita pitkin itse ohjelmisto ja sitä 

käyttävät applikaatiot keskustelevat. Www-kehitys tapauksissa, ohjelmointirajapinta si-

sältää useita määrityksiä, kuten pyyntöjen muoto. Useimmiten pyyntöjen pitää noudattaa 

HTTP-protokollaa. Lisäksi ohjelmointirajapinnan dokumentaatiossa määritellään vas-

tauksien muoto, jotka yleensä ovat joko XML (Extensible Markup Language) tai JSON 

(JavaScript Object Notation) mallisia. Www–rajapintoja hyödynnetään paljon erilaisten 

palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi sosiaalisen median toimija Twitter tarjoaa avointa 

ohjelmointirajapintaa, jolla voi hyödyntää Twitterin keräämää dataa (Definition 2018) 

2.5 Ohjelmointirajapintojen julkaisu käytännöt 

Ohjelmointirajapinnat ovat yksi yleisimmistä tavoista, jolla teknologian alan yhtiöt integ-

roituvat toisiinsa. Kaikki rajapinnat eivät kuitenkaan ole avoimia, eli kaikkien käyttöön. 

Yksityiset ohjelmointirajapinnat ovat ainoastaan rajapinnan tuottaneen yhtiön käyttöön.  

Yhtiökumppaneiden ohjelmointirajapinnat ovat vain tiettyjen liikekumppaneiden käyt-

töön tarkoitettuja rajapintoja. Esimerkiksi suosiota kerännyt Uber antaa hyväksyttyjen 

ohjelmistokehittäjien kutsua kyytejä suoraan heidän omista palveluistaan. Vastaavanlai-

nen käytäntö tarjoaa Uberille laadunvalvontaa sekä ylimääräistä liiketuottoa. (adexchan-

ger 2018) 
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Julkiset / avoimet ohjelmointirajapinnat ovat kaikkien saatavilla. Yrityksille avoin raja-

pinta kuitenkin tuottaa lisäarvoa, sillä se mahdollistaa palveluiden ja ohjelmistojen raken-

tamisen yrityksen alustalle. 

2.6 Käytetyimmät ohjelmointirajapinta rakenteet 

2.6.1 SOAP-rakenne 

SOAP (Simple Object Access Protocol) on viestien lähettämistä ja vastaanottamista 

varten rakennettu protokolla, jolla verkkopalvelut vaihtavat jäsenneltyä tietoa verkossa. 

Sen tarkoitus on kannustaa laajennettavuuteen, neutraaliuteen ja itsenäisyyteen. SOAP 

käyttää standardisoitua XML-formaattia viestien lähettämiseen ja pohjautuu applikaatio 

tason protokolliin, useimmiten HTTP tai SMTP. SOAP:n standardisoitu kommunikaatio 

käyttämällä XML-formaattia on mittava etu, koska yleiset verkkoprotokollat, kuten HTTP 

on asennettu kaikkiin käyttöjärjestelmiin. Näin ollen SOAP sallii käyttäjien lähettää ja 

vastaanottaa viestejä riippumatta käyttöjärjestelmästä. (searchmicroservices 2014) 

Kuvassa 1 nähdään SOAP-viestin ”kirjekuori” mallinnus. Tämä mallinnus on peräisin 

SOAP-viestin rakenteesta, jonka ”kuoresta” vastaanottava näkee, että tuleva paketti on 

SOAP-viesti. 
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Kuva 1 SOAP-viestin rakenne (IBM 2018). 

Envelope elementistä vastaanottava järjestelmä näkee, että kyseessä on SOAP-viesti. 

Header sisältää otsikkotason tietoja, 

Body sisältää itse SOAP-viestin, sekä vastaamiseen tarvittavat tiedot. 

Fault sisältää virheviestit virheistä, jotka tapahtuivat viestin prosessoinnin aikana. 

 

SOAP:n haittapuolet 

1. Käyttäessä SOAP:n standardi implementaatiota, kaikki data kulkee XML-formaa-

tissa, joka ei ole erityisen tehokas prosessoida.  

2. SOAP käyttää HTTP:tä lähetys protokollana, joten vuorovaikutuksessa olevien 

osapuolien roolit ovat kiinteät. Vain toinen (client), voi käyttää toisen palveluja.  

3. Protokollan monimutkaisuus ja XML-formaatin hidas prosessointinopeus on joh-

tanut HTTP-protokollan käyttämiseen suoraan, joka tällä hetkellä on alalla suosi-

tumpi tapa. Esimerkki vastaavanlaisesta arkkitehtuurista on REST 
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2.6.2 REST-rakenne 

REST (Representational State Transfer) on www–kehityksissä rakenteellinen tyyli, 

joka määrittelee tietyt rajoitteet www-palveluja luodessa. Palvelut, jotka käyttävät REST 

arkkitehtuuria tarjoavat yhteistoimivuutta muiden järjestelmien kanssa Internetissä. 

REST:llä rakennetut palvelut sallivat muiden palvelujen tehdä pyyntöjä, jotka sallivat tois-

ten järjestelmien pääsyn www-resursseihin käyttämällä yhtenäistettyjä ”stateless” ope-

raatioita. (Fielding 2018) 

 

Www-resurssit määriteltiin ensimmäisen kerran dokumentteina tai tiedostoina, jotka 

identifioitiin URL:n perusteella. Määritelmä on tänä päivänä geneerisempi ja sillä tarkoi-

tetaan kaikkea mikä voidaan tunnistaa, nimetä, käsitellä tai muokata internetissä. REST-

palveluissa tehty kutsu resurssin URI:iin saa selville vastauksen sisällön, joka on for-

matoitu esimerkiksi HTML, JSON tai XML-formaattiin. Vastaus voi olla mikä tahansa 

muukin formaatti, mutta edellä mainitut ovat yleisin formaatti datan liikuttamiseen. Vas-

taus voi esimerkiksi sisältää pyydettyä dataa tai kertoa resurssin muokkauksen onnistu-

neen. HTTP-protokollaa käytettäessä, yleisimmät käytössä olevat operaatiot ovat: GET, 

POST, PUT ja DELETE.  

REST-arkkitehtuuria käyttämällä järjestelmät pyrkivät nopeaan suorituskykyyn, luotetta-

vuuteen ja skaalautuvuuteen. 

 

Toisin kuin SOAP, REST ei ole protokolla, eikä sitä ole virallisesti standardoitu. REST 

on arkkitehtuurinen tyyli, jonka implementaatiot käyttävät standardisoituja protokollia ku-

ten HTTP. Monet kehittäjät kuvailevat rajapintojaan REST arkkitehtuurin mukaisena, 

vaikka heidän rajapintansa eivät täytä REST-rajapinnan vaatimuksia. (Fielding 2008)  

 

 

 

Jotta rajapinta olisi REST-arkkitehtuurin mukainen, tulee sen noudattaa seuraavia sään-

töjä:  
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1. REST-rajapinnan ei pitäisi tukeutua yhteen tiettyyn viestitys protokollaan. 

2. REST-rajapinnan ei tulisi sisältää perustavanlaatuisia muutoksia käytettäviin 

viestintä protokolliin. 

3. REST-rajapinnan pitäisi käyttää suurin osa kuvailustaan media tyyppien määrit-

telyyn.  

4. REST-rajapinnan ei tule määritellä kiinteitä resurssien nimiä tai hierarkioita, sillä 

tämä sitoo asiakasohjelman ja palvelimen yhteen. 

5. REST-rajapinnalla tulee ns. ”pohja” URL, esimerkiksi http://api.example.com/re-

surssit 

6. REST-rajapinnan tulee käyttää standardisoituja HTTP-metodeja (GET, PUT, 

POST, DELETE jne.).  (Roy T. Fielding 2008) 

2.7 Teknologiat, arkkitehtuurit ja ohjelmointikirjastot 

Rajapintatyökalua rakennettaessa tarve on usein monille erilaisille ohjelmointikirjastoille, 

ohjelmointikielille sekä ohjelmointiarkkitehtuurille. Tässä luvussa esittelen todennäköi-

semmät vaihtoehdot, joilla rakennetaan opinnäytetyönä tuotettu rajapintatyökalu. 

 

 

ASP.Net Core MVC on www-sovelluskehys, joka on Microsoftin kehittämä ja käyttää 

MVC (Model – View – Controller) arkkitehtuuri rakennetta. ASP.Net Core on moderni ja 

tehokas tapa rakentaa www-sovelluksia ja rajapintoja.  MVC-rakenne auttaa pitämään 

sovelluksen eri osa-alueet erillään. MVC-rakenne ohjaa käyttäjän kutsut Controllerille, 

joka käyttää hyväkseen Modelia toteuttaakseen käyttäjän haluaman toimenpiteen ja pa-

lauttaa vastauksen. Controller palauttaa View’n, jossa näyttää Modelin palauttaman da-

tan käyttäjälle. (Microsoft 2018) 

Kuvassa 2 visualisoidaan MVC-rakenne, jossa Controller käyttää Modelia tarjoillakseen 

View’lle näkymän. Tärkeää myös huomioida, että usein .NET Core kehityksissä View on 

itse tietoinen Modelista. Eli tällöin Viewissä voidaan ohjelmallisesti käyttää Modelin me-

todeja tai tietoja. 
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Kuva 2 MVC-rakenne (Microsoft 2009). 

C# on Microsoftin kehittämä ohjelmointikieli, joka on tarkoitettu .NET alustalle. C# on 

moderni, olio-orientoitunut ohjelmointikieli, jonka perustana on C-pohjaiset ohjelmointi-

kielet. C#:lla on tarkoitettu kehittämään sovelluksia .NET ympäristössä. (Microsoft 2016) 

Microsoft Visual Studio 2017 on Microsoftin julkaisema IDE (Integrated Development 

Environment), joka tarjoaa kaikki ominaisuudet rajapintojen, sovelluksien ja verkkosivu-

jen kehitykseen. (Microsoft 2018) 

Microsoft Server 2012 on Microsoftin julkaisema käyttöjärjestelmä, joka on tarkoitettu 

palvelimille. (Microsoft 2018) 

HTML (Hypertext Markup Language) on standardisoitu kieli, jolla voidaan kuvata teks-

tiä, joka sisältää hyperlinkkejä. HTML-teknologiaa käytetään erityisesti verkkosivustoissa 

ja sitä tukevat kaikki modernit selaimet. (yourhtmlsource.com 2012) 

CSS (Cascading Style Sheets) on kieli, jolla määritellään HTML dokumentin sisältöä. 

CSS määrittää miten HTML elementit tulisi näyttää. CSS tietoa voidaan upottaa suoraan 

HTML-tekstiin, tai se voidaan tallentaa omaan tiedostoon ja viitata kyseiseen tiedostoon 

suoraan HTML-tekstistä. (W3Schools 2018) 
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2.8 Dokumenttienhallinta 

Dokumentti on määritykseltään asiakirja, asiapaperi tai kirjallinen todistuskappale. Do-

kumentti voi olla fyysinen tai sähköinen. Fyysisellä dokumentilla tarkoitetaan yleensä pa-

perisia dokumentteja. (Intranet 2018) 

Dokumentit ovat yhä suuremmissa osin sähköisiä dokumentteja, joka luo tarpeen doku-

menttienhallintajärjestelmälle. Perinteisesti yksittäinen henkilö on voinut pitää tarpeellisia 

dokumentteja omalla tietokoneellaan tiedostoina tai esimerkiksi sähköpostiohjelmas-

saan. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan toimi organisaatioissa, sillä usein monilla ihmisillä on 

tarve päästä muokkaamaan, luomaan ja poistamaan yksittäisiä dokumentteja. Kun tie-

dostojen hallintaa hoidetaan yksittäisten ihmisten tietokoneilla ja tiedostoissa, nousee 

ongelmaksi tiedostojen nimeäminen, versionhallinta, oikeudet, lukitukset ja yleisesti tie-

dostojen jakaminen ja löytäminen. 

Tähän tarpeeseen organisaatiot pyrkivät vastaamaan dokumentinhallintajärjestelmillä. 

Dokumenttienhallintajärjestelmissä ei ole kysymys vain dokumenttien hallinnasta tai ar-

kistoinnista, vaan dokumenttien hallinnasta dokumenttien koko elinkaaren ajan. Doku-

mentin elinkaarta demonstroidaan kuvassa 3. 

 

Kuva 3 Dokumentin elinkaari (Intranet 2018). 
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Dokumenttienhallintajärjestelmiä on markkinoilla useita eri vaihtoehtoja ja niiden toimin-

not ja käyttötarkoitukset eroavat paljonkin, mutta tietyt perustoiminnallisuudet ja ominai-

suudet ovat tärkeitä organisaatioille. 

Toimeksiantajan dokumenttienhallintajärjestelmänä toimii Dokumenttipankki. Doku-

menttipankki ei itsessään ole täydellinen järjestelmä, sillä sen toiminnallisuudet ja omi-

naisuudet ovat rajoittuneita. Dokumenttipankissa on myös vanhentunut käyttöliittymä, 

joka tekee sen hyödyntämisestä hidasta ja työlästä. Opinnäytetyön tuotoksena valmis-

tunut MaKu on työkalu, joka helpottaa dokumenttipankin käyttöä. MaKu toimii siis raja-

pintana käyttäjän ja dokumenttipankin välillä ja tekee dokumenttienhallinasta mahdolli-

simman sujuvaa ja helppoa.  

MaKu helpottaa asiakkaan dokumenttienhallintaa mutta MaKu ei sisällä kaikkia tyypillisiä 

dokumenttienhallintajärjestelmän ominaisuuksia. Useissa dokumenttienhallintajärjestel-

missä on mahdollista hakea järjestelmästä dokumentteja esimerkiksi tietyillä hakusa-

noilla. MaKu ei sinällään tue hakua vaan antaa valitun kohteen perusteella kaikki doku-

mentit.  
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3 TOTEUTUS 

3.1 Rajapintatyökalun vaatimukset 

Toimeksiantajan asiakas määritteli heidän tilaamalleen rajapintatyökalulle useita vaati-

muksia, jotka voidaan jakaa seuraavasti:  

- toiminnalliset vaatimukset 

- graafiset ja ulkonäölliset vaatimukset. 

Toiminnalliset vaatimukset liittyvät rajapintatyökalun toimintoihin. Toiminnalliset vaati-

mukset kertovat mitä tehtäviä työkalun pitää tehdä ja miten ne tehtävät tulee suorittaa. 

Graafiset ja ulkonäölliset vaatimukset liittyvät rajapintatyökalun käyttöliittymään ja graa-

fiseen ilmeeseen. Ulkonäöllisiin vaatimuksiin liittyy usein asiakkaan valitsema värimaa-

ilma, logot ja yleisilme, joka tarpeen mukaan voidaan säätää sopimaan asiakkaan muihin 

sähköisiin palveluihin.  

MaKun tapauksessa toiminnalliset vaatimukset olivat seuraavat: 

- työkalulla pitää voida lisätä, poistaa ja muokata Tampuurin Dokumenttipankista 

liitteitä. 

- työkaluun ei saa päästää ulkopuoliset toimijat. 

- työkalulla pitää voida lisätä, poistaa ja muokata kohteiden markkinointitekstejä. 

- työkalun pitää toimia responsiivisesti ja sulavasti. 

MaKun graafiset ja ulkonäölliset vaatimukset olivat seuraavat: 

- työkalun pitää noudattaa asiakkaan yrityksen väriteemoja ja käyttää asiakkaan 

logoja. 

- tyylien pitää olla responsiivinen ja nykyaikainen. 

Kuvassa 4 on esimerkki MaKun visuaalisesta ilmeestä. 

 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Santeri Wikström 

 

Kuva 4 Esimerkki MaKun visuaalisesta ilmeestä. 

 

3.2 MaKun tarve 

Tärkein asiakkaan vaatimus oli, että Tampuurin dokumenttipankin vanhentuneesta visu-

aalisesta käyttöliittymästä päästäisiin eroon. Asiakas halusi nopeasti ja sulavasti lisätä, 

muokata ja poistaa useita markkinointikuvia kerralla ja helposti navigoida kohteelta toi-

selle.  

3.3 Toimeksiantajan tietojärjestelmät 

Tässä luvussa esittelen toimeksiantajan tietojärjestelmiä, jotka vaikuttivat merkittävästi 

MaKussa käytettäviin teknologioihin ja rakenteisiin. 

3.4 Tampuuri ja Dokumenttipankki 

Toimeksiantajan tärkein tietojärjestelmä liiketoiminnan ja tuotteiden kannalta on massii-

vinen toiminnanohjausjärjestelmä, jota kutsutaan Tampuuriksi. Tampuuri kattaa tällä het-

kellä yli miljoona asuntoa ja 74 000 kiinteistöä. Toimeksiantajan asiakkaina ovat niin isot 

kuin pienetkin asuntosijoittamisen yhtiöt. 
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Dokumenttipankki on osa Tampuuria, joka kattaa koko Tampuurin dokumenttienhallin-

nan. Dokumenttipankissa on esimerkiksi pohjapiirustuksia, palosuunnitelmia, markki-

nointikuvia, huoneistokuvia ja erilaisia sopimuksia.  

Merkittävä osa toimeksiantajan asiakkaista käyttää dokumenttipankkia myös koh-

teidensa markkinointiin. Esimerkiksi asiakkaan verkkokaupan markkinointikuvat tulevat 

Tampuurin dokumenttipankista.  

 

Kuva 5 Tampuurin Dokumenttipankki. 

Dokumenttipankkia ei kuitenkaan kehitetty alun perin markkinointikuvien säilömiseen. 

Dokumenttipankin visuaalinen käyttöliittymä on vanhentunut, eikä se pärjää enää nykyi-

sille työkaluille nopeudessa tai sulavuudessa. Kuvassa 5 nähdään dokumenttipankin vi-

suaalinen käyttöliittymä, joka on toiminnallisuuksiltaan ja visuaalisuudeltaan selkeästi 

vanhentunut. Yksi MaKun tärkeimmistä ominaisuuksista onkin tämän käyttöliittymän 

muotoilu sulavammiksi. 

3.5 Tietokannat ja Tampuuri-Cloud 

Esittelen seuraavissa kappaleissa muutamia toimeksiantajani ja asiakkaan tietojärjestel-

miä, jotka olivat tärkeitä MaKun kehityksen kannalta. Kuvassa 6 nähdään mallinnus asi-

akkaan ja toimeksiantajan tietojärjestelmistä ja miten kyseiset järjestelmät keskustelevat. 

Kuvassa asiakkaan sivusto ja sivuston back-end on eroteltu, vaikka ne sijaitsevat sa-

massa fyysisesti samassa projektissa.  
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Kuva 6 mallinnus asiakkaan tietojärjestelmistä. 

Suurin osa toimeksiantajan tietojärjestelmien tietokannoista ovat relaatiotietokantoja, 

joissa taulujen välille luodaan yhteyksiä ja taulujen tiedot yhdistetään toisiin tauluihin. 

Relaatiotietokannat ovat Microsoftin SQL-Server palveluita. Asiakas, jolle MaKua alettiin 

rakentamaan, oli relaatiotietokantojen lisäksi myös NoSQL-kanta, joka erikoistuu doku-

menttien varastointiin eli MongoDB. MongoDB oli suorassa yhteydessä asiakkaan 

omaan palveluun, joten se toimi tavallaan rajapintana toimeksiantajan datan ja asiak-

kaan datan välillä.  

3.6 MaKun vaiheet 

MaKu oli luonteeltaan tavanomainen ohjelmistokehitystyö. Projektin kulku voidaan jakaa 

vähintään neljään suurimpaan vaiheeseen. Projektin aloittaa asiakkaan määrittely, jota 
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seuraa suunnittelu. Suurin osa itse työkalun rakentamisesta alkaa vasta suunnittelun jäl-

keen. Ohjelmoinnin ja työkalun rakentamisen jälkeen päästään viimeistelyyn ja lopuksi 

ylläpitoon. 

Kappaleessa 3.1 esiteltiin määrittelyistä, jotka kertovat projektiryhmälle, mitä lähdetään 

rakentamaan. On tärkeää myös osata lukea asiakkaan määrittelyiden välistä, onko jotain 

näkökulmaa mitä asiakas ei itse ymmärtänyt määrittely dokumenteissa. Esimerkiksi Ma-

Kun tapauksessa, asiakas määritteli, että haluaa sulavasti muuttaa kohteidensa markki-

nointitekstejä ja kuvia. Kyseinen määrittely on erittäin laaja, eikä kerro mitään itse tuot-

teen teknisestä toiminnasta. Projektiryhmänä avasimme asiakkaan määrittelyjä ja lista-

simme toiminnallisuuksia, joita asiakas selkeästi haluaa, mutta sitä ei suoraan lue mää-

rittelyssä.  

Ensimmäisen asiakastapaaminen jälkeen, järjestettiin uusi asiakastapaaminen, jossa 

asiakkaalta kysyttiin tarkennuksia toimintoihin, joita MaKun pitäisi toteuttaa. Tällä tavoin 

varmistuttiin siitä, että projektiryhmä ja asiakas ymmärtävät asiakkaan tarpeen. 

Suunnitteluvaiheessa projektiryhmällä on hallussaan asiakkaan kanssa läpikäydyt pro-

jektin määrittelydokumentit. Määrittelydokumenttien pohjalta itse tuotetta aletaan suun-

nittelemaan. Projektiryhmä valitsee projektissa käytettävät teknologiat ja rakenteet. 

 

 

Projektin rakentamisvaiheessa, työt jaetaan projektiryhmän kesken. Työn aikana työn 

laatua tarkkaillaan, jotta lopullinen tuote on ylläpidettävä ja jatkokehittäminen mahdol-

lista. Rakennusvaiheessa myös dokumentaatiota kyseisestä projektista. 

Viimeistelyvaiheessa valmistunut tuotos annetaan ulkopuolisen testattavaksi, korjataan 

epämääräisyydet ja virheet pois ja valmistellaan tuote asennettavaksi asiakkaan ympä-

ristöön. Lopuksi valmis tuotos esitellään asiakkaalle. 

Asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa sovittiin, että lopullinen tuotos jää toimeksi-

antajan ylläpidettäväksi. Asiakas antaa tuotteesta palautetta, jonka pohjalta tuotokseen 

tehdään korjauksia ja lisätoiminnallisuuksia. 
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3.7 MaKun rakenne 

Ohjelmistoa kehittäessä hyödyntäen .NET ASP- ja MVC-teknologioilla on tärkeä pitää 

projektin rakenne selkeänä ja loogisena. Projektissa rajapintatyökalun eri osa-alueet pi-

detään erillään toisistaan, jotta lopputuloksena on ylläpidettävä tuote. Tämän saavutta-

miseksi kansioiden, luokkien, metodien ja muuttujien nimeäminen on yksi suurimmista 

haasteista. Visual Studio 2017:n tarjoama oletus malli pitää sisällään jo valmiin erottelun. 

MVC-mallin Controllerit, View’t ja Modelit on valmiiksi eroteltu omiin kansioihinsa. Raja-

pintatyökalua tehdessä tuli kuitenkin tarve lisätä erottelua esimerkiksi operaatiotason ja 

apuluokkien kansioilla. Visual Studion tarjoamassa oletus mallissa View:t on jaettu omiin 

kansioihinsa, jotka vastaavat nimeämiseltään Controller – luokkien nimeämistä. Kuvassa 

7 nähdään projektin kansiorakenne. Kuvassa näkyvät ”Controllers”, ”Models” ja ”Views” 

kansiot, joihin MVC-rakenne pohjautuu. Kuvassa näkyvät myös ”Startup.cs” ja ”Prog-

ram.cs” luokat, jotka ovat luonteeltaan elintärkeitä .NET Core kehitykselle, sillä näissä 

luokissa määritellään ohjelmiston toiminta. 
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Kuva 7 Projektin kansiorakenne. 

Käyn läpi seuraavaksi rajapintatyökalun osioita siinä jäjestyksessä, jossa käyttäjälle ne 

tulevat vastaan. 

3.7.1 Sisäänkirjautuminen 

MaKuun rakennettiin hyvin perustavanlaatuinen sisäänkirjautumisjärjestelmä. Koko au-

tentikointi ja tunnistautuminen rakennettiin käyttäen hyväksi .Net-kirjaston tarjoamaa 

Identity-kirjastoa. Kuvassa 8 esitetään MaKun kirjautumissivu, jossa on mahdollisuus 

joko kirjautua sisään tai rekisteröityä uutena käyttäjänä. 
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Kuva 8 MaKun kirjautumissivu. 

Tunnistautuminen tehdään vasten asiakkaan tietokantaa, jolloin voidaan varmistaa, että 

vain asiakkaan käyttäjät pääsevät MaKuun kirjautumaan.  

 

3.7.2 Kohdehaku 

Kohdehaku hakee asiakkaan tietokannasta kaikki kustannuspaikat tai rakennukset. Näy-

tetyt kustannuspaikat suodatetaan käyttäjän hakusanojen mukaan reaaliajassa. Listauk-

sessa näytetään kaikki suodatuksen jälkeiset osumat ja niistä generoidaan linkit. 

Kuvassa 9 esitellään kohdehakua. 
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Kuva 9 MaKun kohdehaku. 

Kohdehaku toimii Ajax-kutsuilla, joka tehdään jokaisella merkillä 300 millisekunnin vii-

veellä. 
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3.7.3 Kustannuspaikka 

Kustannuspaikkasivulla, asiakas voi nähdä valitun kustannuspaikan markkinointitekstit, 

kuvat ja huoneistot. Tuotteessa voi määritellä mitkä markkinointitekstit näkyvät ja voiko 

niitä muokata vai ei. 

 

 

Kuva 10 Kustannuspaikkasivun markkinointitekstit. 

Markkinointitekstit ovat tallennettuna asiakkaan tietokantaan, joten niiden hakeminen ja 

muuttaminen onnistuu vaivatta. 

 

Kuva 11 Kustannuspaikan kuvat. 
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Kustannuspaikan kuvat-osiossa näytetään markkinointikuvat, jotka on tallennettu valitun 

kustannuspaikan alle. Kuvissa on tyypitys, jonka asiakas on itse määrittänyt. Tyypityksiä 

on esimerkiksi ”Markkinointikuva” ja ”Pohjakuva”. Kuvilla on myös lyhyt ”kuvaus”-kenttä, 

johon voi kirjoittaa pienen kuvauksen, joka kertoo kuvasta. 

Kuvien muokkaamista varten rakennettiin perinteiset toiminnot, joten niitä voi poistaa, 

muokata tai luoda uuden. Kuvien lisäys näkyy kuvassa 11. 

 

 

 

Kustannuspaikan huoneistolistaus – osio listaa jokaisen huoneiston, mitä valitulla kus-

tannuspaikalla on. 

 

Kuva 12 Huoneistolistaus. 

Jokainen laatikko edustaa yhtä huoneistoa ja samainen laatikko toimii linkkinä kunkin 

huoneiston sivulle. Laatikossa näytetään huoneiston perustietoja, kuten numero, osoite 

ja huoneistotyyppi. Laatikossa näytetään myös pieniä ikoneja oikeassa alalaidassa, jotka 

kertovat onko kyseisellä huoneistolla asetettu markkinointiteksti ja onko kyseiselle huo-

neistolle asetettu kuvia. 

Kuvissa 10,11 ja 12 näytetään kustannuspaikkatason osioita. 
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3.7.4 Huoneisto 

Huoneisto – taso on hyvin samanlainen, kuin kustannuspaikka – tasokin. Huoneistota-

solla ei näytetä kustannuspaikan huoneistolistausta, mutta siellä näytetään samat mark-

kinointitekstit sekä huoneiston oma markkinointiteksti.  

 

Kuva 13 esimerkki huoneistotasosta. 
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Huoneiston kuvina näytetään vain sen huoneiston omat kuvat. Kuvassa 13 nähdään 

huoneistotason sivu, joka ei juurikaan eroaa kustannuspaikkatason sivusta. Eroavaisuu-

tena on ”Huoneiston markkinointiteksti”-osio, jota ei kustannuspaikkatasolla ole loogista 

näyttää. 

 

 

3.8 .Net Core View Component-tekniikka 

View Component on tekniikka Microsoftin .Net Core toteutuksissa, jota käytetään, kun 

halutaan luoda ”pala” sivustosta. Nämä palaset voivat toteuttaa myös business logiikkaa, 

joten niitä usein kohdellaan kuten Controllereita. Komponentit eivät siis renderöi koko 

sivua, vaan usein niitä hyödynnetään, kun halutaan luoda toiminnallisuus sivustosta, 

joka toistuu useasti. Useimmiten esimerkiksi dynaaminen navigaatiomenu luodaan kom-

ponentista, jotta sitä ei tarvitse joka sivulle kirjoittaa uudestaan.  

MaKussa komponentteja on esimerkiksi kuvassa 14 esitelty kuvien lisäysosio. 

 

 

Kuva 14 kuvan lisäys. 

 

 

 

 

 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Santeri Wikström 

4 TYÖKALUN VASTAANOTTO JA KOKEMUKSET 

Asiakkaan määrittelyjen mukaan MaKun tärkein tehtävä oli päivittää vanhanaikainen do-

kumenttienhallintaan tarkoitettu moduuli eli Tampuurin dokumenttipankki. Määrittelyissä 

mainitaan sulavasta ja responsiivisesta käyttöliittymästä, joka tehostaisi asiakkaan toi-

mintaa käsiteltäessä markkinointiin käytettäviä kuvia ja tekstejä. 

Asiakas oli MaKuun erittäin tyytyväinen ja työkalun luovutus sujui hyvin. Asiakas otti hy-

vin nopeasti MaKun päivittäisen käyttöön ja kyseinen työkalu on edelleen aktiivisessa 

käytössä. Asiakas on ottanut yhteyttä virheiden ilmestyessä, jolloin virheet on korjattu 

toimeksiantajan toimesta.  

Ohjelmistokehityksessä ja projekteissa on hyvin yleistä, että ohjelmistoa suunnitellessa 

tai rakennettaessa ei täysin ymmärretä loppukäyttäjän tarpeita tai odotuksia. Tälläiset 

tilanteet voivat helposti johtaa asiakkaan ja toimeksiantajan välisten suhteiden kireyty-

miseen tai kokonaisten projektien epäonnistumiseen. MaKu ei suinkaan ollut täydellinen 

ja pieniä korjauksia ja jatkokehityksiä tehdään vieläkin.  

4.1 Projektin eteneminen 

Nähdäkseni, yksi suurimpia syitä siihen, miksi MaKu välttyi yleisistä ongelmista loppu-

käyttäjän suhteen on yksinkertainen. Ennenkuin MaKu edes virallisesti lähti kehitykseen, 

loimme asiakkaan määrittelyjen pohjalta ns. ”Proof of Concept”:in johon viittaan tästedes 

POC:ina. POC:in tarkoitus on siis todistaa jokin tietty ajatus tai konsepti. MaKun POC oli 

vain visuaalinen, mutta tarjosi jo hyvin aikaisessa kehitysvaiheessa asiakkaalle mahdol-

lisuuden vaikuttaa päätöksiin. POC tarjosi myös meille suojaa, sillä asiakas tiesi heti 

alusta alkaen mitä odottaa. 

POC:in lisäksi oli muitakin tekijöitä, jotka vaikuttivat MaKun onnistumiseen.  

MaKun kehityksen aikana olimme aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen. Tämä tarkoitti 

viikottaisia tapaamisia, aktiivista sähköpostikeskustelua ja yhteisen Trello-taulun ylläpi-

toa. Trello on www-pohjainen projektinhallinta työkalu, jossa SCRUM-tapaan voidaan 

ylläpitää tehtäviä ja niiden tilaa.  
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Kommunikaatio on tärkeää asiakkaan kanssa, koska sillä varmistetaan, että mitään vää-

rinkäsityksiä ei pääse tapahtumaan. Tällöin rajapintatyökalun rakentavalla tiimillä on var-

muus siitä, että heidän rakentamansa tuote on juuri sitä mitä asiakas haluaa ja toimii 

juuri niin kuin loppukäyttäjä luulee sen toimivan. 

 

4.2 Testaus 

Halusimme projektin edetessä pitää asiakkaan aktiivisesti mukana, joten alussa loimme 

POC: in. Kuitenkin projektin edetessä, meille tuli mahdollisuus antaa asiakkaalle ns. be-

taversio MaKusta. Asensimme palvelimelle aikaisen version, jossa kaikki toiminnallisuu-

det eivät olleet mukana, mutta asiakas sai nähdä miten työkalu toimii ja miten se käsit-

telee tietoja. 

Testiversion luovuttaminen oli reflektoituna erittäin hyvä päätös, sillä me saimme aikai-

sessa vaiheessa tärkeää palautetta. Tämän testiversion perusteella pystyimme lopulli-

seen tuotteeseen parantamaan toiminnallisuuksia palautteen perusteella 

4.3 Jatkokehitykset 

Jatkokehitykset ovat yleisiä toimeksiantajan projekteissa, sillä usein ohjelmistoprojektien 

ylläpito jää toimeksiantajan harteille. Kun ohjelmisto on toimeksiantajan ylläpidettävänä, 

on asiakkaiden mahdollista pyytää lisäkehityksiä tai ilmoittaa virheistä, jotka pitää kor-

jata. Jatkokehitykset ovat toimeksiantajalle keino pitää asiakastyytyväisyys korkealla, 

tehdä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä myydä lisää ohjelmistokehitystä. 

MaKun tapaus ei poikennut toimeksiantajan yleisestä käytännöstä, joten se jäi toimeksi-

antajan ylläpidettäväksi. Hyvin nopeasti rajapintatyökalun luovutuksen jälkeen alkoi 

suunnitelmat MaKun lisäkehityksistä. 

MaKun tapauksessa asiakas ei aivan täysin osannut kuvitella, mikä on tärkeää työkalun 

päivittäisessä käyttötarpeessa. Vaikka MaKua kehitettiin läheisesti asiakkaan kanssa, 

muutamia kehitystarpeita ilmeni loppukäyttäjiltä. 
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5 LOPUKSI 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tutustua olemassa olevaan dokumenttienhallintaan, suunni-

tella uusi työkalu ja toteuttaa asiakkaan määrittelemä rajapintatyökalu. Olemassa olevan 

dokumenttienhallintaan oli helppo tutustua, sillä dokumentaatiota siitä oli kirjoitettu riittä-

västi ja kattavasti. Asiakkaan tarjoamat määrittelyt olivat selkeitä mutta tarpeeksi avoi-

mia, jolloin kehittävällä projektitiimillä oli vapautta valita teknologiat ja tekniikat, joilla 

päästäisiin parhaimpaan lopputulokseen. 

Aikataulullisesti projekti sujui erinomaisesti ja pysyttiin asiakkaan määrittelemässä aika-

taulussa hyvin. Työkalusta julkaistiin ensin testausversio, joten asiakas sai nopeasti an-

nettua palautetta samalla kun kehitimme sivustoa. 

Projektin kaikki asiakkaan määrittelemät toiminnallisuudet toteutuivat. Lopputuloksena 

on rajapintatyökalu, joka sallii markkinointitekstien ja dokumenttien nopean lisäämisen, 

poistamisen ja muokkauksen. Näin ollen säästää asiakkaan resursseja ja tehostaa 

myyntiä. 

Projektin vapaiden määritysten takia, pystyimme valitsemaan uudempia teknologioita, 

jotka ovat suorituskyvyltään parempia kuin asiakkaan muut sivustot ja palvelut. Samalla 

todettiin, että ASP.Net Core alusta on loistava valinta rajapintoja rakennettaessa. 

Työn tuloksena asiakas sai heidän tarpeisiinsa sopivan rajapintatyökalun, joka antaa 

heidän tehostaa omaa toimintaansa. Työkalun rakentanut osapuoli sai arvokasta koke-

musta ja taitoja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden projekteissa. 
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