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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuottaa tieto- ja viestintätekniikan kunnallisel-
le liikelaitokselle malli tietojärjestelmän tai ohjelmiston vaatimusten määrittelyyn. Tie-
tojärjestelmän hankinta tai kehittäminen ilman toimivaa tapaa kerätä, analysoida ja esit-
tää järjestelmää koskevia vaatimuksia johtaa hyvin todennäköisesti siihen, että järjes-
telmä ei palvele käyttötarkoitustaan. Hyvin toteutettu vaatimusmäärittely voi vähentää 
käyttöönotto- tai kehityskustannuksia ja tavoitejärjestelmän virheiden määrä pienenee 
huomattavasti. 
 
Vaatimusmäärittelyt on usein tehty melko vapaamuotoisesti hahmottamatta määrittely-
työtä osana koko projektin elinkaarta. Tämä on johtanut erilaisiin käytäntöihin ja edel-
leen siihen että vaatimusmäärittelyt eivät ole vertailukelpoisia tai niiden sisältöosat 
hyödynnettävissä toisissa projekteissa. Vaatimusten keräämiseen, priorisointiin ja esit-
tämiseen ei ole ollut käytettävissä toimintaympäristöön sopeutettua mallia. Usein käy-
täntöjen moninaisuus on johtanut myös siihen että samaa työtä tehdään moneen kertaan 
projektin eri vaiheissa kun vaatimusten määrittelyä ei ole kuvattu prosessina syötteineen 
ja tuloksineen. 
 
Luotavan mallin tavoitteeksi asetettiin selkeys ja tehokkuus. Vaatimusmäärittely halut-
tiin liittää kiinteämmin osaksi tietojärjestelmäprojektikokonaisuutta, vähentää saman 
työn tekemistä eri vaiheissa ja tuottaa projektipäällikölle tai määrittelyvastaavalle työka-
luja joilla kerätä, analysoida ja priorisoida erilaisia vaatimuksia. 
 
Malli ja sitä tukevat työkalut rakennettiin tutustumalla olemassa oleviin vaatimusmäärit-
telymetodeihin ja kokoamalla niiden hyviksi arvioiduista osista uusi, liikelaitoksen toi-
mintaympäristöön sopiva malli. Mallin tueksi toteutettiin toimintaohje, vaatimusmäärit-
telijän muistilista. 
 
Mallin toimivuutta testattiin niin sanottujen yksikkö- ja projektiarkistojen teknisen alus-
tan vaihdon vaatimusten keräämisessä, analysoinnissa ja priorisoinnissa. Mallin käytön 
havaittiin selkeyttävän ja yhdenmukaistavan vaatimusmäärittelyä prosessina sekä vä-
hentävän päällekkäistä työtä projektin eri vaiheissa. 
 
Mallia on mahdollista kehittää edelleen käsittämään myös vaatimusten hallinta projek-
tissa, tämä voitaisiin toteuttaa case-tyyppisesti käyttäen mallia muutamissa tulevissa 
projekteissa ja kehittämällä sitä edelleen saadun palautteen perusteella. Näin malli ke-
hittyisi entistä paremmin tukemaan käytännön työtä. 
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The goal for this thesis was to provide guidelines and a document template for software 
requirements specification process in a public utility company. Need for an efficient 
method to elicitate, identify, analyze and document software requirements had been 
identified as none of the known models were seen as satisfactory and there was no pro-
cess for requirements specification. 
 
By formalizing the whole process the amount of errors in the finished software product 
can be lowered considerably. A well planned and executed requirements specification 
can and should also decrease the cost of implementing and developing new software.  
 
The specification process and document template were formed by studying known re-
quirements specification models and creating a new model based on the acquired infor-
mation. Priority was given to the usability of the new model. To maximize the efficien-
cy of the process, the model relied on inputs from the preceding project phases so that 
documents are not written multiple times in different parts of the whole project. A how-
to guide was also written to support the project manager in the task of requirements 
specification.  
 
A case study of requirements elicitation for a new platform for document archive sys-
tem for hospital units and projects was used to test the template and methods of elicitat-
ing, analyzing and prioritizing user requirements. The model that was formed was seen 
as a baseline and a starting point for further development of requirements specification 
process in the organization. 
 
The model could be further refined by researching its impact on software projects that 
were conducted using it as a tool for creating the software requirements specification. 
This way the process itself could be enhanced to achieve even better results in software 
projects. 

Key words: requirement, requirement specification, requirements engineering 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuottaa tieto- ja viestintätekniikan liikelaitos 

MediKesille malli tietojärjestelmän tai ohjelmiston vaatimusten määrittelyyn. Tietojär-

jestelmän hankinta tai kehittäminen ilman toimivaa tapaa kerätä, analysoida ja esittää 

järjestelmää koskevia vaatimuksia johtaa todennäköisesti siihen, että järjestelmä ei pal-

vele käyttötarkoituksessaan, ylittää sille varatun budjetin tai aikataulun, tai ei äärimmäi-

sessä tapauksessa toimi lainkaan. Hyvin toteutettu vaatimusmäärittely voi säästää käyt-

töönotto- tai kehityskustannuksia ja tavoitejärjestelmän virheiden määrä pienenee huo-

mattavasti. 

 

Vaatimusmäärittelyyn ja vaatimusten hallintaan on olemassa useita erilaisia malleja. 

Onkin nähty tarpeelliseksi tuottaa eri vaatimusmäärittelymallien ominaisuuksia yhdiste-

levä uusi malli, joka palvelee erityisesti kohdeorganisaation ICT-projektitoimintaa. Ta-

voitteena on käytettävä, selkeä ja tehokas vaatimusmäärittelymalli, jossa erityisesti lop-

pukäyttäjän tarpeet ja vaatimukset pyritään huomioimaan ja keräämään. Mallia tuke-

maan tuotettaisiin myös ohje sen käyttöön sekä työkaluja vaatimusten hallintaan, ke-

räämiseen ja priorisointiin. Näin vaatimusmäärittelyprosessi palvelisi mahdollisimman 

hyvin päätavoitettaan: käyttötarpeeseensa soveltuvien tietojärjestelmien kehittämistä ja 

hankkimista mahdollisimman tehokkaalla tavalla.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena ei ole ollut valmiin, hyväksytyn vaatimusmäärittelyn tekemi-

nen case-tapaukselle, vaan case-tutkimuksen käyttäminen luotavan mallin testaamiseen 

muun muassa vaatimusten keräämisen ja analysoinnin osalta. 
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2 VAATIMUS 

 

 

2.1 Vaatimuksen määritelmä 

 

Wiegers (2003, 487) kuvaa vaatimusta asiakastarpeeksi, kohteeksi tai toiminnallisuu-

deksi, joka tietojärjestelmän tulee täyttää jotta se tuottaa halutun lisäarvon tilaajalle. 

Davis (2005, 3) puolestaan määrittelee vaatimuksen ulkoisesti havaittavaksi piirteeksi 

tavoitejärjestelmässä. Pohjosen (2002, 28) mukaan vaatimukset määrittelevät eri sidos-

ryhmien tarpeet tavoitejärjestelmässä.  

 

 

2.2 Vaatimusten luokittelu 

 

Useimmiten vaatimukset jaetaan toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Li-

säksi ei-toiminnallisilla vaatimuksilla voi olla erikoistapauksissa aliluokka rajoitteet 

(Pohjonen 2002, 28).  

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTAn (2009, 28) mukaan vaati-

musmäärittely koostuu toimintalähtöisistä vaatimuksista, käyttäjävaatimuksista ja toi-

minnallisista sekä ei-toiminnallisista vaatimuksista. 

 

Pohjosen (2002, 28) mukaan vaatimusmäärittelyyn kirjataan kehitettävän järjestelmän 

toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset sekä rajoitteet. 

 

Wiegers (2003, 9, 11) puolestaan sisällyttää vaatimusmäärittelyyn näiden lisäksi laatu-

attribuutit, mutta kuvaa JUHTAn tavoin liiketoimintalähtöiset vaatimukset erillisessä 

visio ja laajuus –dokumentissa (Vision and scope). 

 

Davisin (2005, 201–205) malli on lähtökohtaisesti suppein; hän ei jaottele vaatimuksia 

esimerkiksi toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin, vaan käyttää pelkästään termiä vaati-

mus. 

 

Toimintalähtöiset vaatimukset esittävät korkean tason tavoitteita, joita organisaatio pyr-

kii saavuttamaan ohjelmiston tai järjestelmän tuella. Toimintalähtöiset vaatimukset pe-
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rustuvat usein toimintaprosesseihin, joiden avulla määritellään haluttu tavoitetila. Täl-

laiset toimintalähtöiset vaatimukset voidaan dokumentoida projektin vision ja laajuuden 

avulla. Visio voi olla esimerkiksi ”Saumaton hoitoketju”. (Wiegers 2003, 9; Pohjonen 

2002, 28) 

 

Käyttäjävaatimukset kuvaavat toimia, joita käyttäjien tulee kyetä toteuttamaan järjes-

telmää tai ohjelmistotuotetta hyväksikäyttäen. Käyttäjävaatimukset voidaan kuvata 

käyttötapauksina, esimerkkien avulla tai skenaarioina. (JUHTA 2009, 28; Wiegers 

2003, 9) 

 

Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät ne toiminnallisuudet jotka järjestelmän tulee 

toteuttaa (Pohjonen 2002, 28). Esimerkiksi ”käyttäjän tulee voida tallentaa dokumentti 

järjestelmään käyttäen Office-toimisto-ohjelmiston Tallenna nimellä…-toimintoa”. 

JUHTAn (2009, 29) mukaan toiminnallisten vaatimusten tarkoituksena on luoda edelly-

tykset käyttäjille, jotta he kykenevät suoriutumaan vaadituista tehtävistä.  

 

Ei-toiminnalliset vaatimukset määrittelevät reunaehdot joiden sisällä järjestelmän tulee 

toimia. Reunaehdot voivat olla suorituskykyyn, liittymiin, tietoturvaan tai käyttövar-

muuteen liittyviä, esimerkiksi ”järjestelmän tulee toimia Windows 7 -

käyttöjärjestelmäalustalla”. (Pohjonen 2002, 28; JUHTA 2009, 29) 

 

Rajoitteet ovat Pohjosen (2002, 28) mukaan ei-toiminnallisten vaatimusten erikoistapa-

uksia, joilla määritellään rajoituksia asetetuille vaatimuksille. Wiegers (2003, 11) käyt-

tää termiä laatuattribuutit (quality attributes) osittain yhteneväisesti. Wiegersin mukaan 

(2003, 89) rajoitteet eivät koske vain toiminnallisia vaatimuksia vaan koko järjestelmää. 

 

Kuvion 1 keskelle on koottu käytetyille lähteille yhteiset vaatimustyypit, ulompiin laati-

koihin on koottu lähdekohtaiset osat. 
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Kuvio 1: vaatimustyyppejä 

 

Wiegersin mukaan (2003, 12) on huomioitava että projektin vaatimukset ja tavoitteena 

olevan järjestelmän vaatimukset eivät ole sama asia; projektin rajoitteina voivat olla 

esim. aikataulu tai budjetti, mutta ne eivät hänen mukaansa ole kohdejärjestelmän vaa-

timusmäärittelyyn kuuluvia rajoitteita, koska ne eivät vastaa kysymykseen mitä ja miten 

järjestelmän tulisi toimia. 

 

Toisaalta liikelaitos MediKesin projektikäsikirjassa (Auramäki ym. 2011, 35) projektin 

ja tavoitteena olevan järjestelmän vaatimukset ja rajoitteet kootaan samaan vaatimus-

määrittelyyn, koska niiden nähdään olevan saman kokonaisuuden osia. 

 

 

2.3 Hyvä vaatimus 

 

Hyvä vaatimus on yksiselitteinen ja ymmärrettävä, jokaisen osapuolen tulee ymmärtää 

vaatimus samoin. Erikoistermit tulee tarvittaessa selittää sanastossa (Wiegers 2003, 

168). 

 

Vaatimuksen tulee olla yksiselitteisesti tunnistettavissa ja jäljitettävissä. Tämä voidaan 

toteuttaa esimerkiksi numeroimalla vaatimukset juoksevasti. Samaa numeroa käytetään 

vain kerran vaatimuksia lisättäessä tai poistettaessa. Numerointi voi myös olla hierark-

kista: samantyyppiset vaatimukset kootaan samaan numeroituun kappaleeseen alakap-

paleiksi (esimerkiksi 3.2 Ei-toiminnalliset vaatimukset, 3.2.4 ”järjestelmän tulee toimia 

Windows 7 –käyttöjärjestelmässä”). Myös tekstitunnisteita voidaan käyttää hierarkki-
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2.5 Vaatimusten priorisointi 

 

Yksittäisten vaatimusten tulee olla luokiteltuja tärkeytensä mukaisesti. Usein projektin 

tavoite, budjetti ja aikataulu asettavat rajoitteita, joiden vuoksi joitakin vaatimuksia ei 

voida toteuttaa lainkaan jotta projekti saavuttaa tavoitteensa, ei myöhästy aikataulustaan 

tai ylitä budjettiaan. Tämän vuoksi yksittäisillä vaatimuksilla tulee olla prioriteetti, jon-

ka mukaan niiden huomioiminen kohdejärjestelmässä (tai sen versiossa) voidaan arvioi-

da suhteessa muihin vaatimuksiin. (Wiegers 2003, 248; Davis 2005, 63) 

 

Jos vaatimusmäärittelyn lähtökohtana on että kaikki kirjatut vaatimukset ovat samanar-

voisia, on olemassa suuri riski sille että projektin toteutuksen loppuvaiheessa joudutaan 

ajan- tai rahanpuutteen vuoksi karsimaan pois usein tärkeitäkin toiminnallisuuksia. 

Wiegersin (2003, 250) mukaan tilaajan tai loppukäyttäjän itsenäisesti tekemän prio-

risoinnin lopputulos on usein sellainen jossa 85 % vaatimuksista on korkeimman priori-

teetin, 10 % tärkeän prioriteetin ja 5 % matalan prioriteetin. Tämä ei anna projektin ve-

täjälle juurikaan joustovaraa mahdollisissa kustannus- tai aikatauluongelmissa. Riskin 

välttämiseksi onkin erittäin tärkeää käydä vaatimukset huolella läpi ja karsia pois sellai-

set, jotka eivät ole ehdottoman tärkeitä ja yksinkertaistaa sellaisia jotka ovat liian mo-

nimutkaisia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tarkistus- tai kysymyslistan avulla (Wie-

gers 2003, 250): 

 

 voidaanko vaatimuksessa kuvattu käyttötarve tyydyttää jollakin muulla tavalla? 
 mitkä ovat vaatimuksen hylkäämisen seuraukset? 
 täyttyvätkö liiketoimintavaatimukset jos tämä vaatimus jätetään pois määritte-

lystä? 
 

Vaatimusten priorisointi on usein haasteellista, koska yksittäiset käyttäjät saattavat pitää 

tiukasti kiinni ”omista” vaatimuksistaan. Tämän vuoksi priorisointi vaatii usein keskus-

telua eri käyttäjäroolien edustajien kanssa jotta yhteisymmärrykseen päästään. Voi olla 

tarpeen käydä läpi esimerkiksi yksittäisen vaatimuksen toteuttamisen aiheuttamia kor-

keita kustannuksia tai teknisiä riskejä, jolloin sen prioriteetti saattaa muuttua suhteessa 

muihin vaatimuksiin. (Wiegers 2003, 249; Davis 2005, 64) 
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2.5.1 Priorisointitapoja 

 

Davis (2005, 69) esittää priorisointityökaluiksi niin sanottua sadan dollarin testiä tai 

yksinkertaista kyllä-ei –äänestystä. 

 

Sadan dollarin testissä vaatimusmäärittelyä tekevän ryhmän jäsenet saavat jokainen sata 

kuvitteellista dollaria, jotka heidän tulee jakaa yksittäisten vaatimusten kesken. Periaat-

teena on, että jos vaatimus x on n kertaa tärkeämpi kuin vaatimus y, tulee vaatimukselle 

x sijoittaa n kertaa enemmän kuvitteellista rahaa kuin vaatimukselle y. Jokaisen osallis-

tujan sijoitettua rahansa sijoitukset lasketaan vaatimuskohtaisesti yhteen, ja vaatimukset 

järjestetään suurimman sijoituksen saaneesta pienimpään. Vaatimukset on näin priori-

soitu. (Davis 2005, 69) 

 

Menetelmän heikkoutena on tietynlaisen taktikoinnin mahdollisuus: osallistuja voi esi-

merkiksi seurata muiden sijoituksia, ja sijoittaa oman pottinsa kokonaan yhdelle vaati-

mukselle jos näkee että muut tärkeinä pitämänsä vaatimukset ”menevät läpi” muiden 

sijoituksilla. Näin yksittäinen, yhden osallistujan tärkeänä pitämä vaatimus saa korkean 

prioriteetin vaikka se ei välttämättä ole järjestelmäkokonaisuuden kannalta kriittinen. 

(Davis 2005, 70–71) 

 

Kyllä-ei –äänestyksessä vaatimukset käydään ryhmässä läpi yksi kerrallaan, ja osallistu-

jat valitsevat pitävätkö vaatimusta tärkeänä vai eivät. Vaatimukset pisteytetään kyllä-

äänien perusteella, jolloin ne saadaan priorisoitua suhteessa toisiinsa. Menetelmä on 

helppo ja nopea, mutta se ei ota kantaa esimerkiksi tilanteeseen jossa osallistuja pitää 

yhtä vaatimusta tärkeänä ja toista vielä sitä tärkeämpänä tai kriittisempänä – kumpikin 

vaatimus saa häneltä saman pisteytyksen. (Davis 2005, 71) 

 

Edellä mainitun ongelman korjaamiseksi Davis (2005, 71–72) esittää viisiportaista as-

teikkoa, joka lisätään äänestykseen. Osallistujat antavat vaatimuksille pisteitä taulukon 

1 mukaisesti. Menetelmää voidaan myös soveltaa tarpeen niin vaatiessa esimerkiksi 

siten, että erityisen tärkeänä pidetyn roolin tai toiminnon edustajan pisteet lasketaan 

kahteen kertaan (Davis 2005, 72). 
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TAULUKKO 1. Viisiportainen prioriteettiäänestys 

+2 Vaatimus on erityisen tärkeä järjestelmäkokonaisuuden kannalta 

+1 Vaatimus on tärkeä 

0 Vaatimuksella ei ole merkitystä 

-1 Vaatimusta ei ole tarpeen sisällyttää määrittelyyn 

-2 Vaatimus on tuhoisa järjestelmäkokonaisuuden kannalta 

 

Wiegers (2003, 252) lähestyy vaatimusten priorisointia arvon, kustannusten ja riskin 

keskinäisenä suhteena. Suurimman prioriteetin saavat vaatimukset jotka tuottavat suu-

rimman arvon pienimmillä kustannuksilla. Vaatimuksista koostetaan taulukko jossa 

arvioidaan edellä mainitut muuttujat vaatimuksittain. Wiegers (2003, 257) kuitenkin 

korostaa, että malli ei ole absoluuttinen vaan toimii tehokkaimmin priorisoinnin tekevän 

ryhmän tukena ja pohjana keskustelulle jonka tuotos ovat priorisoidut vaatimukset. 

 

 

2.5.2 Prioriteettiasteikko 

 

Davis (2005, 63) soveltaa priorisointiin lääketieteen termiä triage, hoidon tarpeen kii-

reellisyyden arviointi (Ruuti 2011, 2). Vaatimusten kiireellisyysjärjestys arvioidaan 

asettamalla ne esimerkiksi kolmeen luokkaan samaan tapaan kuin potilaat luokitellaan 

onnettomuustilanteissa: 

 

 Kriittinen 
 Kiireellinen 
 Ei-kiireellinen 

 

Käytettäessä kolmiportaista asteikkoa prioriteetit voidaan esittää myös luokkina korkea, 

keskitaso ja matala (Wiegers 2003, 251). Tällaisen luokittelun ongelmana on subjektii-

visuus ja epätarkkuus – termillä voi olla eri merkitys eri osapuolille. Jos luokat toteute-

taan tärkeyteen ja kiireellisyyteen perustuvana matriisina (taulukko 2), on luokitteluas-

teikko yksiselitteisempi ja tarkempi. 
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TAULUKKO 2. Prioriteettimatriisi 

 Tärkeä Ei tärkeä 
Kiireellinen Korkea prioriteetti Todennäköisesti tarpeeton 

vaatimus 
Ei kiireellinen Keskitason prioriteetti Matala prioriteetti 

 

JUHTA (2009, 14) suosittaa priorisoinnissa kolmiportaista asteikkoa, mutta ei täsmennä 

asteikkoa tai sen käyttämistä tarkemmin. 

 

 

2.6 Asiakasvaatimusten kerääminen 

 

Asiakasvaatimusten kerääminen on haastavaa, koska siihen ei ole olemassa yhtä yksit-

täistä kattavaa toimintamallia (Pohjonen 2002, 28; Wiegers 2003, 115). Pohjonen 

(2002, 29) suosittaa Couragen ja Baxterin (2005, 21) tavoin mallia jossa käytetään tilan-

teen ja tarpeen mukaan erilaisia vaatimusten keräämisstrategioita samanaikaisesti. 

 

Vaatimukset on myös kyettävä sijoittamaan kehitettävään järjestelmäkokonaisuuteen. 

Usein yksittäinen käyttäjä tuntee vain yhden osa-alueen järjestelmästä ja saattaa asettaa 

ehtoja tai rajoituksia, jotka eivät ole mahdollisia järjestelmäkokonaisuuden kannalta 

(JUHTA 2009, 17; Davis 2005, 59). 

 

 

2.6.1 Dokumenttien tutkiminen 

 

Dokumentteja tutkimalla pyritään löytämään jo olemassa olevia määrityksiä, standarde-

ja ja muita dokumentteja joita voidaan käyttää määrittelytyössä. Dokumentit voivat olla 

esimerkiksi käyttöoppaita, arvioita, teknistä dokumentaatiota tai vaikkapa oppikirjoja 

aiheesta. (JUHTA 2009, 18) 

 

 

2.6.2 Haastattelut 

 

Haastattelu on ohjattu keskustelu jossa haastattelija pyrkii saamaan haastateltavalta tie-

toa tietystä aihepiiristä. Haastattelujen avulla on mahdollista kerätä syvällistä tietoa yh-

deltä henkilöltä tai ryhmältä (Courage & Baxter 2005, 23, 248). Haastattelut ovat myös 
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tehokas työkalu kun halutaan kartoittaa kehitettävän järjestelmän taustatekijöitä laa-

jemmassa kontekstissa (Pohjonen 2002, 28). 

 

Couragen ja Baxterin (2005, 250) arvio haastattelujen hyvistä ja huonoista puolista on 

koottu taulukkoon 3. 

 

TAULUKKO 3. Haastattelun hyvät ja huonot puolet 

Haastattelu on tehokas työkalu Haastattelu ei sovellu 

Yksityiskohtaisen tiedon keräämiseen Tiedon keräämiseen laajalta joukolta 

Tiedon keräämiseen kyselyä tai käytettä-

vyystutkimusta varten 

Nopeaan tiedonkeruuseen 

Holistisen näkemyksen muodostamiseen 

järjestelmästä 

Henkilökohtaisten asioiden käsittelyyn 

 

Hietala (2009-2010, 36) puolestaan toteaa haastattelun tehokkaaksi työkaluksi kun: 

 

 kartoitetaan tutkittavaa asiaa eikä sitä vielä tunneta kovin hyvin 
 halutaan täsmentää kysymyksiä vastausten perusteella 
 halutaan kuvaavia esimerkkejä 
 halutaan saada "kato" mahdollisimman pieneksi 
 tutkittavilla on heikko motivaatio 
 tutkitaan tunneperäisiä asioita 

 

Haastattelut voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Jaottelu perustuu siihen miten paljon 

haastattelija ohjaa ja kontrolloi haastattelutilannetta (Courage & Baxter 2005, 258; Hie-

tala 2009-2010, 35): 

 

 Avoin haastattelu 
 Strukturoitu haastattelu 
 Puolistrukturoitu haastattelu 

 

Avoin haastattelu on keskustelunomainen ja kysymykset ovat avoimia ja haastattelija 

ohjaa tilannetta kaikkein vähiten. Sen vastakohtana strukturoidussa haastattelussa ky-

symyksissä on vastausvaihtoehdot joista haastateltavan tulee valita vastauksensa, eikä 

haastattelija jatka keskustelua haastateltavan vastausten perusteella vaan vain kirjaa ne 

ylös sellaisinaan. Puolistrukturoitu haastattelu on edellisten välimuoto. Haastattelu vaa-

tii haastattelijalta osaamista ja harjaannusta. (Courage & Baxter 2005, 258–259) 
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2.6.3 Kyselyt 

 

Kysely (survey) on menetelmä jolla aineistoa kerätään standardoidusti ja kohdehenkilöt 

muodostavat otoksen perusjoukosta. Standardointi tarkoittaa sitä, että kysymykset esite-

tään kohdejoukolle aina täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 188) 

 

Kyselyt voivat olla erittäin tehokkaita kun pyritään keräämään käyttötarpeita suurelta 

joukolta ihmisiä. Kyselyn tekeminen on vaativaa ja usein hidasta, huonosti toteutettu 

kysely voi tuottaa väärää tai tutkimuskohteeseen liittymätöntä dataa. (Courage & Baxter 

2005, 313) 

 

Kyselyn toteuttaminen 

Kysely voidaan toteuttaa kahdella päätavalla: posti- ja verkkokyselynä tai kontrolloituna 

kyselynä (Hirsjärvi ym. 2007, 191). 

 

Posti- ja verkkokyselyssä kysymyslomake toimitetaan tutkittaville tietoverkon tai postin 

välityksellä, ja tutkittavat palauttavat lomakkeen samalla välineellä. Tämän kyselymuo-

don etuina ovat nopeus ja helppous, huonona puolena taas kato; valikoimattomalle 

otannalle lähetyn kyselyn vastausprosentti jää parhaimmillaankin 30-40 prosenttiin, kun 

taas kohdennetummalle, aihepiiristä kiinnostuneelle joukolle (esimerkiksi tietyn amma-

tin harjoittajat) lähetetty kysely voi saada huomattavasti suuremman suhteellisen vasta-

usmäärän. Vastausprosenttia saadaan yleensä nostettua muistuttamalla kohdejoukkoa 

kyselyyn vastaamisesta, kahdella muistutuksella vastausprosentti saatetaan edellä mai-

nitussa tapauksessa saada nostettua jopa 70-80 prosenttiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 191) 

 

Kontrolloitu kysely voidaan jakaa edelleen informoituihin kyselyihin ja henkilökohtai-

sesti tarkistettuihin kyselyihin. Informoidussa kyselyssä tutkija jakaa kyselylomakkeet 

henkilökohtaisesti ja taustoittaa kyselyn tarkoituksen kohdejoukolle. Tutkittavat täyttä-

vät vastauslomakkeet itsenäisesti ja toimittavat ne tutkijalle. (Hirsjärvi ym. 2007, 191–

192) 
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Henkilökohtaisesti tarkastetussa kyselyssä tutkita toimittaa kyselylomakkeet tutkittavil-

le etukäteen, mutta noutaa ne henkilökohtaisesti, jolloin lomakkeet voidaan käydä läpi 

ja keskustella tutkimukseen liittyvistä asioista. (Hirsjärvi ym. 2007, 192) 

 

Kyselylomake 

Hirsjärven mukaan lomakkeen ja kysymysten muotoiluun tulee paneutua huolella. Ky-

symykset voivat olla avoimia (tutkittava kirjoittaa vastauksena itse), monivalintakysy-

myksiä (tutkittava valitsee vastauksensa valmiista vaihtoehdoista) tai asteikkoihin pe-

rustuva, joissa tutkittava valitsee vastausvaihtoehdon sen mukaan miten voimakkaasti 

hän on samaa tai eri mieltä esitetyn väitteen kanssa. Usein käytetään 5- tai 7-portaisia 

väittämäasteikkoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 193–195). 

 

Lomakkeelle on syytä laatia lähetekirjelmä, jolla kerrotaan tutkimuksen tavoitteet ja 

pyritään aktivoimaan tutkittavia vastaamaan (Hirsjärvi ym. 2007, 199). 

 

 

2.6.4 Priorisoiva aivoriihi 

 

Priorisoiva aivoriihi (Wants and Needs) on tiedonkeräysmenetelmä jolla voidaan kerätä 

dataa joukolta käyttäjiä. Yksinkertaisimmillaan metodi toimii siten että käyttäjäjoukolta 

kysytään ohjatussa tapaamisessa listausta siitä mitä he kehitettävältä järjestelmältä ha-

luavat ja toivovat. Listat kootaan session toisessa vaiheessa yhteen ja vastaukset ryhmi-

tellään. Ideoiden esiintymistiheys määrittää niiden painoarvon tai prioriteetin. Aivorii-

hestä menetelmä poikkeaa siis siinä että se sisältää myös käyttötarpeiden alustavan prio-

risoinnin. Näin sen avulla voidaan tuottaa lähes suoraan alustava vaatimusluettelo (ky-

seisen käyttäjäjoukon osalta) tärkeysluokkineen. (Courage & Baxter 2005, 371) 

 

Courage ja Baxter (2005, 371) pitävät menetelmää hyvänä erityisesti vaatimusmääritte-

lyn alkuvaiheessa, sillä sen avulla voidaan tehokkaasti muodostaa lähtökohta järjestel-

män (tai sen suunnitteilla olevan kehitysversion) toiminnalliselle laajuudelle. Menetel-

mä tulisi nähdä aina iteraatiokierroksen alkuvaiheen työkaluna, koska se tarjoaa pohja-

tiedon siitä mitä käyttäjät haluavat järjestelmältä. Tämän pohjatiedon päälle vaatimuksia 

voidaan alkaa tarkentaa porautumalla aivoriihen esille nostamiin kohteisiin tarkemmin 

(Courage & Baxter 2005, 372–373). 
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Huomioitavaa menetelmän käytössä 

 Sopiva ryhmäkoko on 8-12 eri käyttäjäroolien edustajaa 
 Käyttäjät eivät aina tiedä mitä he oikeasti ja käytännössä järjestelmältä haluavat, 

eivätkä he osaa yhteismitallisesti arvioida sitä miten tärkeänä he pitävät jotakin 
toiminnallisuutta 

 Kehitystyössä on aina muuttujia joita käyttäjät eivät osaa ottaa huomioon tarpei-
ta listatessaan 

 Käyttäjien kuvaamat käyttötarpeet eivät aina välttämättä kuvaa oikeellisesti sitä 
mitä he oikeasti tekevät järjestelmällä 

 

Edellä mainitun pohjalta voidaan todeta että menetelmää käytettäessä ei voida kysyä 

kysymyksiä jotka ovat liian laajoja ja epätäsmällisiä, käsittelevät tunnetasoa tai koske-

vat toimintoja joista käyttäjillä ei ole minkäänlaista kokemusta. (Courage & Baxter 

2005, 372–373) 

 

 

2.6.5 Korttilajittelu 

 

Korttilajittelu (card sorting) on menetelmä jonka avulla voidaan kartoittaa käyttäjien 

näkemyksiä ja tarpeita järjestelmän tietosisällön ryhmittelyyn ja navigaatioon liittyen. 

Sen käyttö on siis perusteltua kun halutaan selvittää esimerkiksi mitä termejä käyttäjät 

pitävät parhaina järjestelmässä tai miten sisältökokonaisuudet tulisi jaotella välilehdille. 

Korttilajittelu on näin myös käytettävyystyökalu. (Courage & Baxter 2005, 415–416) 
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3 VAATIMUSMÄÄRITTELY  

 

 

Vaatimusmäärittely (Software Requirement Specification, SRS) on dokumentti johon 

on koottu kehitettävälle (tieto)järjestelmälle asetetut vaatimukset (Pohjonen 2002, 28; 

Wiegers 2003, 10). Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta määrittelee vaati-

musmäärittelyn terminä seuraavasti: 

 

”Prosessi vaatimusten määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi. Vaatimusten määritte-

lyn tavoitteena on selvittää ohjelmistolle asetettavat vaatimukset sellaisella tarkkuudel-

la, että niiden perusteella voidaan kommunikoida eri osapuolille, millainen ohjelmiston 

halutaan olevan.” (JUHTA 2009, 7) 

 

Vaatimusmäärittely vastaa siis kysymykseen mitä ja miten kehitettävän järjestelmän 

tulisi tehdä eri sidosryhmien näkökulmasta (Pohjonen 2002, 28). Sidosryhmiä voivat 

olla järjestelmän loppukäyttäjät, pääkäyttäjät, omistajat, hallinto, taloushallinto jne. 

(Courage & Baxter 2005, 10). 

 

Vaatimusmäärittely ei ota kantaa siihen millä teknisillä ratkaisuilla vaatimukset täyte-

tään (Pohjonen 2002, 28). Asianmukaisella ja onnistuneella vaatimusmäärittelyllä var-

mistetaan se, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät vaatimukset samalla tavalla ja järjes-

telmä vastaa sille asetettuja käyttötarpeita. Vaatimusmäärittely on myös tilaajan ja toi-

mittajan välisen yhteistyön onnistumisen perusedellytys. (JUHTA 2009, 29; Wiegers 

2003, 115) 

 

 

3.1 Vaatimusmäärittelyn merkitys 

 

Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely ja sen laadukas organisointi on onnistuneen 

tietojärjestelmän hankinnan perusedellytys ja lähtökohta (Davis 2005, 10–11). Vaati-

musten määrittely on vaativaa, mutta se säästää projektin kuluissa, nopeuttaa hankkeen 

läpivientiä ja varmistaa vaadittujen ominaisuuksien tuottamisen. (JUHTA 2009, 3; Wie-

gers 2003, 5) 
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Oli kyse sitten uuden järjestelmän hankkimisesta tai esimerkiksi alustaratkaisun räätä-

löinnistä, on onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä että järjestelmälle asetettavat vaa-

timukset on kerätty, kirjattu ja huomioitu järjestelmän toteuttamista tai käyttöönottoa 

suunniteltaessa. Tutkimusten mukaan 40-60 % järjestelmien käyttö- ja toimintaongel-

mista johtuu vaatimusmäärittelyssä tehdyistä virheistä (Wiegers 2003, 4). JUHTAn mu-

kaan (2009, 8) 75 % kaikista vaatimusmäärittelyistä on puutteellisia. 

 

Forsberg ja Mooz (1997, 45) ovat puolestaan havainneet tutkiessaan NASAn projekteja, 

että kun vaatimusmäärittelyyn käytettiin 5 % kehitysbudjetista, olivat projektin kustan-

nukset tyypillisesti 40-170 % budjettia suuremmat. Kun vaatimusmäärittelyyn varattiin 

10-20 % kehitysbudjetista, jäivät budjettiylitykset alle 30 prosenttiin. 

 

 

3.2 Vaatimusmäärittely osana tietojärjestelmäprojektia 

 

Vaatimusmäärittely asettuu projektissa esiselvityksen ja hankinnan tai toteutusvaiheen 

väliin kuvion 3 mukaisesti (JUHTA 2009, 2). Vaatimusmäärittelyä ei voida tehdä mie-

lekkäästi ilman sitä edeltävien vaiheiden tuloksia. Esimerkiksi nykytilan analyysi, pro-

sessikuvaukset (nyky- ja tavoitetila) sekä tunnistettujen kehitystarpeiden listaus on syytä 

tehdä jo esiselvitysvaiheessa, jotta vaatimusmäärittelyvaiheesta ei muodostu tavoitetilan 

kuvaus- ja kehitystyötä (JUHTA 2009, 10; Auramäki ym. 2011, 34). 
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Kuvio 3: Vaatimusmäärittely osana järjestelmän kehittämistä (JUHTA 2009, 2). 

 

 

3.2.1 Esiselvitysprojekti 

 

Esiselvitysprojektin lähtökohtana on tunnistettu kehittämistarve ja tavoitteena selvittää 

tarpeen tai kehittämisaihion liiketoimintaperusteiden avulla se, käynnistetäänkö varsi-

nainen projekti. Esiselvitysprojekti on kestoltaan lyhyt ja laajuudeltaan suppea. Esiselvi-

tyksen painopisteenä on nyky- ja tavoitetilan eron kuvaaminen. Tavoiteprosessit, kes-

keiset tietosisällöt ja liittymät muihin järjestelmiin kuvataan ja ne toimivat vaatimus-

määrittelyn syötteinä. Esiselvitys voidaan tehdä projektina tai suppeampana kysymyslis-

taan perustuvana analyysinä. (Auramäki ym. 2011, 33) 

 

 

3.2.2 Vaatimusmäärittely 

 

Vaatimusmäärittely tehdään jos esiselvityksen perusteella päätetään projektin käynnis-

tämisestä. Vaatimusmäärittelyn pohjana voidaan käyttää JHS 173: ICT-palveluiden ke-

hittäminen –suositusta, mutta sitä ei edellytetä. (Auramäki ym. 2011, 34) 
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3.2.3 Hankintaprojekti 

 

Hankintaprojekti käynnistyy esitutkimuksen tai vaatimusmäärittelyn jälkeen. Sen tavoit-

teena on tehdä päätös hankinnasta ja hankintasopimus. Hankintaprojektin syötteenä 

toimii esiselvityksen tai vaatimusmäärittelyn tulosdokumentti. (Auramäki ym. 2011, 35) 

 

 

3.2.4 Käyttöönottoprojekti 

 

Käyttöönottoprojekti käynnistetään hankinnan jälkeen. Projektikäsikirjan (Auramäki 

ym. 2011, 36) mukaan käyttöönottoprojektin tärkeänä osana on määrittelyjen tarkenta-

minen toimittajan kanssa, lisäksi tavoiteprosessit ja liittymät käydään läpi uudestaan. 

 

 

3.2.5 Versiointiprojekti 

 

Versiointiprojekti muistuttaa toimintamalliltaan käyttöönottoprojektia, mutta sen tavoit-

teena on ottaa käyttöön esimerkiksi varusohjelmiston uusi versio. Versiointiprojekti voi 

myös sisältää toiminnallista versiointia, jolloin versionvaihdon yhteydessä otetaan käyt-

töön käyttäjäpalautteen mukaisia uusia toimintoja tai muokataan käytössä jo olevia. 

(Auramäki ym. 2011, 37) 

 

 

3.2.6 kehittämisprojekti 

 

Kehittämisprojekti on liikelaitoksen sisäinen projekti. Kehittämisprojektit voivat liittyä 

tilaajaorganisaation toiminnan uudelleenlinjauksiin tai liikelaitoksen sisäisiin muutok-

siin (esimerkiksi uudet toimintamallit). (Auramäki ym. 2011, 37) 

 

 

3.2.7 Tuotekehitysprojekti 

 

Tuotekehitysprojekti voidaan käynnistää, kun esiselvityksen perusteella havaitaan että 

käyttötarpeita vastaavaa tuotetta ei ole olemassa (hankintaprojekti) ja mahdollista nyky-
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järjestelmää ei voida kehittää (kehittämis- tai versiointiprojekti) vastaamaan muuttuneita 

tarpeita. (Auramäki ym. 2011, 38) 

 

 

3.3 Vaatimusmäärittelyn tarkkuus ja laajuus 

 

Vaatimusmäärittelyprosessia voidaan muokata mm. projektin koon, keston, kiireelli-

syyden ja kriittisyyden pohjalta siten että vaatimusmäärittely on tarkkuudeltaan riittävä, 

mutta ei ylimitoitettu kulloiseenkin tarpeeseen (Davis 2005, 9; JUHTA 2009, 9). Riski-

nä on toisaalta liian ylimalkainen ja toisaalta liikaan tarkkuuteen ja laajuuteen pyrkivä 

vaatimusmäärittely (Davis 2005, 10). Voidaankin todeta että tavoitteena ei tule olla täy-

dellinen vaatimusmäärittelydokumentti, vaan tarpeet täyttävä järjestelmä joka syntyy 

riittävän tarkasta ja laajasta vaatimusmäärittelystä (Davis 2005, 121; Wiegers 186). 

 

Wiegersin (2003, 10) mukaan vaatimusmäärittely voi olla yksinkertaisimmillaan lasken-

tataulukko johon vaatimukset on koottu kirjallisessa muodossa, erityiseen vaatimusten-

hallintajärjestelmään koottu tietokokonaisuus tai pienessä järjestelmäkokonaisuudessa 

jopa nippu arkistokortteja joihin yksittäiset vaatimukset on kirjattu. Vaatimusmäärittely 

voi siis olla määrä- tai vapaamuotoinen. Mitä laajempi kehitysprojekti, sitä määrämuo-

toisempi vaatimusmäärittelyn tulee olla. Wiegers (2003, 171) myös suosittaa omien 

vaatimusmäärittelypohjien tekoa erilaisille projektityypeille. 

 

JHS173 (JUHTA 2009, 9) sen sijaan tarjoaa laajan yhteisen vaatimusmäärittelymallin, 

jonka sisällä vaatimusten määrittelyn yksityiskohtaisuus ja roolit vaihtelevat tavoitejär-

jestelmän mukaan. 

 

Davis (2005, 8) puolestaan korostaa vaatimusmäärittelyn sopivaa, tilanteen mukaista 

laajuutta. Liian tarkat ja hitaat menetelmät vaatimusten keräämiseen, koostamiseen ja 

hyväksymiseen vievät liikaa aikaa ja tuottavat kustannuksia saavutettavaan hyötyyn 

nähden. Toisaalta liian pintapuolinen vaatimusmäärittelyprosessi ei tuota riittävää tark-

kuutta ja johtaa usein projektin aikataulun, budjetin tai niiden molempien ylittymiseen 

(Davis 2005, 9). Kumpikaan tapa ei siis tuota haluttua tulosta. 

 

Davisin (2005, 9) mukaan sopiva vaatimusmäärittelyn tarkkuus voikin vaihdella eri 

organisaatioissa, tai jopa organisaation eri projekteissa. Tätä varten hän on koostanut 
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toiminnallisuudet ja tietohallinnon asiantuntijat kuvaavat ne standardien mukai-
sesti (esimerkiksi UML). 

 

 

3.4.2 Vaatimusmäärittelyn tuottaminen 

 

JUHTAn (2009, 16–17) mallissa määrittelytyö jaetaan loogisiin kokonaisuuksiin, joita 

viedään eteenpäin erillisissä työryhmissä. Kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi käyt-

tötilanteet ja –tapaukset, vaatimusluettelo ja käyttötapauskuvaukset. Työryhmät ko-

koontuvat viikoittain käymään läpi työn etenemistä, ja koko projektiryhmä kootaan tar-

peen mukaan käymään läpi kokonaisuuteen liittyviä asioita. (JUHTA 2009, 17) 

 

3.4.3 Vaatimusmäärittelyn katselmointi ja hyväksyminen 

 

JUHTAn (2009, 15) mukaan vaatimuksien katselmoinnin tavoite on valvonta, ohjaus, 

keskeisten omistajien informointi etenemisestä ja laadunvarmistus. Katselmoinnissa 

käydään läpi tehty vaatimusmäärittely ja pyritään hyödyntämään loppukäyttäjien tai 

tilaajien osaamista mahdollisten virheiden tai tarpeettomien vaatimusten havaitsemises-

sa. Vaatimusmäärittelytyön katselmointi toimii myös omistajan tai omistajien ja loppu-

käyttäjien sitouttamisen välineenä. Näin esimerkiksi lisäresurssien saaminen voi helpot-

tua. (JUHTA 2009, 15) 

 

Wiegers (2003, 261) korostaa virheiden varhaista havaitsemista jatkuvan iteratiivisen 

katselmointiprosessin avulla, lisäksi muodollinen valmiin vaatimusmäärittelyn katsel-

mointi ja hyväksyminen toimii laadunvalvonnan viimeisenä tarkistuspisteenä ennen 

kohdejärjestelmän toteuttamisen aloittamista.  

 

Katselmoinnissa käydään läpi vaatimusten ymmärrettävyys, oikeellisuus sekä riittävä 

tarkkuus ja riippumattomuus (JUHTA 2009, 15; Wiegers 2003, 261). Vaatimusten kat-

selmointitilaisuuksille ei voida antaa edes ohjeellista oletusmäärää, koska vaatimusten 

kerääminen, analysointi ja kirjaaminen voivat edetä eri tavoin mm. projektin laajuudesta 

riippuen. Pienessä projektissa vaatimukset saatetaan katselmoida ja hyväksyä yhdessä 

katselmointikokouksessa, laajassa monen sidosryhmän projektissa katselmointikertoja 

saattaa olla useita. 
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Kun vaatimusmäärittely on katselmoitu ja se täyttää edellisessä kappaleessa luetellut 

ehdot, voidaan määrittelydokumentit hyväksyä. JUHTAn (2009, 15) mukaan vaatimus-

määrittelyn hyväksyy projektin ohjausryhmän puheenjohtaja tai järjestelmän omistaja. 

Jos vaatimusmäärittely ei täytä hyväksymisen ehtoja, voidaan sen palauttaa työstettä-

väksi tai koko vaatimusmäärittely keskeyttää.  

 

 

3.5 Vaatimusmäärittelyn riskit ja niiden välttäminen 

 

Vaatimusmäärittelyyn liittyvät riskit on erittäin tärkeää huomioida määrittelyprosessin 

alusta saakka. Wiegersin (2003, 15–16) mukaan vaatimusmäärittelyn suurin riski on 

työn tekeminen uudelleen kun jälkikäteen huomataan jonkin vaatimuksen olevan esi-

merkiksi tarpeeton tai väärin ymmärretty; vaatimusmäärittelyssä ei koskaan voida olet-

taa jonkin vaatimuksen olevan itsestään selvä. Tarpeeseen nähden riittämätön vaati-

musmäärittely on tärkein yksittäinen syy ohjelmistoprojektien epäonnistumiseen (JUH-

TA 2009, 8). 

 

Wiegers (2003, 18–20) listaa yleisimpiä vaatimusmäärittelyn riskejä näin: 

 

 Loppukäyttäjät eivät osallistu määrittelyyn tarpeeksi 
 Muuttuvat vaatimukset 
 Epätarkat vaatimukset 
 ”Kultaaminen” (gold plating): toimittaja lisää tuotteeseen vaatimusmäärittelyn 

ulkopuolelta toiminnallisuuksia tai ominaisuuksia, joita olettaa käyttäjien halua-
van, tai käyttäjät tekevät esimerkiksi käyttöliittymävaatimuksia jotka vaativat 
paljon lisätyötä, mutta eivät tuo vastaavaa lisäarvoa järjestelmän käytettävyyteen 

 Liian suppea vaatimusmäärittely tai vaatimusmäärittelyn korvaaminen tavoite-
hahmotelmalla. Saattaa toimia tutkimusprojekteissa, mutta johtaa useimmiten 
siihen että lopputulos ei vastaa tilaajan mielikuvaa. 

 Käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen: usein järjestelmillä on useita erilaisia 
käyttäjäryhmiä, joilla on erilaiset käyttötarpeet. Jos ryhmiä ei tunnisteta ja huo-
mioida, tuote ei vastaa käyttötarvettaan 

 Riittämätön suunnittelu: jos vaatimusmäärittely tehdään liian pintapuolisesti, on 
olemassa suuri riski että lopputuote ei vastaa käyttötarvettaan. 

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaatimusmäärittelyn selkeyteen. Vaatimusmäärittely-

dokumentin tehtävä on kuvata tavoitejärjestelmälle asetetut vaatimukset siten, että jo-

kainen kehityksessä mukana oleva osapuoli ymmärtää vaatimukset samalla tavalla. 

(Wiegers 2003, 165) 
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Selkeyttä voidaan tavoitella vaatimusten formaalilla loogisella kuvaamisella, mutta täl-

löin itse riski itse asiassa voi vain muuttaa muotoaan; asiakkaan tai tilaajan tulee myös 

ymmärtää vaatimukset täysin, joten erityisen kuvauskielen käyttöön tulee suhtautua 

varauksellisesti. (Wiegers 2003, 165; Davis 2005, 123) 

 

 

3.6 Vaatimusmäärittelydokumentit 

 

Taulukkoon 4 on koottu vaatimusmäärittelydokumentin pääsisältökohdat viidestä eri 

lähteestä. Taulukosta voidaan havaita että vaikka vaatimusmäärittelylle on olemassa 

standardi IEEE 830-1998, on eri mallien laajuudessa suuria eroja (Wiegers 2003, 52).  

 

TAULUKKO 4. Vaatimusmäärittelydokumentit 
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3.7 Vaatimusmäärittelyn muoto 

 

Hyvän vaatimusmäärittelydokumentin periaatteet ovat Wiegersin (2003, 167–168) mu-

kaan:  

 

 Otsikointi ja numerointi: käytä otsikoita ja aliotsikoita loogisesti. Numeroi jo-
kainen kuva ja taulukko sekä yksittäinen vaatimus. 

 Selkeys: väljä asettelu. Värien, lihavointien, kursivoinnin jne. käyttö maltilla ja 
johdonmukaisesti 

 Sisällysluettelo ja (mahdollisesti) sanasto 
 Hyperlinkit pääkohtien välillä 

 

 

3.8 Vaatimusten hallinta 

 

Vaatimusmäärittely on harvoin pysyvä koko projektin ajan. Käyttäjät saattavat esittää 

uusia vaatimuksia tai olemassa olevat vaatimukset saattavat muuttua projektin aikana. 

(Wiegers 2003, 54) 

 

Jotta projektin aikataulu ja kustannukset voivat pysyä asetetuissa rajoissa, on projektin 

aikaisia muutoksia hallittava. Hallinnasta vastaa muutoshallintaryhmä, joka arvioi muu-

tosten vaikutuksia ja tekee päätökset niiden toteuttamisesta. (Wiegers 2003, 54; Davis 

2005, 34) 

 

Vaatimusten hallinta on osa projektia joka käynnistyy vaatimusmäärittelyn hyväksymi-

sen jälkeen. Jotta vaatimuksia voidaan tehokkaasti hallita, on asia kuitenkin huomioita-

va jo vaatimusmäärittelyssä. Hyväksytty vaatimusmäärittelydokumentti toimii lähtö-

tasona (baseline) johon muutoshallinta tukeutuu. Tämän vuoksi jokaisen vaatimuksen ja 

muutosesityksen tulee olla jäljitettävissä ja sen tilan seurattavissa. (Wiegers 2003, 54) 
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4 VAATIMUSMÄÄRITTELYMALLI 

 

 

4.1 Tausta ja tavoitteet 

 

Tavoitteena oli toteuttaa liikelaitos MediKesin käyttöön ja toimintaympäristöön sopiva 

malli ja dokumenttipohjat vaatimusmäärittelyn tuottamiseen. Liikelaitoksen toiminnassa 

korostuvat ohjelmistojen hankinta ja räätälöinti, omaa ohjelmistotuotantoa ei ole. Mal-

lissa ei oteta kantaa vaatimusten hallintaan projektin kuluessa. Vaatimushallinta on kui-

tenkin huomioitava jo vaatimusmäärittelymallissa. 

 

Mallin luomiseksi tutustuttiin alaa käsittelevään kirjallisuuteen ja vertailtiin olemassa 

olevia vaatimusmäärittelytekniikoita ja –malleja. Yhdistelemällä mallien osia toisiinsa 

ja huomioimalla muun muassa organisaatiorakenteen ja terminologian erot tuotettiin 

vaatimusmäärittelyn prosessikuvaus (Liite 1). 

 

Vaatimusmäärittelymallin pohjaksi valittiin JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: vaa-

timusmäärittely. Pääsyynä tähän oli toimintaympäristö, liikelaitos toimii julkisella sek-

torilla. 

 

”JHS-järjestelmän tavoitteena on parantaa julkisen sektorin tietojärjestelmien ja niiden 

tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumatto-

malle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. 

Suosituksilla pyritään myös minimoimaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjaamaan 

tietojärjestelmien kehittämistä ja saamaan aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä 

julkishallintoon ja erityisesti julkisten organisaatioiden tietohallintoon.” (JHS-

suositukset 2012) 

 

Vaatimusmäärittelyn sisällön laajuudessa eri malleissa oli suuria eroja, kuten taulukosta 

4 voidaan havaita. Suoraviivaisimmassa mallissa vaatimusmäärittely koostuu johdan-

nosta, vaatimuksista, sanastosta ja hakemistosta, kun laajemmissa malleissa erillisiä osia 

on jopa kaksitoista. 

 

Malleja vertailtaessa voitiin havaita, että kaikille yhteisiä tekijöitä ovat jonkinlainen 

johdanto tai taustoitus, vaatimusluettelo ja sanasto. Erillisten dokumenttien määrä halut-
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tiin pitää pienenä, joten esimerkiksi liittymät kuvataan vaatimuksina, ei erillisenä do-

kumenttina. Vaatimusmäärittelyyn liitetään myös vaatimusmäärittelyprosessin syöttee-

nä esiselvitysvaiheesta tulevat tavoitetilan prosessikuvaukset ja käyttötapaukset. 

 

Vaatimusmäärittelymallin lisäksi koottiin tiivis ohje vaatimusmäärittelyn käytännöistä 

(4.8 Vaatimusmäärittelijän muistilista), joka voidaan liittää Projektikäsikirjaan. 

 

Tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman käytettävä ja yksinkertainen määrittelymalli, 

jonka avulla saavutettaisiin muun muassa mahdollisuus käyttää vaatimuksia ja tarvitta-

essa myös vaatimusmäärittelydokumentteja osana myöhempiä projekteja. Tämän vuoksi 

nähtiin tarpeelliseksi karsia JHS 173 –suosituksen dokumenttimäärää ja toisaalta tuoda 

malliin enemmän käytännön ohjaavuutta muun muassa priorisointitaulukon ja syöttei-

den osalta. Tällä pyritään välttämään riskiä siitä että vaatimusmäärittely vie toisaalta 

liian kauan aikaa ja liikaa resursseja tarvittavaan tarkkuuteen nähden ja toisaalta siitä 

että vaatimusmäärittely ei jää liian epätarkaksi ja sen perusteella kehitetty tai hankittu 

järjestelmä ei vastaa todellista käyttötarvettaan. 

 

 

4.2 Case yksikkö- ja projektiarkistot 

 

Vaatimusmäärittelymalli rakennettiin käyttäen mallin testaamisen tukena käyttäjä-

kyselyä. Case-tutkimuksen kohteena oli niin sanottujen yksikkö- ja projektiarkistojen 

siirto uudelle tekniselle alustalle. Yksikköarkistot ovat nimensä mukaisesti yksikkökoh-

taisia dokumenttiarkistoja, joita yksiköt ylläpitävä itse sisällön osalta. Liikelaitos Medi-

Kes ylläpitää arkistojärjestelmää teknisesti, vastaa käyttäjähallinnasta (ylläpito-, ja lu-

kuoikeuksien antaminen) ja luo arkistoon otsikkotasot (”kansiot”) joiden alle yksikön 

ylläpitäjät voivat viedä dokumentteja. Dokumenttityyppejä ei ole rajattu, arkistoon voi-

daan viedä minkä tyyppisiä tiedostoja tahansa. Käytössä ollut alusta on teknisesti van-

hentunut ja joitakin keskeisiä käytettävyyteen liittyviä ongelmia oli tunnistettu jo aiem-

min. Toisaalta suuri osa olemassa olevan järjestelmän toiminnallisuuksista on edelleen 

käyttökelpoisia.  

 

Käyttäjävaatimuksia kerättiin kyselyllä, joka toteutettiin Webropol-järjestelmällä. Kyse-

lyn vastauksista pyrittiin koostamaan priorisoituja vaatimuksia. Vaatimukset koottiin 
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vaatimustaulukkoon. Taulukon lisäksi koostettiin muut luodun vaatimusmäärittelymal-

lin mukaiset dokumentit. 

 

Case oli tyypiltään yhdistelmä kehittämis- ja versiointiprojekteista (Auramäki ym. 2011, 

37–38). Erityispiirteenä casessa oli se, että tekninen alusta oli jo valittu (Microsoft Sha-

rePoint). Tämä asettaa omat reunaehtonsa, koska ennalta valittu teknologia asettaa myös 

rajoitteita mm. käyttöön otettaviin toiminnallisuuksiin. 

 

Liikelaitos MediKesin vaatimusmäärittely kytkeytyy aina projektiin, koska lähtökohta-

na on se, että kaikki järjestelmähankinnat ja kehitystyö projektoidaan. Näin toiminta-

malli poikkeaa Wiegersin (2003, 12) näkemyksestä, jossa erotellaan projektin ja järjes-

telmän vaatimukset toisistaan. 

 

Projektin esiselvitysvaiheessa tehdään alustava vaatimusmäärittely, jota tarkennetaan 

tuottamalla varsinainen vaatimusmäärittely esimerkiksi hankintaprojektin tarjouspyyn-

töä varten. Vaatimusmäärittelyn pohjana voidaan käyttää JHS173-suositusta, mutta sen 

käyttöä ei vaadita. (Auramäki ym. 2011, 34) 

 

 

4.3 Vaatimusmäärittelyyn valmistautuminen 

 

MediKesin projektikäsikirjassa vaatimusmäärittelyä ei välttämättä projektoida erikseen 

vaan se on osa projektia ja projektiryhmän työtä (Auramäki ym. 2011, 34). Näin vastuu 

vaatimusmäärittelystä on lähtökohtaisesti projektiryhmällä, jonka työtä valvoo ja ohjaa 

projektin ohjausryhmä. 

 

Vaatimusmäärittelyn roolit liikelaitos MediKesin toiminnassa: 

 

 Ohjausryhmä hyväksyy vaatimusmäärittelyn sekä ohjaa ja valvoo määrittely-
työtä. 

 Projektipäällikkö vastaa määrittelytyöstä käytännössä. Laajassa hankkeessa 
projektipäällikön apuna voi olla yksi tai useampia määrittelyvastaavia, joiden 
työ on jaettu esimerkiksi tavoitejärjestelmän osakokonaisuuksien mukaan.  

 Projektiryhmän jäsenet ymmärtävät ja tuntevat projektin kokonaisuutena, toi-
mivat yhteistyössä muiden roolien kanssa. Vaatimusten kehittämis- ja tarkasta-
misvastuu, ovat mukana vaatimusten keräämisessä ja priorisoinnissa. 

 Muut asiantuntijat ovat toiminnan hyvin tuntevia loppukäyttäjiä (käyttäjävaa-
timukset) ja tietohallinnon asiantuntijoita (arkkitehtuuri, infrastruktuuri). 
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 Projektitoimisto tukee projektipäällikköä muun muassa erilaisten vaatimusten 
keräämismenetelmien käytössä, raportoi projektien tilanteesta liikelaitoksen joh-
toryhmälle ja pitää yllä projektisalkkua. Projektisalkun seurannalla pyritään vält-
tämään esimerkiksi päällekkäisen kehitystyön tekeminen rinnakkaisissa projek-
teissa. 

 

Projektin koosta riippuen määrittelytyö voidaan tarvittaessa jakaa loogisiin kokonai-

suuksiin, joita viedään eteenpäin erillisissä työryhmissä. Suppeammassa projektissa 

projektiryhmä tuottaa vaatimusmäärittelyn. Muita asiantuntijoita kutsutaan työhön tar-

peen mukaan. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa vaatimusmäärittelyä ja hy-

väksyä valmis vaatimusmäärittely projektin baseline- eli lähtötasoksi. Ohjausryhmä voi 

myös keskeyttää vaatimusmäärittelyn ja koko projektin. Syynä tähän voi olla esimerkik-

si se, että vaatimusmäärittelyn mukainen järjestelmä ei ole hankittavissa tai toteutetta-

vissa, vaadittujen ominaisuuksien toteutuskustannukset arvioidaan liian suuriksi tai vaa-

ditut toiminnallisuudet saadaan käyttöön jonkin toisen projektin osana. 

 

 

4.4 Vaatimusmäärittelyn tuottaminen 

 

 

4.4.1 Käyttäjäkysely 

 

Käyttäjäkysely (Liite 2) toteutettiin 22.11.2010 – 5.12.2010 lasten- ja nuorisopsykiatri-

an vastuualueella. Vastuualue valittiin kyselyn kohteeksi sopivan kokonsa (henkilöstö-

määrä 133), useiden käyttäjäroolien ja sen vuoksi, että siellä käytettiin aktiivisesti pois-

tuvaa yksikköarkistojärjestelmää. Näin toivottiin saatavan tietoa siitä mitkä poistuvan 

järjestelmän toiminnot nähtiin hyviksi ja minkä toimintojen nähtiin palvelevan eri käyt-

täjärooleja huonosti. 

 

Käyttäjäkysely toteutettiin Webropol-järjestelmällä. Linkki kyselyyn ja sen saate toimi-

tettiin käyttäjille sähköpostitse. Käyttäjiä muistutettiin kyselyyn vastaamisesta viisi vuo-

rokautta ennen vastausajan loppumista. Kyselyyn vastasi 44 henkilöä 133:sta, joten vas-

tausprosentti oli kohtuullinen 33. 

 

Kyselyn vastaukset (Liite 3) koottiin raportiksi Webropolin raportointitoiminnallisuu-

den avulla ja vastaukset pyrittiin purkamaan vaatimuksiksi. Vaatimukset koottiin vaati-



34 

 

mustaulukkoon ja priorisoitiin. Vaatimustaulukko ei siis ole valmis tai hyväksytty, vaan 

vaatimukset on syötetty siihen esimerkinomaisesti.  

 

 

4.4.2 Käyttäjäkyselyn tulokset 

 

Taustatiedot 

Kyselyyn saatiin 44 vastausta, kysely lähetettiin 133 työntekijälle (vastausprosentti 33). 

Vastaajista yli puolet (55 %) oli iältään 46-55 –vuotiaita. 61 % edusti hoitohenkilöstöä, 

7 % lääkäreitä, 16 % toimistotyöntekijöitä ja 16 % muita työntekijöitä (mm. sairaala-

huoltajat ja harjoittelijat). Vastaajista 38 oli naisia ja 5 miehiä, yksi vastaaja ei ilmoitta-

nut sukupuoltaan. 

 

Kiinnostus tietotekniikkaan 

Vastaajista 9 % piti itseään aktiiviharrastajina, 16 % hyödyntäjinä, 57 % peruskäyttäjinä 

ja 18 % ilmoitti käyttävänsä tietotekniikkaa koska siltä ei voi välttyä. 

 

Nykyisen arkiston käyttö 

42 vastaajaa 44:stä (95%) ilmoitti käyttäneensä tai käyttävänsä nykyistä yksikköarkis-

toa, ns. Mix-sivuja. 

 

Mix-sivujen käyttöaste 

19 % vastanneista ilmoitti käyttävänsä Mix-sivuja useamman kerran päivässä, 14 % 

päivittäin, 36 % viikoittain, 16 % kuukausittain ja 11 % harvemmin kuin kuukausittain. 

 

Voidaan havaita, että kun valtaosa (95 %) vastanneista käyttää arkistoa ja 33 % tekee 

näin useamman kerran päivässä tai päivittäin, on arkistoon pääsyn oltava mahdollisim-

man helppoa. 

 

Haettava sisältö 

Tärkeysjärjestyksessä haetuimmat sisällöt olivat: muistiot (75 %), ajankohtaiset asiat 

(75 %), lomakepohjat (68 %), yhteystiedot (41 %), toimintaohjeita (27 %), lomalistoja 

(16 %), päivystyslistat (16 %) ja perehdytysmateriaali (11 %). 
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Mix-sivujen käytettävyys 

Käytettävyyttä kysyttiin viisiportaisella likert-asteikolla, jossa vastaus 1 = täysin eri 

mieltä ja vastaus 5 = täysin samaa mieltä. 

 

 Valtaosa käyttäjistä (73 %) oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Mix-
sivujen käyttö on helppoa ja loogista” kanssa. 

 Valtaosa käyttäjistä (69 %) oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämän ”Mix-
sivut täyttävät käyttötarpeeni” kanssa. 

 Reilu puolet käyttäjistä (56 %) oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämän 
”Mix-sivut tehostavat ja helpottavat työtäni” kanssa. 

 

Vastauksista voidaan päätellä että teknisesti ja toiminnallisesti nykyjärjestelmässä ei ole 

suuria puutteita. 

 

Mix-sivujen kätevät ja loogiset toiminnot (avoin kysymys) 

Mix-sivujen kätevimpinä ja loogisina toimintoina pidettiin lomakkeita ja lomakepohjia 

(31 %), muistioita (24 %) sekä kuvaavia otsikoita (10 %) 

 

Voidaan havaita että käyttäjät eivät pääosin listanneet toimintoja vaan sisältötyyppejä, 

kysymyksen asettelu olisi siis vaatinut tarkennusta. Kuvaavia otsikoita voidaan pitää 

käytettävyyteen liittyvänä käyttäjävaatimuksena. 

 

Mix-sivujen kömpelöt ja epäloogiset toiminnot (avoin kysymys) 

Kömpelönä tai epäloogisena pidettiin sivuille pääsyä (10 %), otsikointia (10 %), kömpe-

löä dokumenttien muuttamista tai korjausta (3 %) ja vanhentunutta sisältöä (3 %) 

 

Kömpelöitä ja epäloogisia toimintoja listanneiden vastaajien määrä oli varsin pieni, tä-

mä on linjassa Mix-sivujen käytettävyyttä koskevan kysymyksen vastausten kanssa. 

 

Mix-sivuilta puuttuvia toimintoja (avoin kysymys) 

Mix-sivuilta puuttui vastaajien mukaan mahdollisuus muokata dokumentteja suoraan (7 

%), ilmoitus käyttäjille kun jotain uutta lisätään (7 %), hoito-ohjeita (3 %), virkistystä ja 

visuaalisuutta työn lomaan (3 %). 
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Mix-sivujen ylläpitäjänä toimiminen 

19 % vastaajista toimi Mix-sivujen ylläpitäjänä, 81 % vain lukukäyttäjinä. Ylläpitäjistä 

28 % piti arkiston ylläpitoa kohtuullisen helppona, 28 % kohtuullisen vaikeana ja 28 % 

siltä väliltä. 14 % piti ylläpitoa helppona. 

 

Miten arkiston ylläpito voisi olla helpompaa ja/tai tehokkaampaa (avoin kysymys) 

Kaikki vastanneet pitivät ylläpitoa liian monivaiheisena; dokumentti pitää ensin tallen-

taa johonkin, ja viedä erikseen arkistoon. Dokumentteja ei voi muokata suoraan arkis-

tossa. 

 

Vastaukset kuvaavat selkeää käyttäjätarvetta, joka voidaan kirjata vaatimukseksi uudel-

le järjestelmälle. 

 

Arkiston tulisi olla 

Helppokäyttöinen jopa ominaisuuksien kustannuksella (83 % osittain tai täysin samaa 

mieltä), dokumentteja tulisi voida muokata suoraan arkistossa (62 % osittain tai täysin 

samaa mieltä). Arkiston tulisi lähettää käyttäjälle sähköposti-ilmoitus jos dokumentteja 

on lisätty tai muokattu (71 % osittain tai täysin samaa mieltä), tai käyttäjän tulisi voida 

valita mistä muutoksista saa ilmoituksen (55 % osittain tai täysin samaa mieltä). 38 % 

mielestä niin sanottuja työnkulkuja (esimerkiksi dokumentin hyväksyminen tai luku-

kuittaus) tulisi hyödyntää arkistossa. Tarpeellisia työnkulkuja kysyttiin avoimena kysy-

myksenä, vastauksissa esitettiin keskustelu- ja kommentointimahdollisuutta, lukukuit-

tausta ja ilmoitusta uusista dokumenteista. Sosiaalisen median työkaluista tärkeänä (88 

%) pidettiin dokumenttien kommentointimahdollisuutta. 

 

Vastausten perusteella uuden järjestelmän vaatimuksiin kirjattiin herätteet, jotka ilmoit-

tavat käyttäjälle kun arkistoon on lisätty jokin uusi dokumentti tai jotakin dokumenttia 

on muokattu. Lisäksi arkiston tulee mahdollistaa dokumenttien kommentointi. 

 

Arkiston sijainti ja käyttöoikeudet 

Valtaosa vastaajista (83 %) oli sitä mieltä että arkiston tulisi olla käyttäjän näkökulmas-

ta osa organisaation intranetiä, mutta sinne tulisi päästä myös suoraan (esimerkiksi pi-

kakuvakkeen avulla). Arkiston tulisi olla vain omalle vastuualueelle suunnattu (71 % 

vastaajista), muiden käyttäjien pääsyä arkistoon vierastettiin. Henkilökohtaisen osion 

tarve oli vähäinen (22 % vastaajista piti tarpeellisena). Valmiita julkaisutasoja (esimer-
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kiksi näkyykö dokumentti vain omalle yksikölle vai koko sairaanhoitopiirille) pidettiin 

melko tarpeellisina (38 % vastaajista). Käyttöoikeuksien hallinnan tulisi olla vastuualu-

een tai yksikön omilla pääkäyttäjillä (85 %). 

 

Vastausten perusteella uusi järjestelmä tulee olla ainakin käyttäjän näkökulmasta osana 

organisaation intranetiä. Käyttöoikeuksien hallinta halutaan omaan yksikköön eikä esi-

merkiksi tietohallinnon hoidettavaksi. 

 

 

4.4.3 Kyselyn pohjalta koostetut käyttäjävaatimukset 

 

 Arkistojärjestelmä ei saa vaatia erillistä kirjautumista (käytetään useita kertoja 
päivässä) 

 Järjestelmän tulee mahdollistaa alikansioiden tai tasojen otsikointi (otsikoiden 
kuvaavuus) 

 Dokumentteja tulee pystyä muokkaamaan suoraan arkistojärjestelmässä ilman 
välitallennusta muualle 

 Arkiston tulee lähettää käyttäjän niin halutessa tälle sähköposti-ilmoituksia 
muuttuneesta sisällöstä. 

 Käyttäjällä tulee olla dokumenttien kommentointimahdollisuus 
 Arkiston tulee näkyä käyttäjälle organisaation intranetin osana 
 Arkistoon tulee päästä suoraan työpöydältä esimerkiksi pikakuvakkeen kautta 
 Arkiston käyttöoikeuksia tulee voida hallita hajautetusti 

 

 

4.5 Vaatimusmäärittelyn katselmointi ja hyväksyminen 

 

JUHTAn (2009, 15) mukaan vaatimuksien katselmoinnin tavoite on valvonta, ohjaus, 

keskeisten omistajien informointi etenemisestä ja laadunvarmistus. Katselmoinnissa 

käydään läpi tehty vaatimusmäärittely ja pyritään hyödyntämään loppukäyttäjien tai 

tilaajien osaamista mahdollisten virheiden tai tarpeettomien vaatimusten havaitsemises-

sa. Vaatimusmäärittelytyön katselmointi toimii myös omistajan tai omistajien ja loppu-

käyttäjien sitouttamisen välineenä. Näin esimerkiksi lisäresurssien saaminen voi helpot-

tua. (JUHTA 2009, 15) 

 

Wiegers (2003, 261) korostaa virheiden varhaista havaitsemista jatkuvan iteratiivisen 

katselmointiprosessin avulla, lisäksi muodollinen valmiin vaatimusmäärittelyn katsel-

mointi ja hyväksyminen toimii laadunvalvonnan viimeisenä tarkistuspisteenä ennen 

kohdejärjestelmän toteuttamisen aloittamista.  
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Katselmoinnissa käydään läpi vaatimusten ymmärrettävyys, oikeellisuus sekä riittävä 

tarkkuus ja riippumattomuus (JUHTA 2009, 15; Wiegers 2003, 261). Vaatimusten kat-

selmointitilaisuuksille ei voida antaa edes ohjeellista oletusmäärää, koska vaatimusten 

kerääminen, analysointi ja kirjaaminen voivat edetä eri tavoin mm. projektin laajuudesta 

riippuen. Pienessä projektissa vaatimukset saatetaan katselmoida ja hyväksyä yhdessä 

katselmointikokouksessa, laajassa monen sidosryhmän projektissa katselmointikertoja 

saattaa olla useita. 

 

Kun vaatimusmäärittely on katselmoitu ja se täyttää edellisessä kappaleessa luetellut 

ehdot, voidaan määrittelydokumentit hyväksyä. JUHTAn (2009, 15) mukaan vaatimus-

määrittelyn hyväksyy projektin ohjausryhmän puheenjohtaja tai järjestelmän omistaja. 

Jos vaatimusmäärittely ei täytä hyväksymisen ehtoja, voidaan sen palauttaa työstettä-

väksi tai koko vaatimusmäärittely keskeyttää. 

 

 

4.6 Vaatimusmäärittelyn tehtäviä 

 

Vaatimusmäärittelyn tehtäviä ovat projektikäsikirjan (Auramäki ym. 2011, 35) mukaan: 

 

 tavoitteiden täsmentäminen 
 omistajuuden täsmentäminen 
 sidosryhmien tarkistaminen 
 toimintaympäristön määrittelyn tarkistaminen 
 käytössä olevan rahoituksen ja resurssien varmistaminen 
 tavoitearkkitehtuurin täsmentäminen 
 organisaatio, prosessit, tietojärjestelmät, tiedot, teknologiat 
 vaatimusmäärittelyn läpiviennin suunnittelu (ketkä tekevät, keiltä tiedot hanki-

taan, hyväksymismenettelyt) 
 toiminnallisten vaatimusten määrittely (esim. prosessit, käyttötapaukset) 
 käyttäjäroolit 
 tietosisältöjen kuvaus (käsitemalli) 
 integraatiokuvaukset 
 raportointivaatimukset 
 vanhojen tietojen konversiot 
 teknologiavaatimukset (ict, joskus myös lääkintätekniikka) 
 vaatimusten luokittelu ja priorisointi (esim. pakolliset vaatimukset, optiot) 
 vaatimusmäärittelyn hyväksyntä (katselmointi) 
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Lisäksi yhtenä vaatimusmäärittelyn tuotoksena on projektikäsikirjan mukaan (Auramäki 

ym. 2011, 35) vaatimustaulukko, jota voidaan käyttää tarjouspyynnössä. Taulukon muo-

toa tai jäsennysmallia ei kuitenkaan ole määritelty. 

 

Vaatimusmäärittelyprosessin rajaamiseksi ja selkeyttämiseksi vaatimusmäärittelyn teh-

täviä muokattiin seuraavasti: 

 

 tavoitteiden täsmentäminen 
 omistajuuden täsmentäminen 
 sidosryhmien tarkistaminen 
 vaatimusmäärittelyn läpiviennin suunnittelu (ketkä tekevät, keiltä tiedot hanki-

taan, hyväksymismenettelyt) 
 vaatimusten määrittely (toiminnallisuudet, teknologiat, liittymät, raportointitar-

peet, tavoitearkkitehtuurin täsmentäminen) 
 vaatimusten luokittelu ja priorisointi 
 vaatimusmäärittelyn hyväksyntä (katselmointi) 

 

Näin vaatimusmäärittely keskittyy vaatimuksien keräämiseen, analysointiin ja prio-

risointiin ja korostaa aiempien vaiheiden syötteiden käyttämistä niiden uudelleen tuot-

tamisen sijaan. 

 

 

4.7 Vaatimusmäärittelydokumentit 

 

 

4.7.1 Johdanto 

 

Johdannossa kuvataan lyhyesti määriteltävä järjestelmä kokonaisuutena. Lisäksi järjes-

telmän riippuvuudet ja liittymät muihin järjestelmiin käydään läpi lyhyesti. 

 

 

4.7.2 Vaatimustaulukko 

 

Vaatimusmäärittelydokumentin (Liite 4) osaksi luotava vaatimustaulukko suunniteltiin 

yhteiseksi kaikille projektityypeille. Näin vaatimusten kirjaaminen on yhdenmukaista ja 

vertailtavaa. Taulukko on tehty Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja se pohjautuu JHS 

173 –suositukseen. Lomakkeelle syötetään kaikki vaatimukset ja niitä ei luokitella. 

(JUHTA 2009, 21) 



40 

 

 

Taulukon kentät 

ID: tunnisteena käytetään juoksevaa numerointia yksinkertaisuuden vuoksi. Yhtä nume-

roa käytetään vain kerran, eli jos vaatimus myöhemmin poistetaan, poistuu myös sen 

numero käytöstä. Näin vaatimuksiin voidaan viitata yksiselitteisesti numerolla ja vaati-

muksille asetettavat ehdot (2.3 Hyvä vaatimus) täyttyvät jäljitettävyyden osalta. 

 

Vaatimus: kenttään kuvataan vaatimus kappaleen 2.3 mukaisesti 

 

Vaatimuksen esittäjä: henkilö joka omistaa vaatimuksen. Esittäjä tulee kirjata aina, tämä 

helpottaa mm. priorisoinnin muuttamista tai lisätietojen pyytämistä tarvittaessa. 

 

Päivämäärä: milloin vaatimus on kirjattu 

 

Tärkeys: kuvataan käyttäen taulukon 2 matriisia priorisoinnin pohjana 

 

Lisätiedot: esimerkiksi linkki toiseen dokumenttiin 

 

 

4.7.3 Sanasto 

 

Sanastossa kuvataan vaatimusmäärittelyssä käytetyt erikoistermit.  

 

 

4.7.4 Liitteet 

 

Vaatimusmäärittelydokumenttiin liitetään tavoitetilan prosessit, arkkitehtuurikuvaus, 

käyttötapauskuvaukset ja kustannus-, riski- ja hyötyanalyysit. 
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4.8 Vaatimusmäärittelijän muistilista 

 

Vaatimusten määrittelytyön tueksi tuotettiin ohje (Liite 5), joka voidaan tarvittaessa 

liittää osaksi projektikäsikirjaa. Ohjeessa pyrittiin tiiviyteen, ja esimerkiksi vaatimusten 

keräämisen menetelmiä ei ole kuvattu vaan projektitoimisto avustaa niiden valinnassa ja 

käytössä projektikohtaisesti. 
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5 POHDINTA 

 

Vaatimusmäärittelymalli tuotettiin tukeutuen pääosin aihetta käsittelevään kirjallisuu-

teen. Näin sen voidaan nähdä olevan parhaat käytännöt –tyyppinen selvitys aiheesta, ei 

käytännön kokemuksiin perustuva opas tai ohjekirja. Mallia voidaankin pitää lähtötaso-

na jonka pohjalta voidaan edelleen kehittää vaatimusmäärittelyn prosessi ja toiminta-

malli, kun siihen liitetään käytännön kokemuksia muutaman mallin mukaisesti määritel-

lyn projektin toteutuksista. Käytännössä mallin testaaminen laajemmin olisi vaatinut 

useampien käyttäjävaatimusten keräämismenetelmien käyttöä ja koko käyttöönottopro-

jektin viemisen läpi tuotetun vaatimusmäärittelyn perusteella. Näin ei kuitenkaan voitu 

tehdä aikataulu- ja projektinhallintasyistä. Jatkotutkimuskohteena voisikin olla mallin 

kehittäminen käytännön kokemuksiin perustuen. Näin saataisiin yhdistettyä parhaat 

käytännöt ja käytännön kokemukset määrittelytyössä nimenomaan julkisen sektorin 

sosiaali- ja terveyspalveluiden ICT-projekteissa. 

 

Minkään valmiin mallin ei nähty palvelevan suoraan suunniteltua käyttötarvetta, joten 

niitä yhdistelemällä koottiin malli jossa pyrittiin yksinkertaisuuteen (mahdollisimman 

pieni määrä erillisiä dokumentteja, ei vaatimusten luokittelua), ohjaavuuteen (vaati-

musmäärittelyprosessin kuvaaminen, työkalut priorisoinnin ja käyttäjävaatimusten ke-

räämisen tueksi) ja tehokkuuteen (hyödynnetään projektin aiempien vaiheiden doku-

mentteja eikä tuoteta niitä uudestaan). Tehokkuuden lisäksi aiempien vaiheiden käyttä-

minen syötteinä tullee myös parantamaan esimerkiksi esiselvitysten laatua, kun tiede-

tään että tulokset toimivat edelleen syötteinä vaatimusmäärittelylle. 

 

Mallia rakennettaessa korostui vaatimusmäärittelyn rooli osana koko prosessia jossa 

kehitetään tai käyttöönotetaan tietojärjestelmää; jos vaatimusmäärittelyä edeltävien vai-

heiden tuotoksia ei ole käytettävissä tai vaiheita ei ole toteutettu lainkaan, puuttuu vaa-

timusmäärittelyltä perusta. Jos esimerkiksi tavoiteprosesseja ei ole kuvattu esiselvitys-

vaiheessa, on olemassa riski sille että vaatimusmäärittely ei kuvaa järjestelmää jota oi-

keasti tavoitellaan. Vaatimusmäärittelyä ei siis voida pitää erillisenä, muusta toiminnas-

ta irrallaan olevana tehtävänä, vaan se vaatii onnistuakseen syötteitä, ja tuottaa itse han-

kinta-, versiointi- tai tuotekehitysvaiheeseen tarvittavat syötteet. 

 

Vaatimusmäärittelyn vaikeimmaksi osaksi nousi odotetusti käyttäjävaatimusten kerää-

minen, analysointi ja esittäminen vaatimuksina. Nimenomaan käyttäjävaatimukset 
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useimmiten määrittelevät sen miten järjestelmä täyttää tehtävänsä, ja niiden keräämi-

seen on syytä käyttää monia erilaisia tapoja. Yhteen keruumalliin luottaminen tuottaa 

helposti yksipuolisen vaatimusmäärittelyn. Lisäksi käytetyssä keruutavassa (anonyymi 

käyttäjäkysely) havaittiin ongelma; käyttäjäkyselyihin halutaan vastata anonyymisti, 

mutta tämä johtaa siihen että kyselyn pohjalta tuotetuille vaatimuksille ei voida merkitä 

vaatimuksen esittäjää. Näin vaatimuksen tarkentaminen ja priorisointi jäävät muiden 

kuin vaatimuksen esittäjän vastuulle. Toisaalta kyselyn vastausmäärä oli sen verran suu-

ri, että priorisoinnissa voitiin käyttää mm. likert-asteikolla esitettyjen kysymysten vas-

tausten jakaumaa. Käyttäjäkysely ei kuitenkaan ole tämän työn perusteella sovelias ai-

noaksi käyttäjävaatimusten keräämismenetelmäksi, vaan sen rinnalla tai sen antamien 

vastausten tarkentamiseen tulisi käyttää esimerkiksi sadan dollarin testiä tai priorisoitua 

aivoriihtä. Näin vaatimuksia saataisiin tarkennettua ja niille voitaisiin löytää esittäjä tai 

omistaja.  

 

Työtä varten tutkituilla vaatimusmäärittelymalleilla tai -metodeilla on sama tavoite, 

mutta siihen pääsemiseen on yllättävän monta erilaista tapaa. JUHTAn mallissa koros-

tuu prosessinmukainen toiminta ja ennalta määrättyjen dokumenttien tuottaminen, mutta 

esimerkiksi dokumenttien sisältö on jätetty suurelta osin vaatimusmäärittelyn tekijän 

vastuulle. Tällä saavutetaan joustoa, mutta myös menetetään tietty vertailtavuus ja esi-

merkiksi vaatimusten uudelleenkäyttäminen vaikeutuu, kun kuvaustapoja ja –

tarkkuuksia voi olla organisaatiossa useita. 

 

Davis puolestaan korostaa vain juuri riittävän tarkan vaatimusmäärittelyn tärkeyttä. Hä-

nen mielestään vaatimuksia voidaan ja pitääkin kuvata eri tarkkuuksilla ja metodeilla 

jopa yksittäisen organisaation sisällä, tärkeintä on se, että jokainen vaatimusmäärittely 

kuvaa juuri riittävällä tarkkuudella juuri ne vaatimukset jotka tarvitaan jotta tavoitejär-

jestelmä täyttää käyttötarkoituksensa. Hän ei esimerkiksi erottele toiminnallisia vaati-

muksia, ei-toiminnallisia vaatimuksia ja käyttötapauksia toisistaan vaatimusmäärittelys-

sä, vaan kaikki tavoitejärjestelmän piirteet kuvataan vaatimustaulukon vaatimusriveinä, 

ei esimerkiksi erillisinä käyttötapauskuvauksina tai prosessikaavioina. 

 

Wiegersin malli asettuu edellä mainittujen välille ohjaavuudessaan (dokumentit ja nii-

den sisältö), mutta sisältää malleista eniten erilaisia käytännön työkaluja vaatimusten 

määrittelyyn (mm. priorisointi). 
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Malleja tutkimalla havaittiinkin että vaatimusmäärittely ei ole täysin standardi prosessi, 

vaan esimerkiksi ITIL:n tapaan se on räätälöitävissä erilaisten organisaatioiden ja toi-

mintaympäristöjen tarpeisiin. 
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Liite 3. Käyttäjäkyselyn tulokset 

1 (17) 

 

  

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-

En halua ilmoittaa

1. Ikä 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Hoitohenkilöstö

Lääkäri

Toimistotyöntekijä

Muu

2. Ammattiryhmä 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Valitse

Mies

Nainen

3. Sukupuoli 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Aktiiviharrastaja

Hyödyntäjä

Peruskäyttäjä

Käytän tietotekniikkaa koska siltä 
ei voi välttyä

4. Kiinnostus tietotekniikkaan (valitse yksi) 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Kyllä

Ei

5. Käytätkö tai oletko käyttänyt lasten- ja nuorisopsykiatrian 
dokumenttiarkistoa, eli ns. Mix-sivuja? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Useamman kerran päivässä

Päivittäin

Viikottain

Kuukausittain

Harvemmin

6. Käytän Mix-sivuja 



61 

 

7 (17) 
 

 
  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Muistioita

Lomakepohjia

Toimintaohjeita

Perehdytysmateriaalia

Lomalistoja

Ajankohtaisia asioita

Päivystyslistoja

Yhteystietoja

7. Haen Mix-sivuilta erityisesti (useampi valinta mahdollinen) 
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  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Mix-sivujen 
käyttö on 
helppoa ja 
loogista 

2 1 7 22 10 42 3,88 

Mix-sivut 
täyttävät 
käyttötarpeeni 

1 2 10 21 8 42 3,79 

Mix-sivut 
tehostavat ja 
helpottavat 
työtäni 

1 4 13 17 6 41 3,56 

Yhteensä 4 7 30 60 24 125 3,74 

8. Käytettävyys (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Kyllä

Ei

9. Toimitko Mix-sivujen ylläpitäjänä? 
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  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Arkiston 
ylläpito on 
helppoa 

0 2 2 2 1 7 3,29 

10. Arkiston ylläpito (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

visuaalisesti 
näyttävä 

3 7 16 12 3 41 3,12 

räätälöitävissä
, voisin itse 
valita miten 
arkisto ja 
dokumentit 
minulle 
näkyvät 

1 9 14 11 6 41 3,29 

helppokäyttöi
nen, vaikka se 
tarkoittaisi 
joidenkin 
ominaisuuksie
n karsimista 

0 3 4 15 20 42 4,24 

sellainen, että 
dokumentteja 
voi muokata 
suoraan 
arkistossa 
ilman 
välitallennusta 
muualle 

0 3 13 14 12 42 3,83 

Yhteensä 4 22 47 52 41 166 3,62 

11. Arkiston tulisi olla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 



66 

 

12 (17) 

 
 
 

  

  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

saisin 
arkistosta 
ilmoituksen 
sähköpostiini 
jos 
dokumentteja 
on muokattu 
tai lisätty 

1 5 6 10 19 41 4 

voisin itse 
päättää mistä 
tapahtumista 
arkistossa 
saisin 
ilmoituksen 

3 7 9 10 13 42 3,55 

arkistossa 
oleviin 
dokumentteihi
n liitettäisin 
ns. työkulkuja 
(esim. 
hyväksymism
enettely, 
lukukuittaus 
jne.) 

1 12 13 7 9 42 3,26 

arkistossa 
hyödynnettäisi
in ns. 
sosiaalisen 
median 
työkaluja 
(ryhmätyötilat, 
sisällön 
kommentointi, 
läsnäolotieto

1 11 16 11 3 42 3,1 

12. Haluaisin että (1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Läsnäolotieto

Kommentointimahdollisuus

Wiki-sivut

Blogit

Joku muu, mikä?

13. Jos pidit ns. sosiaalisen median työkalujen hyödyntämistä tärkeänä, mitä 
niistä pitäisit tärkeinä ja hyödyllisinä? 
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  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

erillään 
muista 
järjestelmistä 

6 8 17 2 2 35 2,6 

osa intranet 
Santraa 

1 0 15 13 7 36 3,69 

osa intranet 
Santraa, 
mutta sinne 
tulisi päästä 
myös suoraan 
esim. 
pikakuvakkee
sta 

0 1 6 16 18 41 4,24 

käytettävissä 
mistä 
tahansa, ei 
vain 
työpaikalta 

9 4 9 9 7 38 3,03 

Yhteensä 16 13 47 40 34 150 3,39 

14. Arkiston tulisi olla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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15 (17) 

 
 
 

  

  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Arkiston tulisi 
näkyä kaikille 
shp:n 
vastuualueille 

16 11 11 3 0 41 2,02 

Arkiston tulisi 
näkyä vain 
omalle 
vastuualueelle
ni 

0 2 10 16 13 41 3,98 

Arkiston tulisi 
näkyä vain 
omalle 
yksikölleni 

2 6 21 8 3 40 3,1 

Arkistossa 
tulisi olla 
mahdollisuus 
&quot;vierask
äyttäjille&quot
;, jotka 
näkevät vain 
määrätyn 
osan 
sisällöstä 
(esim. tietty 
kansio tai 
dokumentti) 

4 2 13 13 8 40 3,48 

Arkistossa 
tulisi olla 
mahdollisuus 
henkilökohtais
een osioon, 
johon voisin 
antaa muille 

8 13 10 6 3 40 2,58 

15. Arkiston käyttö (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) 
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  1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Kaikilla 
yksikön 
työntekijöillä 
tulisi olla 
tallennus- ja 
muokkausoike
us arkiston 
dokumentteihi
n 
automaattises
ti 

10 13 14 3 0 40 2,25 

Arkistossa 
tulisi 
mielestäni olla 
valmiita 
julkaisutasoja, 
joilla voidaan 
määritellä 
dokumentti- 
tai 
” kansiokohtai
sesti”  
näkyykö ko. 
sisältö esim. 
vain valituille 
käyttäjille/
työryhmälle/
yksikölle/
vastuualueelle
/shp:n 
työntekijöille/
Keski-
Suomen 
perusterveyde
nhuollon 

0 6 18 9 6 39 3,38 

16. Käyttöoikeudet ja julkaisutasot (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa 
mieltä) 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

ns. pääkäyttäjillä yksikössä

vastuualueella

tietohallinnossa

käyttöoikeuksien jaottelu ei ole 
tarpeen

joku muu, mikä?

17. Käyttöoikeudet tulisi jaotella tallennus- ja lukuoikeuksiin. Oikeuksien 
hallinnan tulisi olla 
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Liite 5. Vaatimusmäärittelijän muistilista 
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