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Lyhenteet  

AJAX Asynchronous JavaScript and XML. Nimitys kutsuille, joilla tehdään kyse-

lyitä JavaScript-koodista REST-rajapintoihin. 

AWS Amazon Web Services. Infrastructure as a Service -pilvipalvelu. 

CSRF Cross-site Request Forgery. Haavoittuvuus, jolla HTML-lomakkeita pystyy 

lähettämään sivuston ulkopuolelta. 

DOM Document Object Model. Ohjelmointirajapinta valideille HTML-dokumen-

teille. 

FaaS Function as a Service. Pilvessä toimiva funktio, jota voi kutsua tarvittaessa.  

npm Node Package Manager. Avoimen lähdekoodin jakelujärjestelmä. 

REST Representational State Transfer. Http-protokollaan pohjautuva ohjelmoin-

tirajapintojen arkkitehtuurimalli. 

RTT Round Trip Time. Aika, kuinka kauan kestää kyselyn alkamisesta siihen, 

että kyselyyn vastataan. 

S3 Simple Storage Service. AWS:n tarjoama palvelu tiedostojen tallentami-

seen. 

SAM Serverless Application Model. AWS tarjoama työkalu API Gateway ja 

Lambdan lokaaliin kehitykseen. 

SDK Software Development Kit. Työkalukirjasto tiettyyn alustaan. 

SSL Secure Socket Layer. Salausprotokolla, jolla suojataan tietoliikenne IP-

verkkojen yli. 

TLS Transport Layer Security. Salausprotokolla, jolla suojataan tietoliikenne IP-

verkkojen yli. 



 

 

XSS Cross-site Scripting. Haavoittuvuus, jolla pystytään syöttämään haitallista 

JavaScript -koodia HTML-syötekenttiin.
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1 Johdanto 

Sanoste Oy on kehittänyt palvelualustan, joka yhdistää palveluntuottajat ja asiakkaat. 

Palvelualustan kautta voidaan tarjota harrastuksia ikääntyneiden hyvinvoinnin ylläpitä-

miseksi. 

Sanoste Oy:n ohjaajan hallintatyökalu on palvelu, josta ohjaajat, joita kutsutaan palve-

luntuottajiksi, voivat nähdä palveluitaan ja niihin kuuluvia ryhmiä. Hallintatyökalusta pal-

veluntuottajat voivat soittaa videopuheluita palveluiden ryhmiin, joita asiakkaat voivat os-

taa verkkokaupasta. 

Sanoste Oy on uudistamassa palveluntuottajille tarkoitettua ohjaajan hallintatyökalua te-

kemällä uuden järjestelmän moderneimmilla teknologioilla ja selkeämmällä ulkoasulla. 

Muutos on suuri, joten yritys tekee sen useammassa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on 

siirtää palveluiden ja ryhmien luonti uuteen järjestelmään, sillä ne ovat nykyisessä jär-

jestelmässä vaikeakäyttöisiä ja ulkoasultaan kömpelöitä eivätkä vastaa nykyisellään yri-

tyksen tarpeita siirtyä enemmän itsepalvelumalliin, jossa palveluntuottajat voivat helpom-

min hallinnoida palveluitaan ja ryhmiään. Lisäksi palveluntuottajan tulee pystyä näke-

mään sekä muokkaamaan omia tietojansa uudessa järjestelmässä. 

Insinöörityön aiheena on toteuttaa ensimmäisen vaiheen muutos. Yrityksen järjestelmä 

on mikropalveluarkkitehtuurin mukainen, joten uusi järjestelmä integroidaan osaksi sitä. 

Työn tavoitteena on kehittää asiakaspään toteutus Single Page Applicationina ja palve-

linpään toteutus Serverless-toteutuksena. Uuden järjestelmän keskeisimpänä tarkoituk-

sena tulee olla helppokäyttöisyys, kuitenkaan toiminnallisuudesta tinkimättä. 

Työn kolmessa ensimmäisessä osassa käsitellään työn keskeisiä käsitteitä: Single Page 

Applicationin toimintaa ja miten se eroaa Multi Page Applicationista, tietoturvaa yleisesti 

ja mitä tällaisessa työssä pitää ottaa huomioon tietoturvan osalta. Lisäksi käsitellään ylei-

sesti mikropalveluarkkitehtuurin ohjelmistosuunnittelutapaa ja sitä, mikä ero sillä on mo-

noliittiseen arkkitehtuuriin. 

Työn neljännessä osassa käydään läpi työhön valituista teknologioista, mitä ne ovat ja 

miten ne toimivat. 
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Työn viidennessä osassa tarkastellaan yrityksen järjestelmän arkkitehtuuria ja käydään 

läpi yleisellä tasolla, kuinka se toimii. Lisäksi käsitellään uuden järjestelmän integrointia 

nykyiseen järjestelmään. 

Työn viimeisissä osissa tutustaan palvelinpään ratkaisuun Serverless-teknologialla ja 

asiakaspään ratkaisuun Single Page Applicationina. Lisäksi testataan Serverlessin suo-

rituskykyä eri tilanteissa. 
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2 Keskeiset käsitteet 

2.1 Single Page Application 

Single Page Application on web-ohjelmisto tai sivusto, jolle mentäessä ladataan yksi 

HTML-dokumentti ja kaikki siihen liittyvät JavaScript- sekä CSS-tiedostot. Sen jälkeen 

ohjelma pyörii selaimessa, eikä sen tarvitse ladata uusia sivuja palvelimelta, vaan jo la-

datut JavaScript-tiedostot päivittävät näkymää dynaamisesti päivittämällä, lisäämällä tai 

poistamalla elementtejä DOMissa (Document Object Model) jonkun tapahtuman seu-

rauksena esim. käyttäjän vuorovaikutuksen perusteella. Sivu ei koskaan lataa itseään 

uudestaan, joten se tarjoaa sulavamman käyttäjäkokemuksen, koska sivu päivittyy sa-

man tien, kun ei tarvitse ladata uutta näkymää palvelimelta. 

Silloin kun Single Page Application tarvitsee ulkopuolista dataa, se ladataan REST-raja-

pinnoista, jotka ovat palvelinpään toteutuksia ja tarjoavat ns. päätepisteitä, joista voidaan 

ladata esimerkiksi käyttäjän kirjoittamia viestejä AJAX-kutsuilla (Asynchronous Ja-

vaScript and XML). AJAX-kutsun valmistumista ei jäädä yleensä odottamaan vaan suo-

ritetaan koodia eteenpäin ja päivitetään muuten käyttöliittymää. Kun kutsu on valmis, 

voidaan siitä saatuja tietoja päivittää näkymään. [1.] 

Single Page Applicationit rakennetaan usein käyttämällä jotain ohjelmointikehystä mm. 

Angularia, Emberiä, Vue.js:ää tai käyttämällä siihen tarkoitettuja kirjastoja kuten 

ReactJS:ää. Näitä teknologioita hyödyntämällä koko käyttöliittymä rakennetaan Ja-

vaScriptillä ja siitä saadaan helposti tehtyä interaktiivinen. 

Single Page Applicationin vastakohtana on Multi Page Application, joka on ”perintei-

sempi” tapa tehdä sivustoja, jotka ovat usein paljon staattisempia kuin Single Page Ap-

plicationit. Multi Page Applicationin isoimpana erona on se, että siihen rakennetaan pal-

velinpään toteutus, jossa tiedot kasataan valmiiksi, koostetaan HTML-sivu ja siihen liit-

tyvät JavaScript- sekä CSS-tiedostot ja lähetetään ne asiakaspäähän näytettäväksi. 

Tämä aiheuttaa sen, että kun käyttäjä navigoi sivulta toiselle, niin sen sijaan, että dynaa-

misesti päivitettäisiin sivua JavaScriptin avulla, selain lähettää palvelimelle pyynnön la-

data uusi sivu. Multi Page Applicationista ei yleensä tehdä AJAX-kutsuja, sillä tiedot ovat 

jo valmiiksi palvelinpäässä. Kuvassa 1 havainnollistetaan eroa Single Page Applicationin 
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ja Multi Page Applicationion välillä, kun asiakaspäästä tehdään HTML-lomakkeen lähe-

tys palvelimelle. Siitä huomaa, että Multi Page Application lataa sivun uudestaan palve-

limelta ja sen, kuinka Single Page Applicationin ei tarvitse niin tehdä vaan siinä päivite-

tään näkymä vain dynaamisesti. 

 

Kuva 1. Single Page Application ja Multi Page Application käyttäytyminen HTML-lomakkeen lä-
hetyksen jälkeen [2.] 
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Single Page Application hyötyihin lasketaan se, että jos se tarvitsee tietoa ohjelmiston 

ulkopuolelta, se ei ole niin riippuvainen palvelinpään toteutuksesta. Single Page Appli-

cationille riittää, että sille tarjotaan REST-rajapinta, josta se voi tarvittaessa hakea tarvit-

semansa tiedot. Single Page Application on myös nopea, sillä sen ei tarvitse latailla uusia 

sivuja näkymää vaihtaakseen.  

Haittapuolena Single Page Applicationissa on se, että kun sivustolle ensimmäistä kertaa 

menee, joutuu se lataamaan koko ohjelmiston kerrallaan koneelle. Jos ohjelmisto on iso 

niin, siinä saattaa mennä useampikin sekunti aikaa ennen kuin näytöllä näkyy mitään. 

Tällä on myös suuri vaikutus hakukoneoptimointiin, sillä hakukonerobotit saattavat olet-

taa, että pelkkä HMTL-dokumentti, joka on ladattu, sisältää kaiken, mitä sivustolla on, 

vaikka todellisuudessa sivusto vielä lataa JavaScript-tiedostoja, joista DOM oikeasti ra-

kennetaan. Tässä vaiheessa hakukonerobotit eivät jää odottamaan sivun latautumista 

vaan jatkavat eteenpäin. 

Tähän työhön valittiin Single Page Application sen takia, että haluttiin tehdä REST-raja-

pinnallinen palvelinpään ratkaisu, joka ei ole alustariippuvainen vaan siihen voi tehdä 

tarvittaessa useampia eri asiakaspään ratkaisuita. 

2.2 Tietoturva 

Tietoturvalla tarkoitetaan sitä, että tiedon saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys pysty-

tään varmistamaan. Sen varmistamiseksi on luotava useita suojatoimenpiteitä järjestel-

miin, koska jos järjestelmästä löytyy haavoittuvuus, niin ennemmin tai myöhemmin sitä 

hyödyntää joku. Järjestelmissä saattaa liikkua luottamuksellista tietoa, joita ei haluta ul-

kopuolisten nähtäväksi, esimerkiksi henkilötietoja ja maksutietoja. 

Tietoturvan kannalta tässä työssä tärkeimpiä asioita olivat HTTPS yhteydet, XSS (Cross-

site Scripting) suojaus ja CSRF (Cross-site Request Forgery) suojaus. Seuraavaksi käy-

dään läpi lyhyesti nämä käsitteet. 

Yksi tärkeimmistä suojaus tavoista on käyttää tietoliikenteen suojaukseen HTTPS-yh-

teyttä, jossa on TLS (Transport Layer Security) -suojausprotokolla, aiemmin käytetty ja 
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tunnetumpi on SSL (Secure Socket Layer) -suojausprotokolla, joka salaa tietoliikenteen 

IP-verkkojen yli käyttämällä julkisen avaimen menetelmää. [3.]  

HTTPS-yhteys suojaa ns. man-in-the-middle haavoittuvuudelta, joka kaappaa tietoliiken-

teen kahden järjestelmän välillä. Man-in-the-middle hyökkäyksessä tietoliikenteen kaap-

paaja pystyy lukemaan, lisäämään ja muokkaamaan dataa kaapattuun tietoliikentee-

seen. [4.] 

XSS hyökkäys mahdollistaa haitallisen JavaScript koodin syöttämisen sivustolle. Jos 

XSS hyökkäys onnistuu, pystyy koodi lukemaan kaikki tiedot mitä sivustolla on saatavilla 

ja se pystyy myös muokkaamaan DOMia tai lähettämään AJAX kyselyitä. Kaikki tämä 

tapahtuu käyttäjän tietämättä. [5.] 

Useimmin XSS hyökkäyksiä kohdistetaan kenttiin joihin käyttäjä voi antaa syötteitä. 

Myös innerHTML attribuutin ja document.write metodin käyttö ovat usein käytettyjä XSS 

hyökkäyksen kohteita.[5.] 

XSS haavoittuvuudelta suojautuakseen tulee kaikki käyttäjän syötteet validoida ja put-

sata eli poistaa mahdolliset HTML tagit, ennen kuin niille tehdään mitään muuta. [5.] 

Tämän lisäksi minnekään missä voi ajaa JavaScript koodia ei tule syöttää tietoa luotta-

mattomasta lähteestä. 

CSRF hyökkäys huijaa käyttäjää lähettämään haitallisia HTTP kyselyitä HTML lomak-

keiden kautta. Se näyttää palvelimen päässä auktorisoidun käyttäjän lähettämältä, 

vaikka sen alkuperä on usein jokin aivan muu. Tämä toteutetaan niin, että käyttäjä on 

kirjautuneena sivustolla esimerkiksi verkkopankissa ja käyttäjä klikkaa, vaikka sähköpos-

tissa saamaansa linkkiä tai menee selaimen toisella välilehdellä haitalliselle sivustolle ja 

painaa siellä jotain linkkiä. Sen jälkeen nämä haitalliset sivustot lähettävät oman teke-

mänsä HTML lomakkeen, jolla esimerkiksi siirretään rahaa, käyttäjän pankkiin mutta 

pankin näkökulmasta se tulee oikeasti käyttäjältä, sillä käyttäjä on kirjautuneena pank-

kiin. [6.]  

CSRF haavoittuvuudelta suojautumiseen on useita eri tapoja, Multi Page Applicatio-

neissa suojaus toteutetaan yleensä niin, että kun käyttäjä menee sivustolle, jolla on 

HTML lomake, palvelin luo satunnaisen merkkijonon salatuksi kentäksi lomakkeeseen ja 
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pitää palvelimella ylhäällä mikä se on. Kun käyttäjä lähettää lomakkeen takaisin palveli-

melle tarkistaa palvelin, että siinä on sama merkkijono, kuin siinä oli lomaketta luodessa. 

Koska CSRF hyökkäyksen tekijä ei näe tietoliikennettä, kunhan se on HTTPS-yhteydellä 

suojattu, ei hyökkäyksen tekijällä ole tietoa siitä mikä merkkijono on. 

2.3 Mikropalveluarkkitehtuuri 

Mikropalveluarkkitehtuuri on arkkitehtuuritason ohjelmistosuunnittelutapa. Mikropalvelu-

arkkitehtuurin tarkoituksena on jakaa sovelluksen toiminnallisuus useampaan pienem-

pään itsenäisesti toimivaan mikropalveluun, joilla jokaisella on omat resurssit kuten omat 

tietokannat. Mikropalvelut keskustelevat toisten mikropalveluiden kanssa ohjelmointira-

japintojen kautta. [7.] 

Monoliittinen arkkitehtuuri on mikropalveluarkkitehtuurin vastakohta ja siinä koko sovel-

luksen toiminnallisuus on yhdessä järjestelmässä. Monoliittinen järjestelmä koostuu 

usein käyttöliittymästä, palvelinpään ohjelmistosta ja tietokannasta. Monoliittisen järjes-

telmän kehittäminen on usein helpompaa kuin mikropalveluiden ja testaaminen on help-

poa sillä, kaikki tapahtuu saman järjestelmän sisällä. [8.] 

Monoliittisen järjestelmän kasvaessa sen ylläpidettävyys kuitenkin muuttuu hankalam-

maksi ja sen skaalaaminen on hankalampaa kuin mikropalveluarkkitehtuurin mukaisen 

järjestelmän. Jos monoliittista järjestelmää haluaa skaalata, joutuu koko järjestelmästä 

tehdä uusia instansseja pyörimään usealle palvelimelle, kun taas mikropalvelu järjestel-

mää voi skaalata jakamalla yksittäisiä skaalauksen tarpeessa olevia mikropalveluita eri 

palvelimille. [7.] Kuvassa 2 havainnollistetaan monoliittisen järjestelmän ja mikropalvelu 

järjestelmän skaalautuvuus. 
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Kuva 2. Monoliittisen järjestelmän ja mikropalvelu järjestelmän skaalautuvuus. [7.] 

Mikropalveluarkkitehtuurinen järjestelmä mahdollistaa myös sen, että eri palveluita voi 

kirjoittaa halutessaan eri ohjelmointikielillä, eli jos jokin ohjelmointikieli sopii johonkin mik-

ropalveluun paremmin kuin jokin toinen, ei sille ole esteitä. 

Mikropalvelujärjestelmään voidaan lisätä uusia palveluita tarpeen mukaan tai jo ole-

massa olevia palveluita voidaan vaihtaa toisiin, jos sille on tarvetta. 

Mikropalvelujärjestelmän haittapuolena on usein järjestelmän testattavuus. Vaikka yksit-

täisen mikropalvelun testaus on yleensä helppoa, on integraatioiden testaaminen han-

kalampaa. Mikropalveluja kehittäessä on huomioitava myös mahdolliset virhetilanteet. 

Jos jokin keskeinen mikropalvelu on jostain syystä kaatunut, saattaa se halvaannuttaa 

järjestelmän. [8.] 
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3 Käytetyt teknologiat  

Työtä varten tutkittiin eri teknologioita, jotka täyttäisivät seuraavat kriteerit: 

 Käytettävien teknologioiden tulisi olla yleisesti käytössä. 

 Teknologioiden tulisi olla moderneja. 

 Teknologioiden ja ratkaisujen tulisi olla tulevaisuuden kannalta järkeviä. 

Näitä kriteereitä silmällä pitäen valikoitui käytetyiksi teknologioiksi asiakaspään toteutuk-

seen ReactJS-kirjasto ja palvelinpään toteutukseen AWS (Amazon Web Services) Ser-

verless -infrastruktuuri sekä sen tueksi Serverless Framework, joka helpottaa AWS Ser-

verlessin toteuttamista. 

3.1 ReactJS-kirjasto 

Asiakaspään toteutukseen tutkittiin vaihtoehtoina Vue.js:ää tai ReactJS:ää. Vue.js on 

ohjelmistokehys, joka on suosioltaan kasvanut paljon muutaman viime vuoden aikana. 

Vue.js:n dokumentaatio ja käyttäjäyhteisö ei kuitenkaan ole vielä sillä tasolla kuin 

ReactJS:än, joka on ollut olemassa huomattavasti kauemmin mutta jota edelleen kehi-

tetään jatkuvasti.  

Molemmat vaihtoehdot ovat moderneja teknologioita ja niissä on paljon samankaltai-

suuksia, mutta ReactJS valittiin asiakaspään toteutukseen sen paremman dokumentaa-

tion ja suuremman käyttäjäyhteisön takia. 

ReactJS-kirjasto on Facebookin ylläpitämä JavaScript-kirjasto, joka on tehty pelkästään 

käyttöliittymien tekemistä varten. Sen perusideana on luoda uudestaan käytettäviä käyt-

töliittymäkomponentteja, joita voi käyttää uudelleen missä vain käyttöliittymän osassa. 

Niiden tietosisältöä voidaan helposti päivittää dynaamisesti tiedon muuttuessa. 

ReactJS on myös nopea päivittämään käyttöliittymää, sillä se luo ensin virtuaalisen DO-

Min, josta se vertaa datan muuttuessa, tarvitseeko käyttöliittymää päivittää. Virtuaalisen 

DOMin vahvuutena on se, että se on ohjelmamuistissa oleva JavaScript-olio, joka on 

kopio oikeasta DOMista, sitä on nopeampi ja kevyempi tutkia kuin oikeaa HTML DOMia. 
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Jos virtuaalisessa DOMissa huomataan päivitystarpeita, tietää ReactJS tarkkaan, mitä 

elementtiä pitää päivittää. [9.] 

ReactJS käyttää käyttää XML:n kaltaista JSX-syntaksia, joka näyttää HTML-koodilta, 

mutta on JavaScriptiä. JSX-syntaksia ei kuitenkaan ole pakko käyttää, jos haluaa tehdä 

ulkoasun pelkästään JavaScriptillä. Esimerkkikoodissa 1 on toteutettuna yksinkertainen 

ReactJS-komponentti, joka on tehty ilman JSX-syntaksia pelkästään JavaScriptillä. 

Esimerkkikoodi 1. ReactJS-komponentti ilman JSX-syntaksia. [10.] 

Esimerkkikoodi 1:stä voi kuitenkin huomata, että hiemankaan monipuolisemman kom-

ponentin tekeminen alkaa koitua työlääksi ja siihen alkaa tulemaan paljon sisäkkäisyyk-

siä, sekä se on vaikealukuista. JSX-syntaksilla tehty komponentti on paljon luettavam-

paa, sillä se muistuttaa paljon HTML-syntaksia. Esimerkkikoodissa 2 esitetään esimerk-

kikoodi 1:n ReactJS-komponentti JSX-syntaksia käyttäen. 

Esimerkkikoodi 2. ReactJS-komponentti JSX-syntaksia käyttäen. [10.] 

class HelloMessage extends React.Component { 
  render() { 
    return React.createElement( 
      "div", 
      null, 
      React.createElement( 
        "p", 
        null, 
        "Hello ", 
        this.props.nimi 
      ) 
    ); 
  } 
} 
 
ReactDOM.render(React.createElement(HelloMessage, { nimi: "Taylor" }), 
document.getElementById('hello-example')); 

class HelloMessage extends React.Component { 
  render() { 
    return ( 
      <div> 
        <p>Hello {this.props.nimi}</p> 
      </div> 
    ); 
  } 
} 
 
ReactDOM.render( 
  <HelloMessage nimi="Taylor" />, 
  document.getElementById('hello-example') 
); 
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ReactJS-komponentteja on kahdenlaisia: tilallisia ja tilattomia. Tilallisissa komponen-

teissa ylläpidetään komponentin tilaa state-nimisessä JavaScript-oliossa, joka on asso-

siaatiotaulukko, jossa on joukko avain-arvopareja. Hyvä esimerkki tilallisesta komponen-

tista on kello, jonka tilaa pitää päivittää tietyn väliajoin esimerkiksi sekunnin välein. 

Tilattomat komponentit ovat usein pelkästään esityksellisiä komponentteja, joihin vain 

annetaan tietoa ns. props-olioiden kautta ja ne päivitetään DOMiin. Koodiesimerkissä 1 

ja 2 HelloMessage-komponentille annetaan propsina nimi=”Taylor”, jonka pystyy kom-

ponentissa lukemaan muuttujan this.props.nimi kautta. 

ReactJS noudattaa funktionaalisen ohjelmoinnin periaatteita eikä sen takia mitään tilaa 

saa suoraan muuttaa, vaan tulee käyttää erillistä setState-metodia, jolle annetaan oliona 

tiedot muutettavista avain-arvopareista. Jos tilaa muuttaa suoraan, sen arvo kyllä vaih-

tuu, mutta ReactJS ei päivitä DOMia uudestaan, sillä sen päivittäminen tapahtuu vain, 

kun tilaa muutetaan setState-metodin kautta tai jos propsit saavat uusia arvoja. Propseja 

ei pysty muokkaamaan ollenkaan, vaan ne ovat pelkästään luettavia olioita. 

ReactJS-komponentit ovat kaikki funktioita, ja JavaScriptissä funktiot ovat täysivaltaisia 

funktioita, mikä tarkoittaa, että funktioita voidaan antaa muuttujille arvoiksi ja niitä voi-

daan antaa toisille funktioille parametreina. Tämä mahdollistaa sen, että toisen kom-

ponentin sisään voi renderöidä toisen komponentin, jonka ansiosta käyttöliittymä voi-

daan koostaa useammasta pienemmästä komponentista. Esimerkkikoodissa 3 havain-

nollistetaan, kuinka ChildComponent voidaan renderöidä ParentComponentin sisään. 

Esimerkki on toteutettu kahdella tilattomalla komponentilla. 

Esimerkkikoodi 3. ChildComponent renderöidään ParentComponentin sisällä. 

Kuten esimerkkikoodista 1 ja 2 huomataan, on JSX-syntaksi vain kääre JavaScript-funk-

tiolle React.createElement, joka ottaa vastaan HTML-elementin nimen ja mahdolliset si-

säkkäiset funktiot sekä propsit. Tämä mahdollistaa esimerkkikoodi 3 syntaksin. 

const ChildComponent = (props) => <p>Hello {props.name}</p> 
 
const ParentComponent = () => <div><ChildComponent name="World" /></div> 
 
ReactDOM.render( 
  <ParentComponent />, 
  document.getElementById('app') 
); 
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Toisin kuin Vue.js, ei ReactJS sisällä valmiiksi reititys- tai tilanhallintatyökaluja. Reititys 

työkalulla saa vaihdettua eri näkymiä ohjelmiston sisällä ja tilanhallintatyökalulla saa yl-

läpidettyä ohjelmiston yleistä tilaa komponenttikohtaisten tilojen lisäksi. Näitä ominai-

suuksia tarvitaan lähes jokaisessa projektissa vaan joudutaan turvautumaan kolmannen 

osapuolen tekemiin npm (Node package manager) -paketteihin. Tässä huonona puolina 

on se, että kun ReactJS päivittyy, eivät kolmannen osapuolen paketit välttämättä tue heti 

uusia ominaisuuksia, tai jos kolmannen osapuolen pakettien kehittäjät lopettavat kehi-

tystyön kokonaan, joudutaan etsimään muita ratkaisuita tilalle. 

3.2 AWS Serverless 

AWS Serverless on palvelinarkkitehtuuri, joka toimii pilvessä. Sen suurimpiin hyötyihin 

kuuluu, että ohjelmistokehittäjien ei tarvitse itse huolehtia palvelinten ylläpidosta ja skaa-

lauksesta vaan ohjelmistokehittäjät voivat keskittyä ohjelmistojen kehittämiseen ja antaa 

AWS:n hoitaa ylläpito ja skaalaus.  

AWS Serverless -infrastruktuuriin kuuluu useita eri palveluita, kuten Lambda, API Gate-

way sekä DynamoDB, joita käytettiin tässä työssä. 

Lambda on FaaS (Function as a Service) -palvelu, joka mahdollistaa yksittäisten funkti-

oiden suorittamisen palvelimella. Lambda-funktioita voi tehdä useammalla eri ohjelmoin-

tikielellä muun muassa Pythonilla, Javalla, Node.js:llä, Go:lla, PowerShellillä, C#:lla ja 

Rubylla. Lambda tarjoaa myös Runtime APIn, jolla pystyy käyttämään mitä tahansa oh-

jelmointikieltä Lambda-funktiona. [11.]  

Esimerkkikoodissa 4 on toteutettuna hello_world Lambda-funktiona käyttäen Node.js-

ohjelmointiympäristöä, joka palauttaa sitä kutsuttaessa paluukoodina 200 OK ja datana 

”hello world” -merkkijonon. 

Esimerkkikoodi 4. Lambda-funktio toteutettuna Node.js-ohjelmointiympäristössä 

Tässä työssä Lambda-funktiot toteutettiin Node.js:llä, joka on suoritusympäristö, mikä 

mahdollistaa JavaScriptin suorittamisen Web-selaimen ulkopuolella, kuten palvelimella. 

exports.handler = function (event, context) { 
 context.succeed('hello world'); 
}; 



13 

 

Lambda-funktioita voi suoraan käyttää AWS JavaScript SDK:n (Software Development 

Kit) avulla, mutta SDK:n kautta funktioiden kutsuminen on työlästä ja tietoturvan takia 

tulee luoda AWS Cognito -tilejä, jotta ei tarvitse antaa SDK:lle tilin avaimia ja salasanoja, 

joka olisi tietoturvariski, sillä ne ovat asiakaspäässä kaikkien luettavissa. Esimerkkikoo-

dissa 5 JavaScript-funktio, jolla kutsutaan SDK:n avulla esimerkkikoodi 4:n Lambda-

funktiota. 

Esimerkkikoodi 5. JavaScript-funktio Lambda-funktion kutsumiseksi. 

Lambda-funktioiden kutsumista helpottamaan AWS tarjoaa API Gateway -integraation 

Lambda-funktioille. API Gateway tarjoaa HTTP REST -rajapinnan ja luo automaattisesti 

domainin, jolle voi määrittää päätepisteitä, joista HTTP- tai AJAX-kyselyt ohjataan tietylle 

Lambda-funktiolle. API Gatewayhin voi määrittää kaikki HTTP-kyselymetodit esim. GET, 

POST, PUT, DELETE. 

Esimerkkikoodissa 6 havainnollistetaan esimerkkikoodi 4:n Lambda-funktion kutsu käyt-

täen API Gateway REST -rajapintaa, jolle on määritetty, että /hello -päätepiste ohjataan 

hello_world -funktiolle käyttäen JavaScriptin fetch-APIa. 

  

AWS.config.region = 'eu-west-1'; 
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({  
 IdentityPoolId: 'AWS_INDENTITY_POOL_ID' 
 }); 
 
function callHelloWorld() { 
    var lambda = new AWS.Lambda(); 
    lambda.invoke({ 
        "FunctionName": "hello_world", 
        "InvocationType": "RequestResponse 
    }, function (err, data) { 
        if (err) { 
            console.log(error); 
        } else { 
            console.log(data); 
        } 
    }); 
}; 



14 

 

Esimerkkikoodi 6. hello_world Lambda-funktion kutsu API Gatewayn kautta.  

API Gatewayhin voi myös määrittää välityspäätepisteitä, jotka ottavat vastaan esim. 

kaikki GET-metodin kyselyt ja välittävät kyselyt yhdelle Lambda-funktiolle, joka päättää, 

mitä kyselylle tehdään. 

Koska Lambda-funktiot ovat tilattomia ja palvelimelle tarvitaan tietoa käyttäjästä, otettiin 

työssä käyttöön DynamoDB, joka on NoSQL-dokumenttitietokanta, jotta saadaan tarvit-

tavat tiedot säilöttyä tietokantaan ja saataville kaikille Lambda-funktioille, jotka tietoa tar-

vitsevat. Kuvassa 3 esitetään, kuinka API Gateway keskustelee Lambdan kanssa ja 

Lambda DynamoDB:n kanssa. 

 

Kuva 3. API Gatewayn, Lambdan ja DynamoDB:n yhteydet toisiinsa [12.] 

AWS Serverless valittiin työhön perinteisen palvelinratkaisun sijasta, koska ohjelmiston 

käyttäjäkanta on pienehkö, sillä sitä eivät käytä kuluttaja-asiakkaat ja sen laskutus on 

käytön mukaan. Lisäksi palvelinten ylläpidosta ja skaalauksesta ei tarvitse pitää huolta, 

sillä AWS hoitaa sen automaattisesti. 

Isoimpana haittapuolena Serverless-ratkaisussa on se, että Lambda-funktiot menevät 

tietyn ajan jälkeen lepotilaan, jonka jälkeen ensimmäinen kysely kestää 1,5 s - 2,0 s. 

Tätä kutsutaan nimellä kylmäkäynnistys. Tätä ei kuitenkaan nähty haitallisena tässä 

työssä. 

function callHelloWorld() { 
    fetch('https://example.com/hello') 
        .then(function(response) { 
            return response.json(); 
        }) 
        .then(function(resJSON) { 
            console.log(resJSON) 
        }); 
}; 
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3.3 Serverless Framework 

AWS Serverlessin kehittämiseen on olemassa kolme päätapaa: Inline-koodieditori AWS 

Lamdba -verkkokonsolissa, AWS Cloud9, joka on AWS-pilvipohjainen kehitysalusta tai 

lokaalikehitys käyttäen työkaluja omalla koneella. Inline-koodieditori on hyvä, jos tekee 

pieniä ja yksinkertaisia Lambda-funktioita eikä se sisällä terminaalia, jos haluaa asentaa 

npm-paketteja. AWS Cloud9 tarjoaa täyden kehitysympäristön, jossa onnistuu kaikki, 

mikä on mahdollista myös lokaalissa kehityksessä. Siitä on helppo ottaa käyttöön 

Lambda-funktiot, mutta siinä on havaittu vakausongelmia. Lokaalissa kehityksessä suu-

rimpana haittana on, että lokaalisti kehitetty koodi joudutaan lataamaan AWS Lambda -

palveluun käyttäen komentoriviohjelmistoja. [13.] 

AWS SAM (Serverless Application Model) on AWS:n oma lokaaliin kehitykseen tarkoi-

tettu työkalu, jolla voidaan simuloida API Gatewayn ja Lambda-funktioiden käytöstä lo-

kaalissa ympäristössä ja sillä voi suoraan luoda yhteydet API Gatewayn ja Lambdan 

välille, jotka määritetään erillisessä template.yml-tiedostossa. SAM tarjoaa myös mah-

dollisuuden lokaalisti kehitetyn koodin lataamisen pilveen oikeisiin palveluihin CloudFor-

mation-palvelun kautta. 

Esimerkkikoodissa 7 hello_world-funktion määrittely tehdään template.yml-tiedostossa, 

joka luo Lambda-funktion ja API Gatewayn, joka on luotu SAM:ia käyttäen komentoriviltä 

käskyllä ’sam init --runtime nodejs8.10’.  

Esimerkkikoodi 7. Hello World funktion määrittäminen template.yml tiedostossa. 

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09' 
Transform: AWS::Serverless-2016-10-31 
Globals: 
    Function: 
        Timeout: 3 
Resources: 
    HelloWorldFunction: 
        Type: AWS::Serverless::Function 
        Properties: 
            CodeUri: hello-world/ 
            Handler: app.lambdaHandler 
            Runtime: nodejs8.10 
             
            Events: 
                HelloWorld: 
                    Type: 
                    Properties: 
                        Path: /hello 
                        Method: get 
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SAM on kuitenkin aika rajallinen ja vaikeakäyttöinen, joten päätimme ottaa käyttöön 

työssä kolmannen osapuolen kehittämän avoimen lähdekoodin Serverless Framework -

ohjelmistokehyksen.  

Serverless Framework -ohjelmistokehys tarjoaa helppokäyttöisemmät työkalut kuin SAM 

ja joitain ominaisuuksia, joita SAM ei tarjoa ollenkaan kuten paikallinen AWS S3 (Simple 

Storage Service). Myös template.yml-tiedostossa käytettävä syntaksi on huomattavasti 

helpompilukuista. Esimerkkikoodissa 8 Serverless Framework -ohjelmistokehyksen syn-

taksilla luotu template.yml määrittää API Gatewayn ja Lambda-funktion. 

Esimerkkikoodi 8. Serverless Framework -ohjelmistokehyksen template.yml syntaksi. 

Työssä haluttiin ottaa käyttöön myös Express-ohjelmistokehys, joka on kevyt web-ohjel-

mistokehys Node.Js:lle. Express-ohjelmistokehys tarjoaa helpommalla syntaksilla samat 

toiminnallisuudet kuin Node.Js. Express on myös helposti laajennettavissa ns. väliohjel-

mistoilla, joita voi käyttää esimerkiksi käyttäjän auktorisoimiseen.  

Serverless Framework tarjosi myös helpommin Express-ohjelmistokehyksen käyttöön-

oton Lambda-funktiona kuin SAM. Vaikka Lambdan filosofia on, että yksi funktio ajetaan 

yhden API Gateway -kutsun seurauksena, niin oli kuitenkin järkevämpää tehdä yksi funk-

tio, joka on Express ohjelmistokehyksen avulla tehty ohjelmisto. Jos yritykselle tulee tar-

vetta siirtää palvelinpään toteutus perinteiselle palvelimelle, saa Express-ohjelmiston 

siirrettyä vaivattomasti muutamalla koodimuutoksella, kun taas yksittäisiä Lambda-funk-

tioita joutuisi kopioimaan ja kirjoittamaan uudelleen, jos haluaa saada koodin perintei-

selle palvelimelle toimimaan. 

Näin ollen toteutus ei ole niin riippuvainen AWS-palveluista vaan voi helpommin tulevai-

suudessa valita muita palveluntarjoajia, jos sille on tarvetta. 

service: hello-world 
 
provider: 
  name: aws 
  runtime: nodejs8.10 
functions: 
  hello: 
    handler: handler.hello 
  events: 
    - http: GET /hello 
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4 Järjestelmän arkkitehtuuri 

Yrityksen nykyinen arkkitehtuuri on mikropalvelupohjainen, joka koostuu mikropalve-

luista nimellä Producer Frontend, Channel Backend, Webshop ja Mobile Backend. Ku-

vassa 4 esitellään järjestelmän arkkitehtuuri yleisellä tasolla ennen tämän työn aloitta-

mista. 

 

Kuva 4. Järjestelmän arkkitehtuuri ennen työn aloittamista. 

Työ keskittyy Producer Frontendin ympärille, joten tässä raportissa ei käydä läpi kaikkien 

mikropalveluiden toimintaa perusteellisesti. 

Producer Frontend -palvelussa palveluntuottajat voivat verkkoselaimen kautta tarkas-

tella palveluitaan ja ryhmiään, nähdä niiden osallistujat ja soittaa videopuheluita ryhmille. 

Palveluntuottajille ei kuitenkaan ole pääsyä palveluiden ja ryhmien luontiin vaan niitä 

hallinnoi Sanoste Oy:n järjestelmänhallitsija. 
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Producer Frontend -palvelussa luodut palvelut ja ryhmät välittyvät Channel Backendin 

kautta tasaisin väliajoin Webshop-palveluun. Webshop-palvelussa asiakkaat voivat os-

taa palveluita välitettäväksi joko tablettisovelluksiin tai verkkoselaimessa toimivaan so-

vellukseen. Channel Backend välittää myös tiedon ostetuista palveluista ja niihin osallis-

tujista takaisin Producer Frontendiin. 

Mobile Backend toimii rajapintana käyttäjäsovellusten ja Channel Backendin välillä. Sillä 

on myös yhteys Webshop-palveluun, jota kautta voidaan hakea applikaatioihin tiedot 

asiakkaan tilauksista ja näyttää ne applikaatioissa. Videopuheluyhteydet kuitenkin muo-

dostetaan Channel Backendin kautta. 

Tämän työn tuottama uusi palvelu, joka on nimeltään Producer Portal, sisältää asiakas-

pään toteutuksen ReactJS:llä sekä AWS Serverless -toteutuksen palvelinpään toteutuk-

sena. Producer Portal korvaa osittain vanhan Producer Frontend -palvelun ja Producer 

Portaliin tehtiin palveluntuottajille mahdolliseksi luoda palveluita ja ryhmiä sekä mahdol-

lisuus niiden muokkaamiseen. Vanhaan Producer Frontend -palveluun jätettiin tois-

taiseksi vielä järjestelmänhallinnoitsijan työkalut ja kuvapuhelun soittaminen, jotka myö-

hemmin siirretään uuteen Producer Portal -palveluun. 

Producer Frontend on toteutukseltaan Multi Page Application, jonka rinnalle tehtiin 

REST-rajapinta tarjoamaan uudelle Producer Portal integraatiolle OAuth-autentikoinnin 

ja pääsyn dataan, jota uudessa Producer Portalissa tarvitaan, kuten tiedot palveluista ja 

ryhmistä sekä käyttäjätietoja. 

Kuvassa 5 havainnollistaan, mihin uusi palveluintegraatio mikropalvelujärjestelmässä tu-

lee ja mitkä ovat sen kytkökset. 
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Kuva 5. Järjestelmän arkkitehtuuri uuden integraation jälkeen. 

Aiemmasta Producer Frontendistä muodostui näin kaksiosainen palvelu, vanha Produ-

cer Frontend, johon jätettiin toiminnallisuutta, ja uusi Producer API, joka toimii REST-

rajapintana uudelle Producer Portal -palvelulle. Producer Frontendin muutokset eivät 

kuuluneet tämän työn piiriin. 
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5 Järjestelmän toteutus 

5.1 Palvelinpään toteutus 

Palvelinpään toteutuksessa tavoitteena oli luoda REST-rajapinnallinen käyttäjän tunnis-

tus- ja istuntopalvelin AWS Lambda -funktiolla, joka toimii Producer APIn ja Producer 

Portalin välissä. Näin Producer Portalista ei tehdä suoraan kyselyitä Producer APIin, 

vaan käyttäjä tunnistetaan ensin palvelimella ja jos käyttäjä on oikeutettu tekemään ky-

selyitä, sen jälkeen kyselyt ohjataan Producer APIin. 

Käyttäjän auktorisoimiseksi AWS Lambda -funktio autentikoidaan Producer APIn kanssa 

OAuth 2.0 -protokollaa käyttäen. OAuth 2.0 -protokolla mahdollistaa käyttäjän auktori-

soinnin joko oman toteutuksen kautta tai kolmannen osapuolen toteuttaman OAuth-tun-

nistuksen kautta esimerkiksi Googlen ja Facebookin. OAuth luo auktorisointikerroksen 

Lambda-funktion ja palvelinpään resurssien välille. Sen sijaan, että käytettäisiin resurs-

sien omistajan pääsytietoja, Lambda-funktio saa auktorisoinnin jälkeen ns. access toke-

nin, jolla on pääsy sille rajattuihin tietueisiin ja ennalta määritetty voimassaoloaika.  [14. 

s.4.] 

Asiakaspään tulee aina lähettää tämä kyseinen access token kyselyiden mukana. Sitä 

kautta tunnistetaan, että kyseinen käyttäjä on oikeutettu käyttämään resursseja. Access 

tokenin puuttuessa tai ollessa vanha resurssin haltija ei suorita kyselyitä vaan palauttaa 

takaisin virheilmoituksen. 
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Lambda-funktion ja Producer APIn välinen autentikointi tapahtuu seuraavasti: 

 Käyttäjä tekee kyselyn Lambda-funktiolle Producer Portalista. 

 Lambda-funktio tekee auktorisointi kyselyn Producer APIin. 

 Käyttäjä uudelleenohjataan sisäänkirjautumissivulle pyytämään lupaa auk-
torisoinnille. 

 Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan takaisin 
Lambda-funktion takaisinkutsu URLiin auktorisointi-tokenin kanssa. 

 Lambda-funktio tämän jälkeen pyytää Producer APIsta access ja refresh 
tokenia saamallaan auktorisointi-tokenilla. 

 Lambda-funktio tallentaa access tokenin ja refresh tokenin DynamoDB-tie-
tokantaan ja asettaa niille avaimeksi istunnon id:n. 

 Lambda-funktion uudelleen ohjaa käyttäjän takaisin Producer Portaliin ja 
asettaa istuntoevästeeseen istunto-id:n. 

 Tämän jälkeen Lambda-funktio voi tehdä kyselyitä Producer APIin access 
tokenilla. 

 Jos access token vanhenee, Lambda-funktio voi pyytää uutta access toke-
nia saamallaan refresh tokenilla. 

Auktorisoinnin jälkeen Producer Portalissa on istuntoevästeessä istunto-id, joka lähete-

tään jokaisen kyselyn mukana Lambda-funktiolle, joka tarkistaa, onko access token ole-

massa kyseisellä istunto-id:llä. Jos on, ohjataan kysely Producer APIin. Muuten käyttä-

jälle palautetaan virheilmoitus. Access tokenin ollessa vanha Lambda-funktio pyytää uu-

den access tokenin istunto-id:llä olevalla refresh tokenilla. Käyttäjälle tämä on huomaa-

maton taustalla tapahtuva prosessi. 

Auktorisoinnin ollessa tärkein toiminnallisuus Lambda-funktiolla sen muu tarkoitus on 

vain siirtää dataa Producer Portalin ja Producer APIn välillä, paitsi tapauksissa, joissa 

lähetetään kuvia. Kuvia lähetään, kun halutaan luoda palveluita, joissa on kuva tai vaih-

dettaessa käyttäjäprofiilin kuvaa. On tarpeetonta siirtää kuvaa paikasta toiseen, joten 

Lambda-funktio lataa kuvan ensin AWS S3 -integraation kautta tiedostontallennuspalve-

luun, joka palauttaa tallennetun kuvan URLin. Kuvien nimet muutetaan satunnaismerk-

kijonoksi tietoturvan takia. 

Palvelun ja profiilitietojen POST- ja PUT-päätepisteet odottavat, että kuvan lataus S3-

palveluun valmistuu ja saadaan kuvan URL tietoon. Tämän jälkeen ne lisäävät media-

nimisen olion kyselyn tietueeseen ja vasta sen jälkeen lähettävät kyselyn eteenpäin Pro-

ducer APIin. 
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Lambda-funktion suorituskykyä pystyy säätämään muuttamalla sille annettua muisti-

määrää. Alin mahdollinen muistimäärä, mitä Lambda-funktiolle voi antaa, on 128 MB, 

suurin mahdollinen muistimäärä on 3008 MB. Lambda-funktiolla on ilmaisia käyttösekun-

teja kuukaudessa rajattu määrä ja sille annettu muistinmäärä vaikuttaa siihen, kuinka 

monta ilmaista käyttösekuntia kuukaudessa on esim. 3 200 000 sekuntia 128 MB:lla ja 

136,170 sekuntia 3008 MB:lla. Tästä johtuen päätettiin tehdä suoritusnopeusmittaus eri 

muistimäärillä ja selvittää tälle järjestelmälle sopiva muistimäärä. 

Lambda-funktion suoritusnopeusmittaus toteutettiin tekemällä kyselyt Postman-ohjel-

miston kautta. Postman raportoi joka kyselylle RTT (Round Trip Time), joka tarkoittaa 

aikaa, kuinka kauan kestää siitä, kun kysely on tehty siihen, että kyselyyn vastataan. 

Tämän lisäksi Lambda-funktio kirjoittaa AWS CloudWatch -lokituspalveluun tiedon siitä, 

mikä oli Lambda-funktion suoritusaika, tämä eliminoi tiedonsiirtonopeudet ja antaa tie-

don siitä, kuinka kauan Lambda-funktiolla oikeasti meni suorituksessa. 

Päätepisteiksi valittiin sellaisia päätepisteitä, joista tiedettiin etukäteen, että niissä liikkuu 

eniten tietoa järjestelmässä, sekä yksi päätepiste, josta ladataan kuva. 

Valitut päätepisteet, joita suoritusnopeusmittauksessa käytettiin, olivat GET-metodeille 

ryhmien ja palveluiden haku. POST-metodeille ryhmän ja palvelun lisäys. Metodien koot 

olivat: 

 GET-ryhmät 53 tietuetta, koko 27,29 kB 

 GET-palvelut 38 tietuetta, koko 17,12 kB 

 POST-ryhmä 531 B 

 POST-palvelu koko 370,73 kB 

Muistimääriksi suoritusnopeusmittaukseen käytettiin 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 

MB ja 2048 MB. Jokaiseen päätepisteeseen lähetettiin viisi kutsua ja niistä laskettiin kes-

kiarvo tulokseksi. Testauksessa tuli myös ottaa huomioon, että GET-kyselyt tuli tehdä 

ensin kaikilla muistivaihtoehdoilla, sillä POST-kyselyt lisäävät tietueita kaikkiin päätepis-

teisiin, joihin GET-kyselyitä tehtiin. Jos tätä ei olisi huomioitu, olisi ensimmäisen muisti-

määrän jälkeen jokaisessa tietueessa, mitä GET-kyselyllä tehtiin, ollut viisi tietuetta lisää, 

näin ollen data olisi ollut vääristynyttä. 



23 

 

Taulukossa 1 ovat tulokset Lambda-funktion suoritusnopeustestistä päätepisteittäin. 

Taulukko 1. Lambda-funktion suoritusnopeustestin tulokset päätepisteittäin. 

GET ryhmät 128 MB 256 MB 512 MB 1024 MB 2048 MB 

Postman RTT (ms) 799,4 715,2 644,2 626,2 621 

CloudWatch ms 479,1 463,4 433,3 381,5 379 
      

GET palvelut 128 MB 256 MB 512 MB 1024 MB 2048 MB 

Postman RTT (ms) 783,8 743 635,2 619,4 707 

CloudWatch ms 548,1 487,1 394,2 377 382,6 
      

POST ryhmä 128 MB 256 MB 512 MB 1024 MB 2048 MB 

Postman RTT (ms) 862,6 452,8 406 363,6 421,8 

CloudWatch ms 629,8 220,3 217,7 154,9 173,7 
      

POST palvelu 128 MB 256 MB 512 MB 1024 MB 2048 MB 

Postman RTT (ms) 1236,6 1018,2 794,2 761,6 735,8 

CloudWatch ms 780,1 542,7 339,3 325,3 255,1 

Tuloksissa huomion arvoisempia nopeus on CloudWatchin ilmoittama suoritusaika milli-

sekunneissa, sillä Postmanin ilmoittama tulos ottaa huomioon myös tiedonsiirron 

Lambda-funktiolle ja sieltä takaisin.  

Tuloksista huomattiin, että GET-päätepisteiden suoritusnopeuksissa ei 128 MB ja 2048 

MB välisessä nopeudessa havaittu suuria eroja lokien mukaan, suurimmillaan palvelui-

den GET-metodilla, jossa eroa oli 165,5 ms. POST-metodeissa kuitenkin syntyi suurem-

pia eroja. Ryhmän POST-metodin päätepisteen suoritusnopeus lähes kolminkertaistui 

siirryttäessä 128MB:stä 256MB:iin, mutta sen jälkeen ei huomattavaa parannusta tapah-

tunut. Palvelun POST-metodi, jossa lähetettiin mukana kuva, oli testin kannalta kuitenkin 

se merkittävin mittari, sillä siinä päätepisteessä ladataan kuva S3-palveluun. Kuvassa 6 

kuvaaja palvelun POST-metodin päätepisteen suoritusnopeuden kasvusta Lambda-

funktiossa eri muistimäärillä pienempi arvo on parempi. 
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Kuva 6. Palvelun POST-metodin päätepisteen suoritusnopeus millisekunneissa eri muistimää-
rillä. 

Tämän testin tuloksena päätettiin, että 512 MB on hyvä muistimäärä tämän järjestelmän 

Lambda-funktiolle, sillä 512 MB muistimäärän jälkeen suoritusnopeudet eivät kokonais-

valtaisesti kasvaneet merkittävästi. 

5.2 Asiakaspään toteutus 

Asiakaspään tavoitteena oli luoda uusi helppokäyttöinen käyttöliittymä palveluntuottajien 

käyttöön ReactJS:llä työnimellä Producer Portal. Producer Portalin kautta palveluntuot-

tajan tulee pystyä lisäämään palveluita ja ryhmiä verkkokauppaan sekä muokkaamaan 

niitä. Palveluntuottajan tulee pystyä myös tarkistamaan omia tietojaan järjestelmästä ja 

muokkaamaan niitä. Työ aloitettiin täysin alusta, eikä vanhasta Producer Frontendistä 

saatu hyödynnettyä oikeastaan mitään, sillä se on toteutettu aivan eri teknologioilla. 

Työssä tehtiin mahdollisimman paljon uudelleen käytettäviä komponentteja, jotta välty-

tään duplikaattikoodin kirjoittamiselta, ReactJS:n tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi 

HTML-lomakkeita käytetään sivulla paljon, joten oli järkevää tehdä jokaista tarkoitusta 
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varten yksi lomake, jota voidaan ohjata propsien avulla niin, että samaa lomaketta voi-

daan käyttää tiedon näyttämiseen, jolloin sitä ei voi muokata, tiedon muokkaamiseen, 

jolloin lomakkeessa on vanhat tiedot niiden muokkaamiseksi tai uuden tiedon luontiin, 

jolloin lomake on tyhjä. 

Jokaiseen sivulla käytettävään HTML-lomakkeeseen tehtiin myös validoinnit, ettei pal-

veluntuottaja pysty antamaan virheellisiä syötteitä lomakkeiden kenttiin. 

Käyttöliittymä suunniteltiin selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, sillä palveluntuottajilla ei ole 

aikaisempaa kokemusta palveluiden tai ryhmien luonnista. Ulkoasun tekemisen helpot-

tamiseksi valittiin työhön Material UI -komponenttikirjasto, joka sisältää Googlen Material 

Designin mukaisesti esityyliteltyjä selkeitä komponentteja. Material UI säästi myös aikaa 

koodauksessa, koska omia tyylejä ei tarvitse niin paljoa kirjoittaa. Kuvassa 7 on nähtä-

villä ryhmän luontilomake, joka on toteutettu Material UI:n tarjoamilla komponenteilla. 

 

Kuva 7. Material UI:n komponenteilla rakennettu ryhmän luontilomake. 

Työ aloitettiin tekemällä palveluntuottajan profiilisivu, jossa palveluntuottajan on mahdol-

lista vaihtaa kuvaansa, nimeään sekä sähköpostiosoitettaan. Näistä kuva ja nimi näkyvät 

asiakkaalle palveluntuottajan soittaessa videopuheluita ryhmille. Kuva näkyy applikaati-

oissa käyttäjälle pyöreässä kehyksessä, joten palveluntuottajille tehtiin kuvanrajaustyö-

kalu, jolla pystyy huomioimaan pyöreän kehyksen. Kuvassa 8 on kuvakaappaus kuvan-

rajaustyökalusta. 
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Kuva 8. Kuvanrajaustyökalu palveluntuottajan profiilisivulla. 

Palveluntuottajan yrityssivulle listataan kaikki yritykseen liittyvät asiat katselulomak-

keella. Palveluntuottaja voi valita tietojen muokkaamisen napista, jolloin lomake siirre-

tään muokkaamistilaan. 

Palvelunluontisivulla täytetään tietoja palvelusta lomakkeeseen, sekä lisätään kuva pal-

velusta, jossa käytetään samaa kuvanrajaustyökalua kuin profiilisivulla sillä erotuksella, 

että kuvista tehdään neliöitä, sillä verkkokaupassa kuvat näytetään neliönmuotoisessa 

laatikossa. Palvelunluontisivulla on myös interaktiivisesti päivittyvä esikatselu, josta nä-

kee, miltä palvelu verkkokaupassa näyttää. Palveluille tehdään ryhmiä, jotka ovat varsi-

naisesti verkkokaupasta ostettavia tuotteita. 

Ryhmien luominen vanhassa Producer Frontendissä oli vaikeaa, sillä ryhmät sisältävät 

paljon kenttiä eivätkä kenttien tarkoitukset olleet kovin selkeitä eikä lomakkeen ulkoasu 

ollut edustava. Uudessa Producer Portalissa kaikki kentät, jotka ovat sellaisia, joista pal-

veluntuottajan ei tarvitse välittää, asetetaan ohjelmallisesti. Osat kentistä asetetaan oh-

jelmallisesti riippuen toisten kenttien arvoista. Näin helpotetaan ryhmien luontia ja välte-

tään käyttäjävirheitä. 

Ryhmien luonti aloitetaan valitsemalla palvelu, johon ryhmä luodaan. Palveluntuottaja 

saa valmiin listauksen palveluista, jotka palveluntuottajalla on jo olemassa, Ryhmää ei 

siis voi luoda, ellei ole valmiiksi olemassa olevia palveluita. Ryhmälle annetaan myös 
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nimi, joka on oletuksena palvelun nimi sekä ohjaajan nimi ja ryhmän koko. Sen jälkeen 

tulee valita ryhmän aloituspäivämäärä kalenterista sekä kellonaika ja kesto minuuteissa. 

Näiden perusteella lasketaan ryhmän päättymisajankohta. Näin palveluntuottajan ei tar-

vitse huolehtia oikean päättymisajankohdan valinnasta. Palveluntuottajan tulee vielä va-

lita ryhmälle hinta, joka annetaan veroineen, ja verokanta. Näistä arvoista lasketaan alv 

0 -hinta palveluntuottajalle. 

Ryhmän luonti luo ns. kertaryhmän. Palveluntuottaja voi valita valitsimesta viikoittain 

toistuvan palvelun, jonka jälkeen lomakkeeseen tulee näkyviin lisäkenttiä, joista voi valita 

pois suljettuja päivämääriä, joita ovat esim. sairaus, arkipyhät jne. sekä valinnaisesti voi 

valita ryhmän viimeisen palvelu kerran. Viikoittain toistuva palvelu toistuu aina ryhmän 

aloituspäivän ja kellonajan mukaan, eli jos palveluntuottaja valitsee kalenterista päivä-

määrän, jonka viikonpäivä on keskiviikko ja kellon aika 13.00, toistuu palvelu aina keski-

viikkoisin kello 13.00. Jos viikoittain toistuvalle palvelulle ei valita ryhmän viimeistä pal-

velukertaa, ryhmä pysyy jatkuvana. 

Viikoittain toistuva palvelu järjestetään aina vähintään neljä kertaa, joten viimeisen pal-

velukerran valitsin on pakotettu niin, että viimeiseksi kerraksi voi valita aikaisintaan en-

simmäisestä kerrasta kolmen viikon päässä olevan kerran. Jos tälle ajanjaksolle lisätään 

pois suljettuja päiviä, siirtyy ryhmän viimeinen kerta aina eteenpäin. Kaikkiin kenttiin, joi-

den arvo riippuu toisesta kentästä, on tehty validoinnit niin, että jos kentässä, joka riippuu 

toisen kentän arvosta, on virheellinen syöte, muokataan se oikeanlaiseksi tai poistetaan, 

jos se on turha. Hyvänä esimerkkinä on viimeisen palvelukerran valinta. Jos palvelun-

tuottaja valitsee aluksi ryhmän aloituspäivämäärän ja ryhmän viimeisen palvelukerran 

niin, että se on tasan neljä kertaa ja sen jälkeen siirtää ryhmän aloituspäivämäärää vii-

kolla eteenpäin, tarkistetaan ryhmän viimeinen palvelukerta ohjelmallisesti uudestaan ja 

siirretään myös viikolla eteenpäin. 

Palveluidenlistaussivulla palveluntuottaja voi tarkastella omia palveluitaan ja niihin luo-

tuja ryhmiä. Sivulla listataan palvelut ja palvelua klikkaamalla aukeaa palvelun ryhmien 

listaus. Sivulta voi myös siirtyä muokkaamaan joko palvelua tai ryhmää sekä niitä voi 

poistaa. Kuvassa 9 on palvelu ja sen ryhmien listaus. Kuva on kaapattu testiympäris-

töstä. 
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Kuva 9. Palvelu ja siihen liittyvät ryhmät palveluiden listaussivulla. 

Sivuston reitit on suojattu reittivahdeilla, jotka tarkistavat, että osoiterivin kautta ei voi 

siirtyä suojatuille reiteille, ellei käyttäjä ole auktorisoitu. Jos käyttäjää ei ole auktorisoitu, 

ohjataan käyttäjä sisäänkirjautumissivulle. 

Tietoturvan varmistamiseksi tulee sivuston olla XSS- ja CSRF-suojattuja, koska sivus-

tolla on paljon HTML-lomakkeita. ReactJS:ssä on sisäänrakennettuna XSS-suojaus. 

ReactJS muuntaa kaiken käyttäjän antaman syötteen merkkijonoksi ja puhdistaa mah-

dolliset HTML-tunnisteet. Ennen JavaScriptissä käytettiin innerHTML-ominaisuutta, 

mutta sen huomattiin olevan erityisen huonosti suojattu XSS-haavoittuvuudelta.  

ReactJS mahdollistaa myös innerHTML-käytön tarkoituksellisesti erittäin kömpelön syn-

taksin avulla: dangerouslySetInnerHTML={{ __html: message.text }}. Tämä tapahtuu sen 

takia, että jos joku on kirjoittanut koodia edellä mainitulla syntaksilla, erottuu se selvästi 

koodin tarkistuksessa. [15.] 

Ensimmäinen askel CSRF-haavoittuvuuden suojaukseen on se, että sivusto on kohtuul-

lisen hyvin suojattu XSS-haavoittuvuudelta. Työssä on panostettu CSRF-suojaukseen 

paljon, mutta työn ollessa julkinen ei niitä ratkaisuita haluttu asettaa näytille julkisesti. 
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6 Yhteenveto 

Sanoste Oy:llä on menossa palveluntuottajan hallintapaneelin siirtäminen vaiheittain uu-

teen järjestelmään. Nykyinen järjestelmä korvataan täysin uudella järjestelmällä, jotta 

sitä saadaan selkeytettyä ja käyttöä helpotettua. 

Insinöörityön tarkoituksen oli aloittaa palveluntuottajan hallintapaneelin siirtäminen uu-

teen järjestelmään ja toteuttaa projektin ensimmäinen vaihe lisäämällä palveluiden ja 

ryhmien hallinta järjestelmään. Tuloksena syntyi uusi Producer Portal -mikropalvelu, joka 

toimii pohjana lopuille muutostöille. 

Tässä työssä tehtiin myös katsausta uuden järjestelmän käsitteisiin ja teknologioihin 

sekä siihen, kuinka uusi Producer Portal integroidaan olemassa olevaan mikropalvelu-

arkkitehtuuriin. 

Uuden Producer Portalin käyttöliittymästä saatiin tehtyä selkeä ja helppokäyttöinen. 

Haasteena oli saada toiminnallisuus pysymään sille vaaditulla tasolla ja pitämään silti 

käyttöliittymä selkeänä. 

Haasteita varsinkin työn alkuvaiheessa aiheutti uuden rinnakkaisprojekti Producer APIn 

jatkuva muuttuminen, sillä sitä kehitettiin samaan aikaan, usein vähän jopa jäljessä. Toi-

nen pienempi haaste oli, että kukaan työyhteisössä ei ollut ennen tehnyt mitään isompaa 

ReactJS- tai Serveless-teknologioilla. 

Oma osaaminen syventyi jokaisella työssä käsitellyllä osa-alueella, etenkin ReactJS- ja 

Serverless-osaaminen kasvoi huomattavasti. 

Insinöörityö saavutti sille asetetut tavoitteet, jotka oli saada palveluiden ja ryhmien lisää-

minen toteutettua uuteen järjestelmään ja uuden järjestelmän integrointi olemassa ole-

vaan mikropalveluarkkitehtuuriin. 



30 

 

Lähteet 

1 Single-page application Wikipedia. Verkkolähde <https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Single-page_application>. Luettu 20.3.2019. 

2 Mike Wasson: ASP.NET - Single-Page Applications: Build Modern, Responsive 
Web Apps with ASP.NET. Verkkojulkaisu <https://msdn.microsoft.com/en-
us/magazine/dn463786.aspx Luettu 27.3.2019. 

3 TS-Information security: SSL/TLS Varmenteet. Verkkojulkaisu. <https://www.ts-
infosec.com/ssl-tls-varmenteet/>. Luettu 27.3.2019. 

4 OWASP: Man-in-the-middle attack 2015. Verkkojulkaisu. 
<https://www.owasp.org/index.php/Man-in-the-middle_attack>. Luettu 12.4.2019. 

5 Jakob Kallin, Irene Lobo Valbuean: Excess XSS 2013. Verkkojulkaisu <https://ex-
cess-xss.com>. Luettu 12.4.2019. 

6 OWASP: Cross-site Request Forgery 2018. Verkkojulkaisu 
<https://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery_(CSRF)>. Lu-
ettu 12.4.2019. 

7 Martin Fowler, James Lewis. 2014. Microservices. Verkkojulkaisu. <https://mar-
tinfowler.com/articles/microservices.html>.  Luettu 12.4.2019. 

8 Siraj ul Haq. 2018. Introduction to Monolithic Architecture and MicroServices Ar-
chitecture. Verkkojulkaisu <https://medium.com/koderlabs/introduction-to-mono-
lithic-architecture-and-microservices-architecture-b211a5955c63>. Luettu 
12.4.2019. 

9 Rupesh Mishra. 2017. Virtual DOM in ReactJS. Verkkojulkaisu <https://hacker-
noon.com/virtual-dom-in-reactjs-43a3fdb1d130> Luettu 4.4.2019. 

10 ReactJS: A Simple Component. Esimerkkikoodi 1 <https://reactjs.org/> Luettu 
4.4.2019. 

11 AWS Lambda FAQ: <https://aws.amazon.com/lambda/faqs/> Luettu 9.4.2019. 

12 Ross Rhodes: AWS Infrastructure as Code with CDK. Kuva <https://itnext.io/aws-
infrastructure-as-code-with-cdk-1d6fa013ce7d> Luettu 3.4.2019. 

13 Sam Williams: Here are three common ways to create your Lambda functions 
with AWS. Blogi kirjoitus <https://medium.freecodecamp.org/aws-lambda-offe-
ring-developers-ultimate-flexibility-d8939ff4220> Luettu 3.4.2019. 



31 

 

14 Dick Hardt. 2012. The OAuth 2.0 Authorization Framework. Verkkojulkaisu 
<https://tools.ietf.org/html/rfc6749#page-4> Luettu 9.4.2019. 

15 Dan Abramov. 2018. Why Do React Elements Have a $$typeof Property? Verk-
kojulkaisu. <https://overreacted.io/why-do-react-elements-have-typeof-property/ > 
Luettu 11.4.2019. 

 

 


