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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Preventos Informatics Oy, jolla oli tarve kuluttajille suunnattujen etä-

luettavien vesimittarien käyttöliittymän toteutukselle. Palvelun ideana on kuluttajille suunnattujen 

vesimittarien mittatietojen esittäminen, jolloin kulutuksen seuranta sekä ongelmatilanteiden havain-

nointi on helpompaa ja nopeampaa. 

 

Aiheesta teki kiinnostavan se, että yritys tarjosi mahdollisuuden tutustua vielä varsin vähän käytet-

tyyn teknologiaan ja se pitää sisällään mahdollisuuden olla osana kehittämässä parempaa järjestel-

mää kulutus- ja energiatehokkaampaan elämään. Työllä on selkeä hyöty sekä tilaajalle, että myös 

asiakkaille. 

 

Tällä hetkellä alustettuna oli HTML, CSS ja JavaScriptistä toteutettu yksinkertainen demo, jota hyö-

dynnettiin mallina palvelun kehittämiselle eteenpäin. Koska demo oli käytettävyydeltään sekä yhte-

neväisyydeltään sopiva Preventos Informaticsin muihin palveluihin, demo sopi hyvin mallina käyttö-

liittymän kehittämiselle. 

 

Mittaustiedot tulivat Axioma W1 -vesimittarista ja tietoja pystyi hakemaan sovellukseen REST-raja-

pinnasta Azure:n kautta. Mittaustiedot tulevat palvelimen kautta JSON (JavaScript Object Notation) 

muodossa, jolloin kehittäjän on helppo lukea tietoja ja hyödyntää esitettäväksi sovelluksessa. 

 

Käyttöliittymä tehtiin pääasiallisesti selainpohjaiseksi, mutta responsiivisuuden vuoksi sovellus sopii 

myös käytettäväksi mobiililaitteilla. Käyttöliittymän suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi merkittävim-

pänä työnä oli asiakkaiden rekisteröinnin ja kirjautumisen toteuttaminen. Asiakkaiden rekisteröin-

nissä ja kirjautumisessa hyödynnettiin Azure Active Directory B2C asiakkaiden identiteetin- ja pää-

synhallinnan -palvelua. 

 

Tarkasteltavana oli myös asiakkaiden vahva sähköinen tunnistautuminen ja sen potentiaalinen käyt-

töönotto asiakkaiden varmentamiseksi rekisteröintiprosessissa, jolloin voidaan luotettavasti varmen-

tua asiakkaan identiteetistä. Ajatuksena olisi tulevaisuudessa tunnistaa asiakas vahvasti rekisteröin-

nin yhteydessä ja sen jälkeen asiakkaan on mahdollista valita haluamansa tunnus kirjautuakseen 

palveluun. 

 

1.1 Lyhenteet ja määritelmät 

 

API Application Programming Interface, ohjelmointirajapinta 

REST Representational State Transfer, HTTP-kutsuihin perustuva API-arkkitehtuurimalli. 

Azure Microsoftin kehittämä pilvipalvelu 

AD Active Directory, resurssitietokanta 

B2C Business to customers, asiakas- / kuluttajatuote 

IDaaS Identity as a Service, palvelu, mikä tarjoaa käyttäjien ja asiakkaiden tunnistautumisen 

 sekä rekisterin ylläpidon. 
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CIAM Customer identity and access management, asiakkaiden identiteetin- ja pääsyn hal-

 linta. 

SAML 2.0 Security Assertion Markup Language, XML-pohjainen autentikointi protokolla. 

OIDC OpenId Connect, REST/ JSON-pohjainen autentikointi protokolla. 

SSO Single sign-on, kertakirjautuminen 

Vue.js JavaScript ohjelmistokehys (framework) 

frontend web-kehityksessä käyttöliittymän puoli, joka ladataan selaimella 

backend web-kehityksessä palvelinpuoli, missä tehdään tiedon käsittely ja lähettäminen 

MFA Multi-factor authentication, monivaiheinen tunnistautuminen 

MSAL Microsoft Authentication Library, Microsoft Identity Platform:n autentikointiin käytetty 

 kirjasto 

Scope Näkyvyys, pääsy suojattuun resurssiin 

Token Käyttäjän todentamisessa käytetty valtuus 

Access token Käyttöoikeusvaltuus, käyttäjän oikeuksien varmistamiseksi rajapintaan 

ID token Tunniste, mikä sisältää käyttäjän profiilin tiedot 

 

1.2 Yhteistyökumppanit ja tekijänoikeuksien haltijat tai muut tahot 

 

Työn tilaajana sekä tekijänoikeuksien haltijana on Preventos Informatics Oy, Kuopio. 
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2 ÄLYKKÄÄT VESIMITTARIT 

 

IoT (Internet of Things) -ratkaisuja kehitetään markkinoille parantamaan teollisuuden ja kotitalouk-

sien hallinnointia sekä tuomaan mahdollisuuksia kodin järjestelmien energiatehokkaampaan käyt-

töön. Vaikka markkinoilla on pitkään ollut erilaisia ratkaisuja, on IoT-ratkaisujen yleisyys ja hyödyn-

täminen vielä aluillaan. 

 

2.1 Etäluettavien vesimittarien hyödyt 

 

Etäluettavat vesimittarit mahdollistavat uuden tavan seurata vedenkulutusta. Reaaliaikainen seu-

ranta antaa mahdollisuuden toimia nopeasti vikatilanteissa, jolloin vahinkoihin on mahdollista puut-

tua nopeasti. Reaaliaikainen mittauksen seuranta antaa sen hetkistä tietoa kulutuksesta suoraan asi-

akkaiden laitteilla, jolloin kulutus visualisoituu ja konkretisoituu asiakkaalle. 

 

Kun paljon eri mittaustietoa on saatavilla, myös kotitalouksien mittauksien vertailu on mahdollista. 

Omaa kulutustaan voi verrata muihin, jotka asuvat samalla tai muilla alueilla tai kuluttajat voivat 

verrata kulutustaan muihin vastaavan kotitalouksiin (Brears, 2018). Etäluettavien vesimittarien hyö-

dyt myös vesilaitoksille korostuvat, kun tietoa voidaan saada tietojärjestelmiin ajantasaisesti helpot-

taen laskutusta (Korhonen, 2015). 

 

2.2 AXIOMA W1 

 

Työssäni mittaustiedot tulevat etäluettavasta AXIOMA W1 -ultraäänivesimittarista, mikä on nähtä-

vissä kuvasta 1. Mittausväli on mahdollista asettaa yhdestä minuutista vuoteen ja tiedot lähetetään 

LORA (Long Range) – teknologialla operaattorin välityksellä palvelimelle. Laitteet ovat paristokäyttöi-

siä ja pyrkivät käyttämään virtaa mahdollisimman vähän, jolloin käyttöikä voi olla jopa noin 15-

vuotta. 
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KUVA 1. Käyttöön asennettu Axioma W1 -vesimittari. 

 

Mittaustiedon lisäksi vesimittari lähettää myös tietoa laitteen tilasta: 

• Jäätyminen 

• Putkirikko 

• Jatkuva vuoto 

• Takaisinvirtaama 

• Ilmaa putkessa 

• Laiterikko / käsittely 

• Tyhjenevä paristo 

 

2.3 Long Range 

 

LoRa-päätelaitteet ja -reitittimet käyttävät globaalia standardia LoRaWAN (Long Range Wide-Area 

Network) -tiedonsiirtoverkkoa nopeaan ja vähätehoiseen tiedonsiirtoon. LoRaWAN-verkko on suunni-

teltu erityisesti pienten datamäärien lähettämiseen sekä vastaanottamiseen ja verkkoa hyödyntävät 

IoT-ratkaisut ovat pitkäikäisiä, jolloin antureissa käytettävä paristo tai akku voi kestää kymmenen 

vuotta. (Digita)  
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3 VAHVA SÄHKÖINEN TUNNISTAUTUMINEN 

 

Sähköisissä varmenteissa viitataan eri pankkien tai operaattoreiden tarjoamiin palveluihin, jolloin 

asiakas voidaan tunnistaa varmasti. Sähköinen varmenne on vahvin tapa varmentaa asiakkaan hen-

kilöllisyys ja sitä tulee käyttää silloin kun se on todella tarpeellinen. Tällaisissa tilanteissa halutaan 

varmistua asiakkaasta ja käsitellä asiakkaaseen liittyy tarkempia henkilökohtaisia tietoja kuten lasku-

tusta tai sopimuksia. 

 

Aiemmin käytössä ollut TUPAS-protokollaan perustuneet tunnistuspalvelut poistuivat käytöstä 

1.10.2019 ja korvattiin sanomatasoon pohjautuvalla tunnistautumisella, jolloin käyttäjien henkilötun-

nus ei jäisi niihin kuulumattomiin historiatietoihin selaimessa tai järjestelmissä (Traficom, 2019). 

 

Sähköistä vahvaa tunnistautumista tarkastellaan tässä tapauksessa tutkimuksen näkökannalta. Käyt-

töönotto vaatisi tarkkaa ja huolellista suunnittelua sekä kilpailutusta, mihin tämän opinnäytetyön 

aikaraja ei ole riittävä. 

 

3.1 Luottamusverkosto 

 

Luottamusverkosto koostuu tunnistusvälineiden tarjoajista sekä tunnistusvälineiden palveluntarjo-

ajista. Tunnistusvälineen tarjoajat tarjoavat tunnistusvälineitä, kuten verkkopankkitunnukset tai mo-

biilivarmenne (Kyberturvallisuuskeskus, 2019). Traficom pitää rekisteriä hyväksytyistä palveluntarjo-

ajista ja luottamusverkosto pohjaa Euroopan Unionin eIDAS-asetukseen (Jansson, 2019). Tupas-

protokollan poistuttua, luottamusverkoston käytössä on turvallisemmat protokollat SAML 2.0 sekä 

OIDC. 

 

Aiemmin tunnistusvälineiden tarjoajat pystyivät vapaasti määrittelemään hinnoittelunsa. Vuonna 

2017 Suomen hallituksen esityksessä mainitaan finanssitoimijoiden ja teleoperaattoreiden hintojen 

sekä hintojen vaihteluvälien ensitunnistamisen ketjuttamisessa olleen noin 0,35 – 10 € (Finlex.fi, 

2017). Lailla on tarkoitus lisätä markkinoille uusia tunnistusvälineiden palveluntarjoajia ja lisätä kil-

pailua. Nykyisessä tilanteessa tunnistusvälineiden palveluntarjoajan käyttökorvaus tunnistusvälinei-

den tarjoajalle on enintään 3 senttiä tunnistustapahtumalta (Finlex.fi, 2019). 

 

Taulukosta 1 löytyvät luottamusverkoston palveluntarjoajat ja sen pohjalta on mahdollista todeta, 

että useat pankit tarjoavat vain omaa tunnistusvälinettä. 

Yleisin käytössä oleva protokolla on OpenID Connect tunnistautumiseen ja siitä avataan myöhemmin 

lisää luvussa 3.1.1. Huomiona myös Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää, mutta keskittynyt pää-

asiassa välittämään verkkomaksuja. 
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TAULUKKO 1. Luettelo hyväksytyistä palveluntarjoajista (Traficom, 2019). 

Tunnistusvälineen tarjoajat 

Pankit Oma väline Välityspalvelu Rajapinta 

Aktia Pankki Oyj x Vain oma OIDC 

Danske Bank A/S x Oma ja muiden 

välineet 

OIDC 

Svenska Handelsbanken AB Suomen 

sivukonttori 

x Vain oma OIDC 

Nordea Bank Oyj x Oma ja muiden 

välineet 

OIDC 

Oma Säästöpankki Oyj x Vain oma OIDC 

OP-Palvelut Oy x Oma ja muiden 

välineet 

OIDC, SAML 2.0 

Pop Pankki -ryhmä x Vain oma OIDC 

S-Pankki Oy x Vain oma OIDC 

Säästöpankkiryhmä x Vain oma OIDC 

Ålandsbanken ABP x Vain oma OIDC 

Operaattorit  

DNA Oyj x Mobiilivarmenne OIDC, ETSI 

Elisa Oyj x Muiden välineet ja 

mobiilivarmenne 

ETSI 

Telia Finlad Oyj x Muiden välineet ja 

mobiilivarmenne 

OIDC, SAML 2.0, 

ETSI (rajoitetusti) 

Välittäjät  

Checkout Finland Oy  Muiden välineet OIDC 

NETS Branch Norway  Muiden välineet OIDC, SAML 1.1 

Signicat AS  Muiden välineet OIDC, SAML 2.0 

 

3.1.1 OpenID Connect 

 

OpenID Connect on OAuth 2.0-protokollan päälle tehty identiteetti kerros, mikä mahdollistaa web-, 

mobiili- ja JavaScript-sovellusten lähettää ja vastaanottaa tietoa käyttäjistä vahvalla salauksella 

(OpenID Foundation). Tarkoitus protokollassa on tehdä kehittäjien työtä helpottava ratkaisu hyödyn-

täen REST:iä sekä JSON:ia. 
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4 ASIAKKAIDEN AUTENTIKOINTI 

 

Nykyaikaisten standardien mukaisia asiakkaiden sekä käyttäjien todentamiseen tarkoitettuja palve-

luja on paljon markkinoilla yrityksille. CIAM-palvelut antavat edun oman asiakasrekisterin ylläpitoon 

nähden, että yrityksen ei tarvitse itse huolehtia kaikista standardeista tai rekisterin ylläpitoon liitty-

vistä velvoitteista. 

 

Termillä IAM (Identity and Access Management) viitataan identiteetin- ja pääsyn hallintaan, yleensä 

tämä on käytössä yrityksen tai oppilaitoksen sisäisessä autentikoinnissa. IAM-ratkaisuna voidaan pi-

tää Windows Server:n tai Azure:n Active Directory:ä käyttäjien ja laitteiden osalta. Erona CIAM näh-

den on se, että CIAM on erityisesti asiakkaiden identiteetin- ja pääsynhallintaan tarkoitettu palvelu. 

 

4.1 IDaaS 

 

IDaaS eli Identity as a Service viittaa identiteetin- ja pääsynhallinnan pilvipalveluun, jossa käyttäjien 

autentikointi on ulkoistettu palveluntarjoajalle. Näissä palveluissa on mahdollista saada MFA (multi-

factor authentication) osaksi autentikointia, jolloin käyttäjän tunnistamiseen ei riitä pelkästään yhden 

tason tunnistautuminen tunnuksella ja salasanalla vaan tunnistautuminen vaatii lisäksi myös tunnis-

tautumista jollain laitteella, kuten älypuhelimella. 

 

Palvelut ovat yleensä maksullisia ja kulut muodostuvat per autentikointi sisältäen käyttäjän tunnista-

misen sekä tokenin eli valtuuden uusimisen, hinnoittelussa on paljon kilpailua ja monet tarjoavat 

myös ilmaisia, autentikointimääriin sidottuja tilauksia palveluista. MFA on yleensä maksullinen lisä-

palvelu, joka otetaan erikseen käyttöön. 

 

Esimerkkejä IDaaS tarjoajista 

• Microsoft Identity Platform, sisältyy Azure Active Directory, Active Directory B2C sekä Azure 

Active Directory B2B 

• Auth0, tarjoaa yksinomaan identiteetti palvelua ja voidaan laajentaa muihin palveluihin ku-

ten erillisiin tietokantoihin 

• Okta, suosittu suurempien yritysten kanssa, tarjoaa monipuolisia IAM- ja CIAM-palveluja 

 

4.2 SSO 

 

SSO (single-sign on) eli kertakirjautuminen mahdollistaa useisiin palveluihin kirjautumisen yhdellä 

kertaa. Single sign-on antaa yrityksen palvelun käyttäjille mahdollisuuden käyttää muitakin palve-

luita yhdellä kirjautumisella ja mahdollistaa käyttäjän pääsyn eri palveluihin, jotka muuten vaatisivat 

aina uudelleen kirjautumisen (AuthenticationWorld.com, 2014). Käyttäjiä SSO helpottaa eri palvelui-

hin pääsemisessä vain yhdellä kirjautumiskerralla ja kehittäjien tulee huomioida, mitkä palvelut tai 

sovellukset tulee rajoittaa käyttäjien pääsyltä. 

  



         

         14 (27) 

4.3 MFA 

 

MFA tarkoittaa kahden tai useamman eri vaiheen käyttämistä käyttäjän tunnistautumisessa. Use-

ampi vaihe tuo varmuutta käyttäjän tunnistamisessa, mutta samoin vaikuttaa negatiivisesti käyttö-

kokemukseen hidastaen tunnistautumisen prosessia. 

 

KUVA 2. MFA:n tasoista. 

 

Monivaiheista tunnistautumista voisi ajatella olevan useissa tasoissa tai vaiheissa, kuten kuvassa 2 

on esitetty. 

 

1. Jotain mitä tiedät 

Tunnus ja salasana edustavat ensimmäistä. Käyttäjän oletetaan tietävän tunnus ja salasana, mutta 

käyttäjää ei voida vielä varmasti tietää, autentikoidun henkilön tiedot voivat olla varastetut. 

 

2. Jotain mitä sinulla on 

2FA (two-factor authentication) eli kahden vaiheen autentikointi. 2FA:ta käytetään yleensä, silloin 

kun tunnuksen ja salasanan lisäksi käytetään muuta vahvistusta kirjautumisprosessissa. Esimerkkinä 

älypuhelimeen lähetetään vahvistusviesti tai sähköpostiin vahvistuskoodi, jonka käyttäjä syöttää kir-

jautumisprosessissa. 

 

3. Jotain mitä sinä olet 

Biometriset tunnisteet, kuten kasvojen- tai sormenjälkitunnisteet ovat käytössä useissa uusissa äly-

puhelimissa. 

 

  

Jotain mitä 
tiedät

Jotain mitä 
sinulla on

Jotain mitä 
sinä olet
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5 AZURE AD B2C 

 

Preventos Informatics Oy:n tarpeeseen valittiin tilaajan kanssa Azure Active Directory B2C, koska 

palvelut toimivat jo Azure ympäristössä ja autentikointi voitiin keskittää samaan pilvipalveluun. Azure 

AD B2C mahdollistaa 50 000 aktiivista käyttäjää kuukaudessa ilmaiseksi. Lokalisointi eli kieliasetuk-

set sekä ikkunoiden ulkoasua voidaan muuttaa kirjautumiseen, käyttäjän profiilin tietojen muokkaa-

miseen sekä salasanan resetointiin. Azure AD B2C etuina on sen yhteensopivuus muiden Microsoftin 

teknologioiden kanssa ja autentikoinnissa käytetyt kirjastot mahdollistavat nopean käyttöönoton, 

joten konfiguroiminen on nopeaa. 

 

Microsoftin CIAM eli asiakkaiden identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuna toimii Azure Active Di-

rectory B2C, joka on osa Azure Active Directory:ä. 

Käyttäjien autentikointi onnistuu User flows -käytännöllä (policy), jolloin autentikointi on valmiiksi 

määritelty. Autentikointi onnistuu graafisesti eri tunnistautumisen tarjoajan kanssa ja mahdollistaa 

rekisteröinnin, kirjautumisen sekä profiilin muokkaamisen toteuttamisen sovelluksiin. Mikäli autenti-

kointia on tarve muokata enemmän kuin User flows tarjoaa, voidaan käyttää Azure AD B2C Custom 

policy:ä, jolloin kaikkia autentikoinnin osia voi itse muokata. Custom policy on suunnattu kokeneille 

kehittäjille, projekteissa joihin User flows ei ole riittävä ratkaisu. Custom policy:en muokkaaminen 

tapahtuu käsin XML tiedostoihin. (Microsoft, 2019.) 

 
5.1 Palvelun laskutus 

 

Azure Active Directory B2C luominen tapahtuu sen Azure Active Directory:n alle, johon Azure:n tilaa-

jalla on oikeus ja Azure AD B2C linkitetään laskutettavaan tiliin. Taulukosta 2 nähdään MAU (Monthly 

Active Users) eli kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien mukainen hinnasto. 

 

TAULUKKO 2. Azure AD B2C laskutus per aktiivinen käyttäjä (viitattu 29.11.2019 Microsoft). 

Kuukausittain aktiiviset käyttäjät Maksu 

ensimmäiset 50 000 Ilmainen 

seuraavat 50 000 0,00464 € per käyttäjä 

seuraavat 900 000 0,00388 € per käyttäjä 

seuraavat 9 000 000 0,00275 € per käyttäjä 

enemmän kuin 10 0000 000 0,00211 € per käyttäjä 

MFA ja SMS/puhelin autentikointitapahtumasta 0,026 € per kerta 

 

5.2 Access token 

 

Jotta käyttäjälle voidaan hakea suojatuista rajapinnoista tietoa, saa asiakassovellus access tokenin, 

käyttöoikeusvaltuutuksen. Azure AD:ssa on käytössä myös ID token, jonka pitää sisällään käyttäjän 

tiedot, kuten nimen ja osoitteen. 
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Azure AD B2C päivittää tokenit väliajoin ja ne voi asettaa Azure:n portaalista. Tokenit tallentuvat 

oletuksena session storage:n ja noudetaan sieltä aina kutsuttaessa samoja suojattuja resursseja. 

Access tokenin sekä ID tokenin elinikä voi olla minimissään 5 minuuttia, oletuksena elinikä on 60 

minuuttia ja korkeintaan se voi olla 24 tuntia (Microsoft, 2019). 

 

 

 KUVA 3. Malli access tokenin noutamisesta. 

 

Kuva 3 havainnoillistaa access tokenin toimintaa, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen sovellus nou-

taa access tokenin tiettyä suojattua resurssia varten, tässä tapauksessa Web API:a varten. Asiakas-

sovellus tallentaa tokenin sessioon ja lähettää sen http-kutsun yhteydessä Web API:lle. Azure:ssa 

Web API:lle määritellään scope eli näkyvyys, mikä on oikeus suojattuun resurssiin pääsemiseksi. Mi-

käli access token on oikea ja kutsulla on scope:n määrittämä oikeus resurssiin, palauttaa Web API 

haetut tiedot takaisin asiakassovellukseen. 

 

5.3 Ryhmät ja roolit 

 

Käyttäjien oikeuksien jakamisessa käytetään yleensä kahta tekijää: ryhmät, jolla voi olla tietty rooli 

kuten pääkäyttäjät ja käyttäjälle asetettu rooli, kuten asiakas tai peruskäyttäjä. Sovelluksissa tulee 

huomioida, mihin osiin käyttäjien on tarve päästä (autorisointi). 

 

Azure Active Directory:ssä on huomioitu yleensä yrityksen tai oppilaitoksen tilien käyttäjien ryhmiin 

tai rooleihin jakaminen, mutta Azure AD B2C -palvelussa tätä ominaisuutta ei vielä suoraan ole.  

 

5.4 Azure Active Directory B2B 

 

Palvelua käytetään yritysten välisessä identiteettien hallinnassa. Eri yritysten käyttäjät pystyvät kir-

jautumaan samoihin palveluihin ja kutsumaan muita yritysten käyttäjiä. Ratkaisu yhdistelee sekä 

IAM- ja CIAM-palveluita ja on suunniteltu etenkin konserneille tai muuhun yritysten yhteistyötoimin-

taa ajatellen. 

 
  

Asiakassovellus 

Azure AD B2C 

Web API 

Access token 

Access token 

Vastaus 
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6 TYÖKALUT JA TEKNOLOGIAT 

 

Web-sovelluksen frontend toteutuksessa käytettiin Vue.js ohjemistokehystä, sen keveyden ja no-

pean oppimisen vuoksi. Ohjelmistokehykseen löytyy useita yhteensopivia kirjastoja ja se mahdollis-

taa nopean kehityksen. 

 

Tämän hetkinen backend toimii Azure-pilvialustassa. Kehityksessä käytettiin omaa backendiä, joka 

helpottaa vaiheiden testaamista ilman, että siitä olisi haittaa tuotannon kannalta. Backend-sovelluk-

sena oli mahdollista käyttää Azure Functions -mikropalveluja tai ASP.NET Core Web API:a. Koska 

lopullisia ratkaisuja on hankala määritellä työn alussa ja pääpaino on käyttöliittymän suunnittelussa, 

käyttöön otettiin ASP.NET Core 2.0 Web API -backend sen vakaan toimivuuden ja nopean kehittämi-

sen kannalta. Käytännössä jatkokehityksen kannalta Azure Functions ei ole pois suljettu mahdolli-

suus skaalautuvuuden takia ja sovelluksen osat toimivat yhden kokonaisuuden sijasta mikropalve-

luina. 

 

IDE:nä käytössä oli Visual Studio 2017 backend-kehityksessä ja editorina Visual Studio Code fron-

tend-kehityksessä, Visual Studio toimii paremmin backend kehitysympäristönä ASP.NET-sovelluksille 

IntelliSensen sekä debuggauksen osalta. Ketterämpi Code soveltuu hyvin frontend-ohjelmointiin lisä-

osiensa ansiosta ja koska frontend toteutetaan jo alusta alkaen toimimaan riippumattomana backen-

distä. 

 

6.1 MSAL 

 

Microsoftin autentikointikirjasto, joka mahdollistaa tokenien hankkimisen Microsoft identity platfor-

mista, jolloin käyttäjällä on oikeus päästä suojattuihin resursseihin ja sitä voidaan hyödyntää Micro-

soft Graph -rajapinnassa sekä omassa, että kolmansien osapuolien Web API:ssa. MSAL-kirjastot on 

kehitetty JavaScript-, mobiili- sekä .NET-sovelluksille. (Microsoft, 2019.) 

 
6.1.1 Kirjautuminen JavaScriptillä 

 

Yksinkertaisimmillaan JavaScriptillä autentikointi onnistuu luomalla sille oma luokka (class), jonka 

constructorissa luodaan kuvan 4 mukaisesti msalConfig-objekti ja luodaan uusi MSAL.js UserAgen-

tApplication-instanssi. 

 

this.msalConfig = { 

      auth: { 

        clientId: {ClientId}, 

        authority: "https://{Tenant}.b2clogin.com/tfp/{Tenant} 

 .onmicrosoft.com/", 

        validateAuthority: false 

      } 

    }; 

    this.app = new Msal.UserAgentApplication(this.msalConfig); 
KUVA 4. MSAL asetuksien antaminen. 
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Esimerkkinä kuvassa 5 on yksinkertaisin login-funktio, kun käyttäjä kirjaantuu sisään, selaimessa 

avautuu login popup -ikkuna. Vastauksena saatava ”loginresponse” pitää sisällään ID tokenin ja 

käyttäjän tiedot. 

login() { 

    this.app 

      .loginPopup() 

      .then(loginResponse => { 

        console.log(loginResponse); 

      }) 

      .catch(error => { 

        console.log(error); 

      }); 

  } 
KUVA 5. Kirjautumisen loginPopup-funktio. 

 

Kuvassa 6 uloskirjautuminen onnistuu kutsumalla MSAL.js logout -funktiota, joka huolehtii istunnon 

lopettamista. 

 

  logout() { 

    this.app.logout(); 

  } 
KUVA 6. Uloskirjautumisen logout-funktio. 

 

6.2 Vue.js 

 

Vue.js on käyttöliittymien suunnitteluun tarkoitettu progressiivinen ohjelmistokehys ja sitä voidaan 

hyödyntää single-page appien luomiseen, jolloin käyttöliittymä ei ole riippuvainen backend-sovelluk-

sen rakenteesta (Vue.js). Vue on helppo ja nopea käyttöinen, mikäli omaa aikaisempaa selainohjel-

moinnin taustaa ja siihen on olemassa laaja dokumentaatio. Vue CLI -työkalu tarjoaa mahdollisuu-

den luoda komentosyötteen kautta valmiita projektien malleja lisäosineen.  

 

6.3 Vuex 

 

Vuex on Vue.js ohjelmistokehyksen kanssa käytettävä lisäosa. Se mahdollistaa tilan (state) käytön 

sovelluksen eri komponenttien välillä. Vuex:in on mahdollista saada myös liitännäisiä, mitkä mahdol-

listavat tiedon tallentamisen selaimen välimuistiin. Koska osa backendistä on vielä kehitysvaiheessa 

ja jää opinnäytetyössä kehityksen ulkopuolelle, mittaustietojen hakemiseen käytetään vain yhtä 

REST-rajapintaa. Vuex välimuistiintallennuksella on backendiä vähemmän kuormittavempi ratkaisu 

säilöä tietoa ja hakea välimuistista, jolloin vältytään turhalta saman tiedon hakemiselta esimerkiksi 

selaimen sivua päivitettäessä tai palattaessa sovellukseen lyhyen ajan sisällä. 
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state: { 

 data: null 

}, 

mutations: { 

 SET_DATA(state, newData) { 

  data = newData; 

 } 

}, 

actions: { 

 mutateData({commit}) { 

  commit(”SET_DATA”, newValues()) 

 } 

} 
KUVA 7. Vuex rakenne. 

 

Kuvan 7 esimerkistä, kuinka Vuex toimii:  

• State-objekti pitää sisällään tiedon (data) sen hetkisen tilan, alustettuna se on tyhjä eli null. 

• Mutations-objektin sisällä olevia metodeja kutsutaan muuttamaan tiedon tilaa, tällöin tiedon 

muuttuminen tallentuu. 

• Actions mahdollistaa asynkronisia kutsuja, kuten API-kutsut. commit-metodi tarkoittaa, että 

kutsutaan mutations-objektin sisällä olevaa metodia tiedon muuttamiseksi. 

• Kun Actions-objektin metodeja kutsutaan, käytetään dispatch-metodia. 

• Tietoa voidaan hakea komponenteissa joko kutsumalla itse tiedon tilaa, mikäli tietoa tarvit-

see jotenkin käsitellä esimerkiksi suodattaa tietty alkio taulukosta, on parempi käyttää get-

ter-metodia tiedon hakemiseksi. 

 

6.4 REST-arkkitehtuuri 

 

Representational State Transfer on palvelinpuolen arkkitehtuuri, mikä mahdollistaa resurssien jaka-

misen palvelinpuolelta millä tahansa asiakassovelluksessa http-kutsulla. 

 

Yleisimpiä http-kutsuja ovat: 

• GET – resurssi(e)n hakemiseen 

• POST – resurssi(e)n lisäämiseen 

• DELETE – resurssi(e)n poistamiseen 

• PUT – resurssi(e)n päivittämiseen 

 

Palvelimen vastaukset tulevat http-koodeina: 

• 200 – OK, yhteys onnistui 

• 201 – Created, resurssi on luotu 

• 204 – No content, yhtään tietoa ei palautettu vastauksessa 

• 403 – Forbidden, asiakkaalla ei ole oikeuksia resurssiin 

• 404 – Not found, resursseja ei löytynyt 

• 500 – Internal server error, palvelimen virhe ilmoitus, kun tapahtuu poikkeus käsittelyn ai-

kana 



         

         20 (27) 

  

http-kutsuissa on otsikot (headers), joihin on mahdollista lisätä tietoa kutsuihin liittyen kuten autori-

soinnista (Authorization), onko kutsun lähettäjällä oikeutta pyydettyihin resursseihin 

(https://www.soapui.org/). Autorisoinnissa asetetaan pääsytiedot kuten access token pyyntöön mu-

kaan, jolloin suojatusta resurssista on mahdollista hakea tiedot. 
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7 TOTEUTUS 

 

7.1 Autentikointi 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tuli tutustua Azure Active Directory:n sekä Azure Active Directory B2C:n 

dokumentaatioon.  

Aikaisemmin Microsoft oli käyttänyt Azure Active Directory for developers (v1.0) työ- ja oppilaitosten 

tilien autentikoinnissa Azure Active Directoryyn. Tähän käytettiin ADAL-kirjastoa. Nykyisin käytössä 

on Microsoft Identity Platform v2.0 mikä mahdollistaa autentikoinnin työ-, oppilaitosten-, henkilökoh-

taisella tilileillä sekä sosiaalisilla tileillä, kuten Facebook tai Google (Microsoft, 2019). Microsoft Iden-

tity Platform v2.0 kanssa tokenien hakemiseen ja uusimiseen käytetään MSAL-kirjastoa. 

 

Työ aloitettiin luomalla Vue-projekti Vue CLI -työkalulla, tällöin työn alkutilanne jo noudattaa ohjel-

mistokehyksen mukaista rakennetta ja nopeuttaa työn aloittamista sekä helpottaa dokumentaation 

seuraamista. Asennus tehtiin oletusasetuksilla, koska lisäosia voi lisätä projektiin myöhemmin tarvit-

taessa. 

 

MSAL-kirjasto asennettiin Node.js mukana tulevan NPM-packet managerin kautta, jolloin NPM vastaa 

pakettien riippuvuksista ja ylläpidosta, kuten pakettien päivittämisestä. NPM on JavaScript-sovellus-

ten pakettien hallintaan tarkoitettu sovellus. 

 

Microsoftin käyttämä dokumentaatio MSAL-kirjaston käytöstä single-page application -sovelluksessa 

oli erittäin hajanainen ja tietoa täytyi yhdistää useista eri lähteistä, että kirjautuminen ja rekisteröinti 

onnistuisi ongelmitta. Tämän seurauksena sovelluksen autentikoinnin konfiguroimiseen toimivaksi 

kului aikaa työn alkuvaiheilla. 

 

Käyttäjän autentikointiin frontend- sekä backend-sovellus tulee rekisteröidä Azure AD B2C:ssa. Fron-

tendille annetaan Azure:ssa API access backend-sovellukseen. Azure:ssa tulee myös asettaa backen-

din Web API -sovellukselle Published scopes, joita käytetään, kun hankitaan access token Web API -

kutsuja varten. Tässä tapauksessa scope, viittaa miten pyynnöllä on oikeus toimia suojatussa resurs-

sissa, kuten onko oikeus vain lukea resurssista (Microsoft, 2019). 

 

7.2 Web API 

 

ASP.NET Core Web API:n asennettiin JwtBearer middleware (väliohjelmisto) -paketti, joka mahdollis-

taa OpenID Connect tokenien käytön autentikoinnissa. Kuvassa 8 näkyy, JwtBearer-autentikointi li-

sätään startup-tiedostossa. .NET Core -sovelluksissa startup -tiedostoon lisätään eri väliohjelmistoja 

palveluiden tai rajapintojen lisäämiseksi, kuten tässä tapauksessa sovelluksessa käytetty autentikoin-

tipalvelu.  
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services.AddAuthentication(options => 

{ 

options.DefaultScheme = JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme; 

}).AddJwtBearer(jwtOptions => 

{ 

 jwtOptions.Authority = $"https://{Tenant}.b2clogin.com/tfp/{Do-

main}/{Policy}/v2.0/"; 

 jwtOptions.Audience = {ClientId}; 

}); 
KUVA 8. JWT-autentikointi. 

 
Sallitut scope:t asetetaan middlewareen sekä kontrolleriin, mikäli Web API:a kutsutaan ilman oikeaa 

scope:a Web API palauttaa status koodin 401 eli pyynnöllä ei ole oikeuksia. 
 

7.3 Vuex:n käyttö sovelluksessa 

 

Työn alussa tarkasteltiin käyttöliittymän komponentteihin jakamista, koska aikaisemmasta kokemuk-

sesta oli tiedossa, että sovelluksen arkkitehtuuri voi turhaan monimutkaistua. Ratkaisuna käytettiin 

Vuex-lisäosaa hallitsemaan kerran haettua tietoa ja sen esittämistä eri komponenteissa. Kaikki ha-

ettu tieto asetetaan välimuistiin niin kauan kuin käyttäjä on kirjautunut ja vältetään saman tiedon 

hakeminen useaan kertaan, jolloin Web API:a ei kuormiteta enempää kuin on tarve. 

 

7.4 Mittaustiedon esittäminen 

 

Käyttöliittymään lisättiin Chart.js-kirjasto mikä on JavaScript-kirjasto graafien esittämiseen. Lineaari-

set graafit näyttävät viikko- ja kuukausikohtaista kulutusta, sekä reaaliaikaista mittausta. Viikko- ja 

kuukausikohtaiset mittaustiedot esitetään kumulatiivisesti kuvassa 9 ja reaaliaikainen mittaus esittää 

30 viimeisintä tulosta kulutuksesta kuvassa 10. 

 

 

KUVA 9. Kumulatiivinen kulutus kuukauden aikana. 

 

Kulutusta esittävät graafit sisältävät y-akselilla kulutuksen litroissa ja x-akselilla mittausajankohdat. 

Käyttäjä pystyy valikosta vaihtamaan viikon ja kuukauden välillä ja mittaustietoja haettaessa näkyy 

lataussymboli. 
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Kaikki komponentit ovat uudelleen päivitettävissä, koska tämän hetkisessä versiossa osa tiedoista 

voi jäädä saapumatta käyttöliittymään, joten tiedot ovat uudelleen haettavissa päivitä-painikkeella, 

mikäli tietojen hakeminen epäonnistuu. 

 

 

KUVA 10. Reaaliaikaisen kulutuksen graafi, y-akselilla näkyy kulutus litroissa ja x-akselilla mittaus-

ajankohdat. 

 

Laitteen tilaa esitetään lokina kuvan 11 mukaisesti, joka ilmoittaa tällä hetkellä viidenkymmenen 

(50) mittauksen aikana havaitut poikkeamat etäluettavan vesimittarin tilassa. Työn pääpaino oli 

käyttöliittymän toteutuksessa, joten jatkokehitykseen kuuluu etäluettavan vesimittarin tilan tallenta-

minen ja reaaliaikainen ilmoittaminen poikkeuksesta vesimittarin tilassa. 

 

 

KUVA 11. Poikkeuksien näkyminen lokissa. 



         

         24 (27) 

Sovellukseen on lisätty myös mahdollisuus verrata kulutusta. Vertailussa voi muokata vertailun ar-

voja ja tarkastella omaa kulutusta haluamaansa keskiarvoon. Kuvassa 12 kulutusta voi verrata kuu-
kauden, viikon tai oman kulutuksen keskiarvon mukaan ja vertailussa käytetyn ”muut”-pylvään tie-

toja voi muokata painikkeesta ”muokkaa arvoja”. 
 

 
KUVA 12. Kulutuksien vertailu. 

 

7.5 Käyttäjien ryhmiin asettaminen 

 

Työn aikana tuli etsiä myös ratkaisu käyttäjien jakamisesta ryhmiin. Vaihtoehtoina oli käyttää joko 

Azure Active Directory B2C:n custom policy:ä tai kutsua Graph API -rajapintaa suoraan Web API:sta. 

Ratkaisuna oli käyttää Graph API -rajapintaa, koska custom policy vaatii suuremman työmäärän ko-

konaisuutena sekä enemmän ylläpitoa kehittäjien osalta. Ratkaisussa saadaan sama tulos Graph API 

-rajapinnan hyödyntämisessä. 

 

Käyttäjä lisätään ryhmään Azure Active Directory:ssä, käyttäjälle voi lisätä Web API:n puolella ac-

cess token claim, eli tokeniin on mahdollista lisätä tieto käyttäjästä. Tokenien claimit ovat tietoja 

käyttäjästä, kuten esimerkiksi nimi tai osoite. Claimeihin lisätään tieto käyttäjän ryhmästä, jolloin on 

mahdollista hyödyntää rajapintojen autorisointia, eikä käyttäjä pysty hakemaan suojatusta resurs-

sista ilman tarvittavaa oikeutta. Ratkaisussa käytetään ASP.NET Core:n claim-based -autorisointia, 

jolloin tokenista tarkistetaan, onko käyttäjällä tarvittava claim, tässä tapauksessa ryhmän tunniste. 

Käyttäjän oikeudet käyttöliittymässä voidaan rajata hakemalla tieto käyttäjän ryhmästä http GET -

kutsulla kirjautumisen yhteydessä ja siten rajoitettua käyttöliittymän osien näkyvyyttä. 
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8 LOPPUTULOS 

 

Lopputuloksena on Vue.js-sovellus, johon käyttäjä pystyy rekisteröitymään sekä kirjautumaan käyt-

töliittymästä, palauttamaan salasanansa sekä muokkaamaan profiilinsa tietojaan. Mittaustiedot näky-

vät erilaisina informatiivisina graafeina, joiden kautta käyttäjä pystyy seuraamaan sekä vertailemaan 

kulutustaan. 

 

Sovelluksessa on keskitytty keveyteen ja käyttämään luotettavia kirjastoja nopeuttamaan kehitys-

prosessia. MSAL-kirjasto tekee ison osan raskaasta taakasta autentikoinnissa, työn alussa täytyi pe-

rehtyä tarkasti dokumentaatioon MSAL-kirjaston käytöstä ja Azure Active Directorystä. Työn alussa 

aikaa kului etenkin tiedonhakuun, kuinka MSAL-kirjasto konfiguroidaan JavaScript-sovelluksessa. 

Dokumentaatio jättää useita aukkoja toteuttamisesta, konfiguroimisesta ja kuinka autentikointi on-

nistuu Web API:a vasten. Puutteellisen lähtötason tiedon vuoksi suunnittelu vaati tarkkaa perehty-

mistä ja useiden eri lähteiden tietojen yhdistämistä, että autentikointi onnistui sovelluksessa. 

Käyttöliittymä on jaettu komponentteihin ja suunniteltu niin, että jatkokehittäminen olisi mahdolli-

simman vaivatonta. Työstä on laadittu selkeä dokumentaatio, mikä toimii hyvänä pohjana jatkokehi-

tykseen sekä muiden sovellusten käyttöliittymien kehittämiseen. 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Alkutilanteessa oli tarkoitus toteuttaa puhdas Vue.js-sovellus, joka olisi mahdollisimman hyödynnet-

tävissä muissakin tilaajan palveluissa. Perustana toimivat dokumentaatioiden pohjalta saadut käy-

tänteet kehitystyölle ja niiden noudattaminen, jolloin sovellus toimii odotetulla tavalla. 

 

Aikataulutus toimi hyvänä pohjana työn etenemiselle. Työvaiheissa oli myös enemmän limittymistä 

toisiinsa ja tietoa täytyi omaksua nopeasti suhteessa lyhyellä aikataululla, mutta ne eivät haitanneet 

työn etenemistä. Raportin laatimiselle sekä viimeistelyille järjestyi myös hyvin aikaa loppuvaiheissa. 

 

Azure Active Directory B2C toimii ratkaisuna ja sopii myös hyvin pienillekin yrityksille sekä joustaa 

moneen. Vaikka Azure AD B2C:n dokumentaatiota löytyy paljon, on dokumentaatio kuitenkin hyvin 

hajallaan ja vaatii paljon aikaa tutkia ja yhdistellä eri tietoja keskenään ennen kuin sen saa toimi-

maan haluamallaan tavalla. Toimivuus eri Microsoftin teknologioiden sekä Vue.js-sovelluksen kanssa 

on hyvin saumatonta eikä ongelmia ole syntynyt. 
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