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The subject of this thesis is the deployment of Spring Security and its authentica-
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Spring Boot is currently one of the most used server-side frameworks in software 
development. Spring Security is an authentication and access control framework, 
which Spring Boot may use as a dependency. It offers easy-to-use tools that allow 
authentication implementation. 
 
The deployment of Spring Security is easy in principal, because Spring Security’s 
autoconfiguration automatically creates the necessary components without de-
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ERITYISSANASTO 

 

 

annotaatio annotation – metadataa, joka antaa ohjeita sovelluske-

hykselle. Esimerkiksi @Autowired-annotaatio injektoi 

riippuvuuden. 

injektointi injection – sovelluskehys syöttää tiedon luokalle toisesta 

luokasta 

konstruktori  constructor – luokan metodi, jota käytetään luotaessa 

uutta oliota luokasta 

luokka class – Java-ohjelmointikielessä viitetyyppinen muut-

tuja, josta voidaan luoda olioita 

metodi method – Java-ohjelmointikielessä nimetty aliohjelma, 

jolla voidaan toteuttaa toivottuja asioita 

olio  object, bean – luokasta luotu instanssi eli konkreettinen 

ilmentymä luokasta 

palvelinpuoli  backend – palvelin, johon asiakasohjelmat ovat yhtey-

dessä 

parametri parameter – Java-ohjelmointikielessä metodin nimen 

jälkeen annetaan suluissa parametrit, joilla voidaan an-

taa lähtötietoja metodille muualta koodista 

rajapinta interface – Java-ohjelmointikielessä esiintyvä avain-

sana, joka on sopimus käyttäytymisestä. Kun luokka 

toteuttaa rajapinnan, on sen myös toteutettava kaikki 

rajapinnan metodit. 

selainpuoli frontend – asiakasohjelman selaimessa suoritettava 

koodi 

setteri setter – luokan metodi, jolla annetaan luokan muuttujalle 

arvo 

sovelluskehys framework – kokoelma kirjastoja ja työkaluja, jotka tar-

joavat ympäristön sovelluskehitykselle 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni käsittelee Spring Securityn tunnistautumislogiikkaa. Spring Boot 

on tällä hetkellä yksi suosituimmista palvelinpuolen sovelluskehyksistä ohjelmis-

toalalla. Useissa verkkopalveluissa käyttäjän henkilöllisyys täytyy todentaa, ja 

useimmiten tämä tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Spring Secu-

rity on Spring Bootin riippuvuus, jolla tällainen tunnistautumislogiikka voidaan hel-

posti toteuttaa. Spring Security on pitkälle automatisoitu, joten sen käyttäjille ei 

välttämättä ole itsestään selvää, miten tunnistautumislogiikkaan liittyvät turvalli-

suuskysymykset on tosiasiassa toteutettu. 

 

Työn tilaaja on työnantajani Dicode Oy, ja käsittelen tässä työssä Dicode Oy:ssä 

Spring Bootin ja Spring Securityn avulla toteutettua Tilaatulkki.fi-sivustoa. Tämän 

palvelun kirjautumislinkki-ominaisuutta toteuttaessani huomasin, kuinka outoja 

Spring Securityn sisäiset konseptit minulle olivat. 

 

Tämän työn tarkoituksena on selventää Spring Securityn tunnistautumislogiikkaa 

sekä käydä läpi, mitä Spring Securityn käyttöönotossa tapahtuu. Halusin pereh-

tyä aiheeseen, sillä ainakaan itselleni Spring Securityn käyttöönotto ja sen tun-

nistautumislogiikka ei ollut läheskään itsestään selvää. Työn tarkoitus onkin muo-

dostaa niin itselleni, tilaajan uusille työntekijöille kuin muillekin lukijoille selkeä 

käsitys Spring Securityn käyttöönotosta ja tunnistautumislogiikasta, jotta Spring 

Securityn ominaisuuksia osataan hyödyntää erilaisissa projekteissa tehokkaasti. 

 

Työssä käytetyt tietojenkäsittelyn käsitteet selitetään erityissanasto-sivulla. Kä-

sitteiden kääntäminen englannin kielestä oli paikoin hankalaa, sillä monia käsit-

teitä ei löytynyt edes tietotekniikkasanastosta. Jo opinnäytetyön otsikkotasolta 

löytyvä authentication on käännetty sekä todentamiseksi että tunnistautumiseksi. 

Framework on tässä työssä käännetty sovelluskehykseksi, vaikka myös viiteke-

hys olisi voinut olla mahdollinen käännös. Endpoint on käännetty resurssiksi, ja 

objektista käytetään käännöstä olio. Salaisuudeksi kääntyvällä tokenilla tarkoite-

taan merkkijonoa tai salasanaa. Autoconfiguration on käännetty yksinkertaisesti 

autokonfiguraatioksi. Englanninkielistä termiä käytetään selvyyden vuoksi joskus 
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suluissa suomenkielisen termin perässä. Lisäksi Spring Securityn toimintaan liit-

tyviä luokkia ja rajapintoja, kuten UserDetails, PasswordEncoder tai Authentica-

tionProvider, ei ole käännetty suomeksi, sillä koodissa ne esiintyvät englannin 

kielellä ja siinä muodossa kuin ne on tähän opinnäytetyöhön kirjoitettu.  

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä pääluvussa kerrotaan tarkemmin toteutetusta Ti-

laatulkki.fi-sivustosta, turvallisuuden ja todentamisen käsitteistä sekä Spring Boo-

tin sovelluskehyksestä. Tämän jälkeen perehdytään Spring Securityn tunnistau-

tumislogiikkaan komponentti kerrallaan. Lopuksi avataan Tilaatulkki.fi-sivuston 

toteutusta Spring Securityn ominaisuuksien näkökulmasta.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Tilaatulkki.fi-sivusto 

 

Tämän opinnäytetyön tilaaja on työnantajani Dicode Oy. Dicode Oy on Tampe-

reella toimiva noin kahdenkymmenen hengen ohjelmistoalan yritys, joka on pe-

rustettu vuonna 2002. Dicode Oy kehittää ja ylläpitää erilaisia räätälöityjä ohjel-

mistoratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. 

 

Syksyllä 2020 Dicode Oy:ssä alkoi projekti, jonka tarkoituksena oli tuottaa viitto-

makielen tulkkeja välittävä verkkopalvelu Tilaatulkki.fi. Asiakas, jolle palvelu to-

teutettiin, oli Tulkkaus Periferia Oy, joka tilasi palvelun valtakunnalliseksi alus-

taksi viranomaisille, viittomakielen tulkeille ja tulkkeja välittäville tahoille. Työtä 

toteutettiin 3–4 hengen tiimissä, jossa oli jonkin verran vaihtuvuutta. Itse olin pro-

jektissa mukana alusta alkaen sen loppupuolelle asti. Palvelun luonne on erään-

lainen mikrokilpailutus, jonka avulla eri tulkkausalan yritykset voivat tarjota palve-

luitaan. Palvelu on suunnattu viranomaistahoille, joiden tulee lain mukaan tarjota 

palvelua tarvitsevalle asiakkaalle viittomakielen tulkkaus (Hallintolaki 434/2003, 

26§). Yleensä tämä prosessi on kierretty, ja viranomaiset ovat ohjanneet asia-

kasta itseään ottamaan yhteyttä tulkkeihin tai hankkimaan tulkit Kelan kautta. 

 

Tilaatulkki.fi-sivustosta haluttiin tehdä palvelu, johon viranomainen, kuten poliisi-

laitoksen sihteeri voisi kirjautua ja mikrokilpailuttaa viittomakielen tulkkeja asiak-

kaan tarpeen ja tulkkien osaamisen mukaan. Tulkkien kilpailuvaltteina voi olla 

esimerkiksi matka, hinta tai oma kuvaus. Palvelun tarkoituksena on tehdä tulkin 

tilaamisesta viranomaistahoille ymmärrettävää ja helppoa, jotta palvelun tilaaja 

osaisi valita oikeat tulkkaustavat, vaikkei hän olisikaan itse perehtynyt viittoma-

kielen palveluihin. Palvelu pyrittiin myös tekemään mahdollisimman yksinker-

taiseksi, jotta käyttäjä saataisiin ohjattua käyttämään verkkopalvelua esimerkiksi 

puhelinsoittojen sijaan ja ettei palveluun rekisteröitymisen monimutkaisuus olisi 

kynnyskysymys palvelun tilaajalle. 

 

Palvelun käyttäjä syöttää tulkkaustilauksesta palveluun tietoja, kuten tilaisuuden 

ajankohdan, tulkkausmuodon, osoitteen, kohtaamispaikan, tilaisuuden luonteen 
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ja tulkattavat kielet. Tilaus lähetetään järjestelmään, ja viittomakielen tulkit saavat 

mm. aluerajauksella ja kyvykkyyksillä ilmoituksia uusista tilauksista sähköpos-

tiinsa. Kirjauduttuaan järjestelmään tulkit voivat tarkastella avoimia tilauksia sekä 

tarjota itseään tarjotulle keikalle, mikäli kyvykkyydet täyttyvät. Kun kilpailutuksen 

määräaika umpeutuu tai tilaaja valitsee mieleisensä tulkin, tilaus sulkeutuu. Sekä 

tilaaja että tulkki saavat sulkeutumisesta ilmoituksen, ja tilaus siirretään "toteutu-

vaan" tilaan, jossa se jää odottamaan tilauksen suoritusta. Tässä vaiheessa so-

pimus on syntynyt, ja vastuu muutoksista siirtyy asiakkaan ja tulkkausfirman vä-

lille. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena on palveluun kirjautumisen tekni-

nen toteutus. Kirjautuminen haluttiin tehdä asiakkaille mahdollisimman vaivatto-

maksi, jotta palvelun käyttö olisi käyttäjälle houkuttelevaa. Asiakkaiden kirjautu-

misessa ei haluttu käyttää käyttäjän henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja, kuten 

puhelinnumeroa, sähköpostia tai sosiaalisen median tilejä tai tunnuksia. Myös 

salasanalla rekisteröityminen koettiin ongelmalliseksi salasanan muistamisen ja 

jo tarvittavien salasanojen määrän vuoksi. Tekstiviestien käyttämisestä tulisi kus-

tannuksia, ja myös QR-koodien käytössä olisi oma vaivansa. 

 

Järjestelmä päädyttiin toteuttamaan niin, että käyttäjä voi tilata kirjautumislinkkejä 

esimerkiksi työpaikkansa sähköpostiin, sillä oletuksena oli, että käyttäjät pääse-

vät helposti omaan sähköpostiinsa. Linkkikirjautumisen ohella asiakkaalle tarjot-

tiin kuitenkin mahdollisuus kirjautua halutessaan käyttäjätunnuksella asettamalla 

itselleen salasana. Valitun linkkikirjautumistavan suojaus ei kuitenkaan ole erityi-

sen vahva, sillä käytännössä linkin avulla on mahdollista kirjautua toisen henkilön 

tilille. Lisäksi sähköposti kulkee selväkielisenä verkon läpi. Siksi potilastietojen 

tallentamista järjestelmään vältettiin. 

 

Tilaatulkki.fi-sivusto toteutettiin Spring Boot-, Angular- ja PostgreSQL -pinolla. 

Spring Bootia käytettiin sovelluskehyksenä palvelinpuolella (backend), ohjel-

mointikielenä Java. Selainpuolella (frontend) sovelluskehyksenä oli Angular, oh-

jelmointikielenä Typescript. Tietokantana toimi PostgreSQL. Tässä opinnäyte-

työssä toteutetusta palvelusta tarkastellaan vain Spring Bootin osuutta, ja siitäkin 

ainoastaan kirjautumisen toteuttamista. Työn varsinainen tarkastelukohde onkin 
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Spring Bootin turvallisuuteen liittyvän riippuvuuden Spring Securityn tunnistautu-

mislogiikka. 

 

2.2 Opinnäytetyön tavoite  

 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee siis Tilaatulkki.fi-sivuston kirjautumisen teknistä 

toteuttamista. Tavoitteena on pureutua syvällisesti yhteen projektin osa-aluee-

seen, sen sijaan että tehtäisiin pintapuolinen yhteenveto koko projektista. Käy-

tännössä työn tavoite on selvittää, miten palvelussa käytetty tunnistautumislo-

giikka toimii “konepellin alla”.  

 

Tilaatulkki.fi-sivuston kirjautuminen toteutettiin Spring Bootin ja Spring Securityn 

avulla. Spring Securityn käyttöönotto on helppoa, koska se on pitkälle autokonfi-

guroitu. Käyttäjän ei välttämättä tarvitse tietää, miksi se toimii niin kuin toimii. 

Vaikka kirjoitettu koodi saattaa vaikuttaa päälle päin yksinkertaiselta, sen sisällä 

tapahtuu paljon. Käyttäjän kirjautuminen ja tunnistaminen sekä käyttöoikeuksien 

tarkastelu on verkkosovellusten tärkeä osa-alue, ja Spring Boot on yksi suosi-

tuimmista alustoista tällä hetkellä. Siksi on hyvä tietää, miten yhden suosituim-

man alustan turvallisuus toimii. 

 

Tässä opinnäytetyössä pureudutaan siis siihen, miten Spring Securityn todenta-

minen toimii. Työn tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään Spring Securityn eri raja-

pintojen ja luokkien tarkoituksia sekä tunnistautumislogiikkaa kokonaisuudes-

saan, jotta Spring Securityn ominaisuuksia voidaan soveltaa paremmin ja räätä-

löidä muihin tarpeisiin sopiviksi. Käytännössä työssä selvitetään Spring Securityn 

tunnistautumislogiikkaa Spring-dokumentaation ja muun lähdeaineiston avulla. 

Lopuksi käydään läpi toteutuneen projektin kirjautumisen tekninen toteutus 

Spring Securityn ominaisuuksien näkökulmasta. Seuraavassa luvussa syvenny-

tään kuitenkin ensin turvallisuuden ja todentamisen käsitteisiin. 

 

2.3 Turvallisuus ja todentaminen 

 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan turvallisuus tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole 

vaaraa (Kotimaisten kielten keskus 2020). Tietojärjestelmien kohdalla turvallisuu-

della viitataan sekä tilaan, jossa ollaan turvassa eli vapaana hyökkäyksiltä tai 
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joissa riskiä tai tunnetta uhasta ei ole, sekä uhkien ja riskien estämistä. Kokonai-

suudessaan tietoturvallisuudella tarkoitetaan mekanismeja, joilla vältetään hyök-

käysten riskiä. Täysin turvallista tilaa ei kuitenkaan voi olla, sillä uutta teknologiaa 

keksitään koko ajan, joten uusia hyökkäyksiä ja uhkia tulee lisää joka päivä. Tur-

vallisuuden kehittäminen onkin jatkuva prosessi. (Boonkrong 2020.)  

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana työpöytäsovelluksista on siirrytty yhä enem-

män web-sovelluksiin. Nämä palvelut tunnetaan nykypäivänä pilvipalveluina. Isot 

yritykset ovat siirtäneet työpöytäsovelluksiaan pilveen, ja isot firmat, kuten Face-

book ja Google, toimivat pelkästään verkossa ja saavat lähes kaikki tulonsa ver-

kosta. Samaan aikaa myös kaikki pilvessä toimivat sovellukset ovat yhä enem-

män alttiina haavoittuvuuksille ja hyökkäyksille aivan eri tavalla kuin työpöytäso-

vellukset olivat. (Hoffman 2020.) 

 

Myös selaimet, protokollat ja työkalut ovat kehittyneet. Selainten tietoturvan ke-

hitys on johtanut siihen, että selaimia vastaan ei enää herkästi hyökätä. Sen si-

jaan on helpompi hyökätä pilvessä toimivien sovellusten koodia vastaan. Sovel-

lusten tietoturvasta saattaakin löytyä yllättäviä haavoittuvuuksia, sillä nykyajan 

järjestelmät ovat isompia ja monimutkaisempia kuin menneisyydessä. Tietoturva 

on muuttunut vuosien aikana, ja kunakin aikana on painittu erilaisten ongelmien 

parissa. On hyvä muistaa, että nykyisetkin tietoturvaongelmat ovat vain tämän 

ajan ongelmia. Sovellusten tietoturva kehittyy jatkuvasti, mutta samalla myös 

hyökkääjät siirtyvät yhä järeämpiin työkaluihin. (Hoffman 2020.) 

 

Turvallisuutta voidaan kuvata CIA-mallin avulla (confidentiality – integrity – 

availability). Sen mukaan tietojärjestelmän tulisi täyttää kolme vaatimusta ollak-

seen turvallinen. Näistä luottamuksellisuus (confidentiality) tarkoittaa salaisuuk-

sien pitämistä eli sitä, ettei salainen tieto joudu väärien henkilöiden käsiin. Eheys 

(integrity) tarkoittaa luottamusta siihen, että data pysyy samana eikä korruptoidu. 

Saatavuus (availability) tarkoittaa mahdollisuutta päästä aina käsiksi tiettyyn re-

surssiin, eli että todennettu henkilö pääsee aina halutessaan käsiksi tietoihin, joi-

hin hänellä on oikeus päästä. Jos taas todentamaton henkilö yrittää tätä, pääsy 

estetään. Todentamiseksi (authentication) kutsutaan mekanismia, joka auttaa 

laskemaan saatavuutta vastaan kohdennetun hyökkäyksen riskiä. (Boonkrong 

2020.) 
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Tietoturvaa voidaan tarkastella myös pääsynvalvonnan näkökulmasta. Pääsyn-

valvonta tulee tarpeelliseksi tilanteessa, jossa oletuksena on, että ulkopuoliset 

käyttäjät pääsevät järjestelmään ja käyttävät sitä. Tällöin on syytä tietää, ketkä 

käyttäjät ovat keitäkin. Pääsynvalvonnassa on neljä prosessia: Tunnistettavuu-

della (identification) tarkoitetaan, että käyttäjät ovat tunnistettavisssa esimerkiksi 

käyttäjänimen ja salasanan perusteella. Todentaminen (authentication) on pro-

sessi, jonka aikana määritellään, onko käyttäjällä oikeus päästä sisään järjestel-

mään vai ei. Käyttöoikeuksien tarkastamisella (authorization) määritellään, mitä 

järjestelmään päässeellä käyttäjällä on järjestelmässä oikeus tehdä. Kirjanpito 

(accounting) taas tarkoittaa, että pidetään kirjaa siitä mitä käyttäjä on tehnyt ol-

lessaan sisäänkirjautuneena järjestelmään. (Boonkrong 2020.) 

 

Todentamisen avulla siis valvotaan, kuka pääsee käsiksi tiettyihin resursseihin, 

mikä torjuu saatavuutta kohtaan suunnatun hyökkäyksen riskiä. Todentamisen 

synonyymina voidaan käyttää myös termiä tunnistautuminen. Useasti todentami-

seen liittyy kaksi osapuolta: todentamista anova taho, joka voi olla henkilö, pro-

sessi, sovellus, palvelin tai asiakasohjelma, sekä todentaja, kuten henkilö, pro-

sessi tai palvelin. Todentaja tarkastaa kirjautumistiedot, päättää todentamisen 

lopputuloksesta ja lähettää sitten anojalle tiedon, onnistuiko vai epäonnistuiko to-

dentaminen. (Boonkrong 2020.) 

 

Todentaminen tarkoittaa, että käyttäjän, joka pyytää pääsyä järjestelmään, tulee 

antaa todisteet identiteetistään eli siitä, että hän on kuka väittää olevansa. Eri 

järjestelmät voivat vaatia erilaisia valtuustietoja eli todisteita käyttäjän tunnistau-

tumisen yhteydessä. Yleisin näitä on salasana. Nykyään monissa järjestelmissä 

on muitakin mahdollisuuksia kuten tunnistautumissalaisuudet, sormenjälki tai 

henkilöllisyyskortti. (Boonkrong 2020.) 

 

Todentamista anovan tahon tulee siis antaa todisteena jotakin, jonka vain hän 

tietää, kuten salasanan tai PIN-koodin. Nämä tunnistautumissalaisuudet on re-

kisteröitymisvaiheessa tallennettu tietokantaan ja hyvän käytännön mukaisesti 

salattu. Käyttäjä antaa tunnistautumissalaisuutensa, ja annettua salaisuutta ver-

rataan tietokantaan tallennettuun salaisuuteen. Kirjautumiseen käytettävä sähkö-
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postiosoite tai pankkikortti on kirjautujan identiteetti eikä yksinään riitä tunnistau-

tumiseen, kun taas kirjautumissalaisuus on todiste identiteetin omistamisesta. 

(Boonkrong 2020.) 

 

Identiteetti voidaan myös todistaa jollakin, mitä käyttäjällä on hallussaan, kuten 

avainkortilla tai avaingeneraattorilla, jossa avain vaihtuu tietyn ajan välein. Käyt-

täjä voidaan myös todentaa käyttäjän ominaisuuksien perusteella, kuten sormen- 

tai kämmenenjäljillä tai silmän verkkokalvolla. Näitä tunnisteita kutsutaan biomet-

risiksi. Käyttäjän identiteettiä voidaan myös valvoa sijainnin perusteella, kuten 

käyttäjän IP-osoitteen ja GPS-sijainnin avulla. Esimerkiksi pankit saattavat tar-

kastella, missä päin maailmaa tapahtumat tapahtuvat ja puuttua epäilyttävään 

toimintaan. (Boonkrong 2020.) 

 

Todentamisen tavoite on varmistaa anojan henkilöllisyys. Tämä on normaalia ja 

itsestään selvää tietojärjestelmiä rakennettaessa, sillä aina on hyökkääjiä, jotka 

etsivät pääsyä järjestelmiin ja yrittävät rikkoa tunnistautumisen. Järjestelmässä 

voi olla heikkouksia, joissa uhka voi toteutua. Uhka on mahdollinen vaara, joka 

kohdistuu järjestelmässä oleviin resursseihin. Ei ole väliä, toteutuuko uhka todel-

lisuudessa vai ei. Jos toteutumiseen on mahdollisuus, mahdollinen vaara voidaan 

kuvailla uhkana. (Boonkrong 2020.) 

 

Hyökkäys taas on pahantahtoinen konkreettinen tapahtuma, jolla hyväksikäyte-

tään haavoittuvuuksia, vaurioitetaan järjestelmää tai saadaan luvaton pääsy re-

sursseihin. Isoja ongelmia tietoturvan kannalta voivat olla esimerkiksi heikot tai 

oletuksena annetut salasanat. Myös kirjautumistietojen siirtäminen salaamatto-

mana altistaa järjestelmät salakuuntelulle. Esimerkiksi verkosta helposti saata-

valla Wireshark-ohjelmalla voi pahansuopa taho varastaa siirrettävistä paketeista 

salasanat itselleen. (Boonkrong 2020.) 

 

2.4 Spring Boot 

 

Tilaatulkki.fi toteutettiin siis palvelinpuolella Spring Bootilla ja Javalla. Spring Boot 

on yksi suosituimpia backend-sovelluskehyksiä tällä hetkellä (Heckler 2021). Se 

on käytännössä Spring-sovelluskehyksen laajennus (Baeldung 2021a). 
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Yleensä Javaa kirjoitettaessa luokista muodostuu puumainen rakenne, kun luo-

kista luodaan olioita toistensa sisään. Tällä tavalla samasta luokasta voi muodos-

tua useita eri olioita ohjelman sisään. (JavaBrains 2018.) Tätä voidaan välttää 

käyttämällä ”Singleton patternia”, jolla voidaan rajoittaa olioiden luomista niin, 

että yhdestä luokasta luodaan vain yksi olio. Springissä käytetään Inversion of 

Control -nimistä periaatetta, jossa ohjelmistokehyksen vastuulle on siirretty olioi-

den luominen luokista, sekä myös niiden välisen kommunikaation toteuttaminen. 

Tämä tarkoittaa, että Spring luo oliot luokista automaattisesti käyttäjän puolesta. 

(Helsingin Yliopisto 2019.) 

 

Toinen Spring-sovelluskehyksessä esiintyvä periaate on Dependency Injection. 

Springissä tämä tarkoittaa sitä, että olioon injektoidaan muita olioita, joista se on 

riippuvainen. Olioita ei siis luoda konstruktorissa, vaan ne syötetään oliolle kon-

struktorin parametreinä tai setterien avulla. (Helsingin Yliopisto 2019.) Yksi tapa 

tähän Springissä on myös @Autowired-annotaatio (Baeldung 2021b). Näin luo-

kat voivat olla tarvittaessa tietoisia toisistaan, ja vain yhden olion luominen luok-

kaa kohden on tarpeen (Java Brains 2018). Olioiksi instanssoituja luokkia kutsu-

taan Springissä nimellä ”Bean”, ja ne ovat Application Contextin sisällä (Spring 

2021k). 

 

Springin ja Spring Bootin suurin ero on autokonfiguraatio. Springin ongelma on 

se, että siinä on kirjoitettava paljon asetuskoodia, jotta halutut toiminnallisuudet 

saadaan käyttövalmiiksi (Telusko 2018). Spring Boot on kehitetty korjaamaan 

tätä ongelmaa: se on yksinkertainen ottaa käyttöön (Heckler 2021), sillä se on jo 

valmiiksi konfiguroitu (Telusko 2018). Lisäksi Spring Bootin mukana tulee oletuk-

sena myös Apache Tomcat -HTTP-palvelin, jolloin palvelinympäristö on jo val-

miina (Telusko 2018). 

 

Valmiit konfiguroinnit voidaan tarvittaessa myös yliajaa. Spring Boot saadaan tar-

vittaessa käynnistymään muutamissa minuuteissa, sillä oletuksella että muuta-

mat tarvittavat työkalut, kuten vaikkapa Java ja Maven, on jo asennettu. (Telusko 

2018.) Autokonfiguraation ja käyttöönoton yksinkertaisuuden lisäksi Spring Boo-

tin keskeinen ominaisuus on riippuvuuksien hallinta. Spring Boot Starter -riippu-
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vuudet ovat paketteja, jotka on rakennettu sillä olettamuksella, että kun jokin omi-

naisuus toteutetaan, niin se toteutetaan aina lähes samalla tavalla. (Heckler 

2021.) 
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3 SPRING SECURITY 

 

 

Yksi Spring Boot Starter -riippuvuuksista on Spring Security. Spring-dokumen-

taation mukaan se on monin tavoin mukautettavissa oleva todentamisen ja pää-

synhallinnan sovelluskehys, ja se on käytännössä oletusstandardi Spring-sovel-

lusten suojaamiselle. Se keskittyy tarjoamaan sekä todentamisen ja pääsynhal-

linnan että suojauksen yleisiä hyökkäyksiä vastaan. (Spring 2021r.)  

 

Spring Securityssä on sisäänrakennettu HTTP-palomuuri, joka tarkastaa sisään 

tulevat pyynnöt. Palomuurin läpi päässeet pyynnöt menevät suodatinketjun läpi. 

Kun suodattimen ehdot pyynnölle toteutuvat, suodatin ottaa pyynnön käsittelyyn. 

Tällä tavoin voidaan esimerkiksi varmistaa, koskeeko pyyntö suojattua resurssia, 

ja tarkastaa käyttäjän oikeudet resurssiin sekä estää tarvittaessa käyttäjän pääsy 

resurssiin. IEFT ja W3C ovat luoneet useita standardeja ja määrittelyitä HTTP-

tiedonsiirtoon ja asiakasohjelmien kommunikointiin liittyen, ja Spring Security 

hyödyntää näitä määrittelyitä pyynnön ja vastauksen otsikkotietojen käsittelyssä. 

(Heckler 2021.) 

 

Spring Securitya käytetään siis varmistamaan, että resursseihin pääsevät käsiksi 

vain tunnistetut käyttäjät, ja rajaamaan tarvittaessa näiden käyttöoikeuksia tiet-

tyihin resursseihin. Tähän liittyvät englannin kielen termit authentication ja autho-

rization. Authentication eli todentaminen tai tunnistautuminen tarkoittaa sen var-

mistamista, että käyttäjä on se, joka hän sanoo olevansa. Authorization tarkoittaa 

käyttöoikeuksien tarkastelua eli mihin resursseihin tunnistautuneella käyttäjällä 

on lupa päästä käsiksi ja mitä toimintoja hän saa suorittaa palvelussa. Tämä opin-

näytetyö keskittyy pääasiassa Spring Securityn tunnistautumislogiikkaan. 

 

3.1 Miten Spring Securityn lisääminen projektiin vaikuttaa 

 

Jos Spring Boot -projekti toteutetaan ilman Spring Securityn käyttöönottoa, niin 

oletuksena kaikki käyttäjät pääsevät kaikkiin resursseihin käsiksi. Resurssilla tar-

koitetaan tässä yhteydessä URL-osoitetta (Terminfo 2012), joka palauttaa palve-

limelta tietoja selaimelle. Useasti halutaan kuitenkin varmistaa, että vain tunnis-

tautuneet käyttäjät oikeilla oikeuksilla pääsevät tiettyihin resursseihin käsiksi. 
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Spring Security otetaan käyttöön lisäämällä projektiin riippuvuus ”spring-boot-

starter-security” (Heckler 2021): 

 

<dependency> 

    <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>  

</dependency> 

 

Nyt kun projekti käynnistetään uudestaan, suojaa Spring Security automaattisesti 

kaikki resurssit vaatimalla käyttäjää tunnistautumaan. Käynnistyksen yhteydessä 

Spring Security luo automaattisesti testikäyttäjän käyttäjätunnuksella ”user” ja tä-

män käyttäjän salasana tulostuu konsoliin. Tällöin autokonfiguraatio luo auto-

maattisesti Spring Securityn turvallisuusominaisuuksien kannalta oleellisia olioita 

(beans), jotka estävät pääsyn resursseihin. (Heckler 2021.) Samoin tekevät au-

tokonfiguraation luomat suodattimet. Lisäksi Spring Security luo automaattisesti 

kirjautumissivun ja uloskirjautumissivun. 

 

Jos resursseja yritetään Spring Securityn käyttöönoton jälkeen hakea cURL-ko-

mentorivityökalulla ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa, niin Spring Security es-

tää tuntemattoman käyttäjän pääsyn resurssiin, ja vastauksena palautuu virhe 

“401 Unauthorized” (“Ei käyttöoikeutta”). Jos nämä tunnukset lähetetään pyyn-

nön mukana, saadaan oikeudet tarkastella resursseja, jolloin vastauksena palau-

tuu ”200 OK”. (Heckler 2021.) Jos resurssin hakemiseen yritetään käyttää se-

lainta, ohjaa Spring Security käyttäjän kirjautumissivulle, jossa tämä voi syöttää 

omat tunnuksensa ja kirjautua sisään.  

 

3.2 Konfiguraatioluokka 

 

WebSecurityConfigurerAdapter on luokka, jonka avulla voi helposti määritellä so-

velluksen turvallisuusasetuksia eli ylikirjoittaa Spring Securityn omia asetuksia. 

Käytännössä tämä tehdään lisäämällä oma luokka (konfiguraatioluokka), joka pe-

rii WebSecurityConfigurerAdapter-luokan ja ylikirjoittaa sieltä metodeja. Tämän 

opinnäytetyössä käsitellään kahta luokassa olevaa configure-metodia, joista toi-

nen saa parametrina AuthenticationManagerBuilderin ja toinen HttpSecurity-

olion. (Spring 2021h.) 
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AuthenticationManagerBuilder on luokka, jota käytetään tunnistautumispyyntöä 

sopivaan suuntaan ohjaavan AuthenticationManagerin luomiseen (Spilca 2020; 

Spring 2021b). HttpSecurity-oliolta löytyy metodeja, joita kutsumalla ja joille pa-

rametreja antamalla voidaan esimerkiksi määritellä, mihin resursseihin ja millä 

oikeuksilla käyttäjillä on pääsy. Täällä voidaan myös määritellä, millaista pääsyn-

hallintaa käytetään käyttäjänimen ja salasanan antamiseen. Metodi httpBasic sal-

lii käyttäjän tunnistautumisen muille kuin selaimille, esimerkiksi komentorivityö-

kaluille kuten cURL-komentorivityökalulle. (Heckler 2021.) Metodi formLogin lisää 

tuen lomakepohjaiselle kirjautumiselle (Spring 2021d). Alla on kuvattu WebSecu-

rityConfigurerAdapterin käyttö Hecklerin esimerkkiä mukaillen (Heckler 2021): 

 

@EnableWebSecurity 

public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter { 

 

    @Override 

    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { 

        http.authorizeRequests() 

                .mvcMatchers("/resurssi/**").hasRole("ADMIN") 

                .anyRequest().authenticated() 

                .and() 

                .formLogin() 

                .and() 

                .httpBasic(); 

    } 

} 

 

 
Usein konfiguraatioluokassa konfiguroidaan sekä AuthenticationManagerBuilder 

että HttpSecurity. Dokumentaation mukaan tämä luokka tulisi annotoida jollakin 

seuraavista annotaatioista: @EnableWebSecurity, @EnableGlobalMethodSecu-

rity tai @EnableGlobalAuthentication. (Spring 2021p.) Näistä @EnableWebSe-

curity-annotaatio sisältää sekä @Configuration-annotaation että @EnableGlo-

balMethodSecurity-annotaation, joka mahdollistaa laajasti Spring Bootin turvalli-

suuteen liittyvän autokonfiguraation toiminnan (Heckler 2021). 

 

3.3 Lomakkeella kirjautuminen  

 

Yleensä web-sovelluksiin halutaan toteuttaa käyttäjäystävällinen lomakekirjautu-

misnäkymä, johon käyttäjä voi syöttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa 

(Spilca 2020). Tällainen lomakekirjautuminen toimii usein niin, että kun pyyntö 

tulee sisään, katsotaan, onko käyttäjä kirjautunut sisään. Jos käyttäjä ei ole kir-

jautunut, hänet ohjataan kirjautumisnäkymään. Muuten käyttäjä pääsee suoraan 
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sinne, minne oli menossakin. Kun käyttäjä syöttää kirjautumisnäkymässä käyttä-

jätietonsa, hänet ohjataan kirjautuneena kotisivulle tai osoitteeseen, johon hän oli 

pyrkimässä. 

 

Oletusarvoisesti Spring Security luo automaattisesti kirjautumissivun /login -polun 

alle, sekä uloskirjautumissivun /logout -polun alle. Käyttäjät ohjataan aina sisään-

kirjautumisnäkymään. Kuitenkin, jos käyttäjä on toteuttanut oman konfiguraatio-

luokan, joka perii WebSecurityConfigurerAdapter-luokan, Spring Securityn auto-

maattisesti luomat kirjautumis- ja uloskirjautumissivut eivät enää toimi. Tällöin pi-

tää configure(HttpSecurity http) -metodiin parametrina tulevasta HTTP-oliosta 

kutsua formLogin-metodia. 

 

Yksinkertaisimmillaan lomakkeella kirjautuminen toimii seuraavasti (Spilca 2020): 

 

  @Override 

  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception { 

    http.formLogin(); 

    http.authorizeRequests().anyRequest().authenticated(); 

  } 

 

Yllä olevassa koodissa metodin toinen rivi suojaa palvelun resurssit niin, että jos 

niihin pyrkivä käyttäjä ei ole tunnistautunut, hänet ohjataan kirjautumisnäkymään. 

Tällaisella koodilla käyttäjä ei kuitenkaan ohjaudu onnistuneenkaan kirjautumisen 

jälkeen muualle kuin virhenäkymään, sillä koodista puuttuu defaultSuccessUrl, 

joka ohjaisi käyttäjän halutulle sivulle. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, ettei ha-

luttua näkymää ole vielä toteutettu. Virhenäkymästä huolimatta käyttäjä on joka 

tapauksessa kirjattu onnistuneesti sisään. (Spilca 2020.) 

 

Metodi formLogin palauttaa FormLoginConfigurer<HttpSecurity>-tyyppisen olion. 

Tällöin käyttäjä voidaan esimerkiksi ohjata onnistuneen kirjautumisen jälkeen ha-

luttuun url-osoitteeseen antamalla osoite parametrina defaultSuccessUrl-meto-

dille (Spilca 2020.): 

 

  http.formLogin().defaultSuccessUrl(”/home”); 
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AuthenticationSuccessHandler on rajapinta, joka toteuttamalla saadaan lisää toi-

minnallisuuksia onnistuneen tunnistautumispyynnön käsittelyyn. Se antaa esi-

merkiksi enemmän vaihtoehtoja käyttäjien ohjaamiseen kirjautumissivulta eteen-

päin. Käyttäjät voidaan esimerkiksi ohjata eri sivuille käyttäjän roolien tai muiden 

ominaisuuksien mukaan. AuthenticationFailureHandler on rajapinta, jolla saa-

daan aikaa vastaavanlainen toiminta epäonnistuneille kirjautumisille. Toteutetut 

Success- ja FailureHandler -oliot pitää antaa parametreina formLogin-metodin 

palauttaman FormLoginConfigurer<HttpSecurity>-olion successHandler- ja failu-

reHandler-metodeille. (Spilca 2020.) 

 

3.4 Spring Securityn tunnistautumislogiikka 

 

Spring Securityn tunnistautumislogiikan (Authentication) avulla varmistetaan, 

että käyttäjä on se, joka hän sanoo olevansa. Logiikka voidaan kuvata kuvion 1 

mukaisen kaavion avulla. Lyhyesti kuvailtuna käyttäjän tunnistautumispyyntö kul-

kee kaaviossa kuvattujen komponenttien läpi ja palaa samaa reittiä takaisin. 

Pyyntö on tyypiltään Authentication-rajapinnan toteuttava olio. (Spilca 2020.) 

 

  

KUVIO 1. Spring Securityn tunnistautumislogiikka Spilcan (2020) mukaan. 
 

Kun käyttäjä lähettää kirjautumistietonsa palvelimelle, kulkee HTTP-pyyntöä 

edustava HttpServletRequest-olio Springin suodatinketjun (filter chain) läpi. Suo-

datinketjussa on useita suodattimia, joilla jokaisella on oma vastuunsa pyynnön 

käsittelyssä. (Spilca 2020.) AuthenticationFilter-suodatin tarkastaa, koskeeko 
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pyyntö suojattua resurssia ja voiko HttpServletRequest-olion muuntaa Authenti-

cation-olioksi. Jos tämä onnistuu, AuthenticationFilter siirtää Authentication-olion 

AuthenticationManagerille. (Spring 2021a.) 

 

AuthenticationManager ohjaa Authentication-olion oikeanlaiselle Authentication-

Providerille. Esimerkiksi erityyppisillä kirjautumistavoilla tai erilaisilla salasanan 

salausmenetelmillä voi olla omat Providerinsa. AuthenticationProvider toteuttaa 

logiikan, joka pyytää UserDetailsServiceltä käyttäjän tiedot. (Spilca 2020.) Käyt-

täjän tietoja edustaa UserDetails-rajapinta, ja pakollisia tietoja käyttäjälle ovat 

käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjän oikeuksia edustaa GrantedAuthority-raja-

pinta. (Spilca 2020; Spring 2021m.) 

 

UserDetailsService palauttaa käyttäjän tietokantaan tallennetun käyttäjätunnuk-

sen ja salasanan. Tämän jälkeen AuthenticationProvider varmistaa PasswordEn-

coderilta, vastaavatko pyynnön mukana tullut salasana ja tietokannasta löytynyt 

salasana toisiaan. Sen jälkeen tunnistautumisen tulos palautetaan Authenticati-

onFilterille, ja tunnistautuneen käyttäjän tiedot varastoidaan SecurityContextiin. 

(Spilca 2020.) Nyt käyttäjä on tunnistautunut ja pääsee kirjautumaan sisälle. Seu-

raavissa luvuissa edellä kuvattua tunnistautumislogiikkaa tarkastellaan tarkem-

min komponentti kerrallaan. 

 

3.4.1 Suodattimet 

 

Tässä luvussa käsitellään Spring Securityn toimintakaaviosta kohtaa Authentica-

tionFilter (kuvio 2). HTTP-suodattimet (filters) käsittelevät eri vastuita HTTP-

pyyntöihin liittyen. Suodattimista muodostuu ketju (filter chain). HTTP-pyyntöä 

edustava HttpServletRequest-olio kulkee koko ketjun läpi yksi suodatin kerral-

laan. Eri suodattimilla on eri vastuita pyynnön käsittelyssä. Kun suodattimelle tu-

lee pyyntö, suodattimen doFilter-metodi saa parametreina ServletRequestin, 

ServletResponsen ja FilterChainin. Näistä ServletRequest edustaa HTTP-pyyn-

töä, ja siitä saadaan tietoja pyynnön yksityiskohdista. ServletResponse on HTTP-

vastaus. Tätä voidaan muokata ennen kuin se lähetetään takaisin käyttäjälle, tai 

eteenpäin suodatinketjussa. FilterChain edustaa suodatinketjua, ja sitä käytetään 

viemään pyyntö seuraavalle suodattimelle ketjussa. Suodatin suorittaa logiik-

kansa ja siirtää pyynnön seuraavalle suodattimelle. (Spilca 2020.)  
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KUVIO 2. AuthenticationFilter Spring Securityn toimintakaaviossa. 
 

AuthenticationFilter on yksi linkki suodatinketjussa. Kun HttpServletRequest-olio 

saapuu AuthenticationFilterille, suodatin tarkastaa, koskeeko pyyntö suojattua re-

surssia. Jos näin ei ole, suodatin ei tee mitään ja päästää pyynnön läpi seuraavan 

suodattimen käsittelyyn. Jos pyyntö koskee suojattua resurssia, suodatin tarkas-

taa, voiko HttpServletRequest-olion muuntaa Authentication-olioksi. Jos tämä on-

nistuu, AuthenticationFilter siirtää Authentication-olion polulle, jossa todentami-

nen tapahtuu. (Spring 2021a.) 

 

Spring Securityn suodattimet ovat tyypillisiä HTTP-suodattimia. Suodattimia voi 

tehdä luomalla luokan, joka toteuttaa Filter-rajapinnan javax.servlet-paketista. 

(Spilca 2020.) Omia suodattimia voi tehdä esimerkiksi käyttäjän uudelleenohjaa-

mista tai palvelussa kävijöiden laskemista varten. Springistä löytyy Filter-rajapin-

nan toteuttava valmis luokka GenericFilterBean. Se on yläluokka, jolla voi käte-

västi luoda oman suodattimen. (Spring 2021c.) Oman suodattimen pitää yliajaa 

metodi doFilter, joka saa parametreina oliot ServletRequest, ServletResponse ja 

FilterChain (Spilca 2020). 

 

Oma suodatin pitää lisätä konfiguraatioluokkaan. Konfiguraatioluokan configure-

metodi saa parametrina HttpSecurity-olion, jolla on metodi addFilterBefore. Tälle 

metodille annetaan parametrina uusi suodatin ja toisena parametrina suodatin-

luokka, jonka eteen suodatin lisätään. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää metodia 

addFilterAfter, jolloin suodatin lisätään toisena annetun luokan jälkeen. Jos sa-

massa kohdassa on useampi suodatin, ei ole takuita siitä, missä järjestyksessä 
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ne suoritetaan. Suodatinketju voidaan keskeyttää return-avainsanalla, tai jos ket-

jun halutaan jatkuvan, annetaan suodattimeen saapuneet parametrit eteenpäin 

doFilter-metodissa, jolloin ne siirtyvät seuraavan suodattimen käsittelyyn. (Spilca 

2020.) 

 

3.4.2 Todentaminen 

 

Tässä luvussa käsitellään Spring Securityn toimintakaaviosta kohtia Authentica-

tionManager ja AuthenticationProvider (kuvio 3). Joskus on tarpeen toteuttaa mo-

nimutkaisempia kirjautumistapoja kuin pelkällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla 

kirjautuminen. Vaihtoehtoisia kirjautumistapoja voi olla esimerkiksi tekstiviesti- tai 

sormenjälkitunnistautuminen. AuthenticationProvider onkin rajapinta, jonka 

avulla voidaan tarvittaessa toteuttaa myös yksilöllistä tunnistautumislogiikkaa. 

Erityyppisillä kirjautumistavoilla tai erilaisilla salasanan salausmenetelmillä on 

omat AuthenticationProviderinsa. (Spilca 2020) 

 

  

KUVIO 3. AuthenticationManager ja AuthenticationProvider Spring Securityn toi-
mintakaaviossa. 
 

AuthenticationProvider-rajapinta toteuttaa Spring Securityn tunnistautumislogii-

kan, eli se etsii käyttäjän käyttäen UserDetailsServiceä ja tarkastaa salasanan 

oikeellisuuden käyttämällä PasswordEncoderia. Pyyntö tunnistautumiseen tulee 

AuthenticationManagerilta. Pyyntö on tyypiltään Authentication-rajapinnan to-

teuttava olio. Pyynnöllä on kaksi mahdollista tulosta: käyttäjä joko tunnistetaan 
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tai käyttäjää ei tunnisteta. Jos käyttäjää ei tunnisteta, tyypillisesti palautetaan 

“401 Unauthorized” (“Ei käyttöoikeutta”). (Spilca 2020.)  

 

Authentication-rajapinta on kuvaus tunnistautumispyynnöstä, ja se sisältää hen-

kilön tiedot, joilla tunnistautumista pyydetään. Käyttäjä, joka pyytää pääsyä jär-

jestelmään, on nimeltään Principal. Principalilla pitää olla vähintään nimi. Princi-

pal-rajapinta kuuluu java.security-pakettiin. Authentication-rajapinta perii Princi-

pal-rajapinnan. (Spilca 2020.) 

 

Authentication-rajapinnassa on kuusi metodia. Metodi getCredentials on käyttä-

jän kirjautumiseen tarvitsema salaisuus, joka voi olla esimerkiksi salasana tai sor-

menjälki. Metodilla getAuthorities saadaan käyttäjän oikeudet, eli se palauttaa 

kokoelman GrantedAuthorityja. Metodi getDetails voi sisältää lisätietoja kirjautu-

mispyynnöstä, mikäli niitä tarvitaan. Metodi getPrincipal palauttaa järjestelmään 

pääsyä pyytävän käyttäjän tiedot. Metodi isAuthenticated palauttaa tosi-arvon, 

mikäli käyttäjä on tunnistettu, ja epätosi-arvon, mikäli todentaminen on yhä kes-

ken. Metodilla setAuthenticated asetetaan totuusarvo käyttäjän kirjautumisen on-

nistumisesta. (Spilca 2020; Spring 2021i.)  

 

Kun tunnistautumispyyntö tulee AuthenticationManagerilta AuthenticationProvi-

derille, AuthenticationProviderin metodi supports kertoo AuthenticationManage-

rille, tuetaanko kyseistä pyyntöä, kun AuthenticationManager käy Authentication-

Provider-listaa läpi. Pyynnön käsittelemiseen vaikuttaa kuitenkin myös Authenti-

cationProviderin pakottama metodi authenticate, jolle pyyntö lähetetään tarkas-

tettavaksi, mikäli supports-metodi ilmoitti sitä tukevansa. (Spilca 2020; Spring 

2021i.) 

 

Authenticate-metodi ottaa parametrina vastaan Authentication-rajapinnan toteut-

tavan olion sekä myös palauttaa sellaisen. Jos todentaminen onnistuu, metodi 

palauttaa täysin tunnistautuneen Authentication-rajapinnan toteuttavan olion. Jos 

todentaminen epäonnistuu eli sanasana ja käyttäjätunnus eivät täsmää, metodi 

heittää poikkeuksen AuthenticationException. Mikäli Authentication-oliota ei 

voida supports-metodin antamasta vastauksesta huolimatta tunnistaa, tulisi aut-

henticate-metodin palauttaa arvo “null”. Tällä tavoin AuthenticationManager voi 
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yrittää käyttää toista AuthenticationProvideria, joka tukee kyseistä Authentica-

tion-oliota. (Spilca 2020; Spring 2021i.) 

 

Spring Securitystä löytyvä luokka UsernamePasswordAuthenticationToken to-

teuttaa Authentication-rajapinnan. Jos siis salasanat täsmäävät, authenticate-

metodista palautuva Authentication-rajapinnan toteuttava olio on oletusarvioi-

sesti UsernamePasswordAuthenticationToken-olio. Sille on konstruktorissa ase-

tettu kirjautumistietoina tullut käyttäjätunnus, salasana ja UserDetailsServicestä 

ladatun käyttäjän oikeudet. Jos salasanat eivät täsmää, voidaan heittää poik-

keus, kuten BadCredentialsException. (Spilca 2020.) 

 

Authentication-rajapinnan toteuttaa myös Spring Securitystä löytyvä valmis 

luokka PreAuthenticatedAuthenticationToken. Tätä voidaan käyttää tilanteissa, 

joissa käyttäjä todennetaan jossakin ulkopuolisessa, mahdollisesti kolmannen 

osapuolen palvelussa, mutta Spring Securityä halutaan käyttää silti todentami-

seen. (Spring 2021q.) Luokkaa käytettäessä on hyvä huomata, että PreAuthenti-

catedAuthenticationTokenilla on kaksi konstruktoria, joista toinen ottaa vastaan 

vain kaksi parametria (principal ja credentials). Tällöin isAuthenticated-metodi pa-

lauttaa arvon epätosi. Tätä konstruktoria käytetään, kun luodaan tunnistautumis-

pyyntöä. Toinen konstruktori ottaa lisäksi vastaan kokoelman GrantedAuthorityja. 

Tätä käytetään, kun luodaan tunnistautumisvastausta. (Spring 2021e.) 

 

Molemmat PreAuthenticatedAuthenticationToken-luokan konstruktorit vastaan-

ottavat ensimmäisenä parametrina principal-objektin (Spring 2021e). Spring Se-

curityn tapauksessa tämä objekti on usein muotoa UserDetails, sillä Authentica-

tion-rajapinnan käyttäjän tiedot palauttava metodi getPrincipal palauttaa olion, 

jonka tyyppi on Object. Jos palautunutta Object-luokkaa verrataan UserDetailsiin 

instanceof-operaattorilla, voidaan huomata, että vastaus on tosi. Tämä tarkoittaa, 

että getPrincipal on palauttanut olion, joka on tyyppiä UserDetails. Suuri osa 

Spring Securityn tunnistautumismekanismeista palauttaakin principalina UserDe-

tails-olion. (Spring 2021s.) 

 

Oma AuthenticationProvider on tarpeen luoda esimerkiksi silloin, kun palveluun 

toteutetaan useita rinnakkaisia kirjautumistapoja. Oma AuthenticationProvider to-
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teutetaan tekemällä uusi luokka, joka toteuttaa AuthenticationProvider-rajapin-

nan. UserDetailsService ja PasswordEncoder injektoidaan luokkaan @Autowi-

red-annotaatiolla. Koska AuthenticationProvider pakottaa toteuttamaan authenti-

cation-metodin, tehdään luokkaan oma toteutus authentication-metodista 

@Override-annotaatiolla, joka saa Authentication-olion parametrina. Authentica-

tion-parametristä etsitään käyttäjänimi ja salasana, joilla yritetään kirjautua. In-

jektoidun UserDetailsServicen loadUserByUsername-metodilta pyydetään käyt-

täjän tietoja käyttäjänimellä, ja jos tiedot löytyvät, otetaan palautuneista tiedoista 

tietokantaan tallennettu salasana talteen. Injektoidulle PasswordEncoderin mat-

ches-funktiolle annetaan parametreina tietokannasta löytynyt salasana ja pyyn-

nön mukana tullut salasana. (Spilca 2020.) 

 

Jotta oma AuthenticationProvider saadaan käyttöön, pitää se ensin rekisteröidä 

WebSecurityConfigurerAdapter-luokan perivässä konfiguraatioluokassa. Tästä 

luokasta löytyy metodi configure, joka ottaa parametrina AuthenticationManager-

Builder-olion ja joka pitää ylikirjoittaa omassa konfiguraatioluokassa. Konfiguraa-

tioluokkaan injektoidaan itse tehty AuthenticationProvider, ja annetaan se para-

metrina configure-metodin sisällä AuthenticationManagerBuilder-olion authenti-

cationProvider-metodille. Käytännössä siis syötetään authenticationProvider-me-

todille oma luokka sisään. (Spilca 2020.) 

 

3.4.3 Käyttäjät Spring Securityssä 

 

Tässä luvussa käsitellään Spring Securityn toimintakaaviosta kohtaa UserDe-

tailsService (kuvio 4) ja kerrotaan rajapinnoista, jotka kuvaavat käyttäjää Spring 

Securityn sisällä. Kun ohjelmaan luodaan luokka, joka kuvaa käyttäjää, pitää sen 

toteuttaa UserDetails-rajapinta, jotta Spring Security ymmärtää, että kyse on 

käyttäjästä. Pakollisia tietoja käyttäjälle ovat käyttäjänimi ja salasana sekä oikeu-

det eli mitä käyttäjällä on lupa tehdä palvelussa. Käyttäjän järjestelmässä olevia 

oikeuksia kuvaa GrantedAuthority-rajapinta. (Spilca 2020; Spring 2021m.) Gran-

tedAuthorityjä käytetään, kun tarkastellaan kirjautuneen käyttäjän oikeuksia käyt-

tää tiettyjä resursseja. Se sisältää vain yhden metodin getAuthority, joka palaut-

taa merkkijonon. Luokka SimpleGrantedAuthority on valmis ja muuttumaton 

luokka, joka toteuttaa GrantedAuthority-rajapinnan, ja sitä voidaan käyttää heti 

GrantedAuthority-rajapinnan toteuttavien olioiden tekemiseen. (Spilca 2020.) 
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KUVIO 4. UserDetailsService Spring Securityn toimintakaaviossa. 
 

UserDetailsissa on seitsemän toteutettavaa metodia. Metodit getUsername ja 

getPassword palauttavat merkkijonot, joita käytetään käyttäjän tunnistamiseen. 

Metodi getAuthorities palauttaa käyttäjälle annetut oikeudet. Metodit isAccount-

NonExpired, isAccountNonLocked, isCredentialsNonExpired ja isEnabled pa-

lauttavat totuusarvoja. Ne sisältävät käyttäjän tilaan liittyviä tietoja eli tilin umpeu-

tuminen, lukitseminen, oikeuksien umpeutuminen ja tilin sulkeminen. Näiden me-

todien nimeäminen on tehty niin, että jos kaikki totuusarvot ovat tosia, todentami-

nen voi onnistua, mutta mikäli yksikin niistä on epätosi, todentaminen epäonnis-

tuu. Spring Security ei suoraan käytä UserDetails-toteutusta turvallisuussyistä, 

vaan se varastoi käyttäjätiedot, jotka myöhemmin kapsuloidaan Authentication-

olion sisälle. (Spilca 2020; Spring 2021m.) 

 

User-luokka on Spring Securityssä valmiina tuleva luokka, jota voi käyttää käyt-

täjän luomiseen (Spilca 2020). User-luokka toteuttaa UserDetails-rajapinnan, jol-

loin sen on ollut pakko toteuttaa UserDetails-rajapinnan vaatimat metodit. Vaih-

toehtoisesti voidaan tehdä myös oma luokka, joka toteuttaa UserDetails-rajapin-

nan (Spring 2021g). Uusia käyttäjiä voidaan luoda myös User-luokasta löytyvän 

UserBuilderin avulla. UserBuilderia voidaan käyttää yksinkertaisissa sovelluk-

sissa, joissa ei ole tarvetta toteuttaa omaa luokkaa toteuttamaan UserDetails-

rajapintaa. (Spilca 2020.) 
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UserDetailsService on rajapinta, jonka tarkoituksena on ladata käyttäjätunnuk-

sella käyttäjään liittyvä data. Jokainen käyttäjätunnus on luonnollisesti ainutlaa-

tuinen. UserDetailsService sisältää vain yhden metodin nimeltä loadUserByUser-

name, joka ottaa parametrina vastaan käyttäjätunnuksen ja palauttaa UserDe-

tails-olion. Jos käyttäjää ei löydy, heitetään UsernameNotFoundException-poik-

keus. (Spilca 2020; Spring 2021o.) Esimerkiksi oma UserDetailsService voidaan 

toteuttaa niin, että loadUserByUsername-metodin sisään tehdään oma toteutus 

käyttäjän etsimiselle. Tämän jälkeen tarkastetaan, löytyikö haulla käyttäjää. Jos 

löytyi, luodaan uusi UserDetails-rajapinnan toteuttava olio, johon käyttäjän arvot 

asetetaan. Sitten olio palautetaan metodista. 

 

UserDetailsManager on laajennus UserDetailsService-rajapintaan. UserDe-

tailsManager perii UserDetailServicen. UserDetailsManager sisältää viisi meto-

dia, changePassword, createUser, deleteUser, updadeUser ja userExists, joilla 

saadaan lisää työkaluja käyttäjien hallintaan. UserDetailsManager tarjoaa siis 

mahdollisuudet luoda uusia käyttäjiä ja päivittää ja poistaa jo olemassa olevia 

käyttäjiä. (Spilca 2020; Spring 2021n.)  

 

Järjestelmää kehitettäessä tai testattaessa käyttäjien tunnistautumistietoja voi-

daan luoda muistiin InMemoryUserDetailsManagerin avulla, ja näillä tunnuksilla 

päästään kirjautumaan järjestelmään testimielessä. InMemoryUserDe-

tailsManageria ei tulisi käyttää tuotantoversioissa, sillä käyttäjätiedot ovat vain 

ajonaikaisessa muistissa eivätkä tallennettuna tietokantaan tai muuhun pysyväis-

muistiin ja katoavat uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. (Spilca 2020.) 

 

Vaikka käyttäjien tallentaminen tietokantaan on opinnäytetyön aiherajauksen ul-

kopuolella, haluan nostaa tietokantaan tallentamisesta esiin pari huomiota, jotka 

voivat olla avuksi tietokantojen käyttöönotossa. Spring Security in Action -kirjassa 

kehotetaan tekemään tietokantaan tallennettavaa käyttäjätieto-entiteettiä varten 

oma luokkansa (JPA-entiteetti). Spring Securityn tunnistautumista varten toteu-

tetaan oma luokka, joka toteuttaa UserDetails-rajapinnan. Tällä luokalla on kap-

seloituna tieto käyttäjästä, jonka se ottaa vastaan konstruktorin parametrina. 

(Spilca 2020.) 

 



29 

Käyttäjien tietokantaan tallentamiseksi Spring Securitystä löytyy myös valmis 

luokka JdbcUserDetailsManager. Se toteuttaa useita rajapintoja, joiden joukossa 

ovat rajapinnat UserDetailsService ja UserDetailsManager. Tämä luokka on tar-

koitettu käyttäjien hallintaan SQL-tietokannassa. Tämä tarkoittaa, että Authenti-

cationProvider kutsuu UserDetailsServicen sijaan JbdcUserDetailsManageria, 

jolla on käytännössä kaikki UserDetailsManagerin ja UserDetailsServicen meto-

dit, sekä lisäksi myös suora yhteys SQL-tietokantaan. Tietokantatauluun tarvi-

taan kolme riviä: username, password ja enabled. Tietokantayhteyden asetukset 

voi asettaa esimerkiksi application.properties-konfiguraatiotiedostossa 

(spring.datasource), ja pom.xml-tiedostoon pitää lisätä riippuvuuksia käytettä-

västä SQL-tietokannasta riippuen. (Spilca 2020.) Käytössä voi toki olla muitakin 

mahdollisia konfiguraatiotiedostoja, kuten YAML-konfiguraatiotiedosto, jolloin 

asetukset tehdään niissä. 

 

3.4.4 Salasanat 

 

Tässä luvussa käsitellään Spring Securityn toimintakaaviosta kohtaa Password-

Encoder (kuvio 5). Salasanojen käsittely selkotekstinä ei ole hyvä käytäntö, sillä 

selkokielisten salasanojen joutuminen pahansuopien tahojen käsiin on erittäin 

epätoivottavaa.  

 

  

KUVIO 5. PasswordEncoder Spring Securityn toimintakaaviossa. 
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Salasanat voidaan joko hajauttaa (hash), salata (encrypt) tai koodata (encode). 

Salasanan koodaus on merkkijonon muuntamista. Salaus on tietyntyyppistä koo-

dausta, jossa lisäksi annetaan myös avain merkkijonon lisäksi. Salaus voidaan 

myös kääntää toisinpäin, jos avain tiedetään. Hajautus on yhdensuuntaista koo-

dausta. Tällöin tuloksesta ei voida saada alkuperäistä merkkijonoa. (Spilca 

2020.) 

 

Spring Securityssä salasanojen käsittelyyn on oma sopimuksensa PasswordEn-

coder. Kun käyttäjä on lähettänyt kirjautumistietonsa ja kun ne on etsitty UserDe-

tailsServicellä, PasswordEncoder päättää, onko salasana kelvollinen vai ei. Ra-

japinnassa määritellään metodit encode ja matches. Encode-metodin tarkoitus 

on tuottaa selkotekstisestä salasanasta hajautettu tai koodattu versio. Matches-

metodia käytetään selvittämään, vastaako annettu salasana käyttäjän koodattua 

salasanaa, jonka todennäköisesti pitäisi olla tietokannassa. Rajapinta sisältää 

myös default-metodin upgradeEncoding. Se palauttaa oletuksena totuusarvon 

epätosi. Jos epätosi muutetaan palauttamaan tosi, tarkoittaa tämä sitä, että jo 

koodattu salasana koodataan uudelleen. Tällöin selkotekstisen salasanan selvit-

tämisestä tulee vaikeampaa. (Spilca 2020.) 

 

Spring Securityssä on useita valmiita toteutuksia PasswordEncoderille. NoOp-

PasswordEncoder pitää salasanat selkotekstinä. Tätä ei tulisi käyttää kuin proto-

tyypeissä tai testitarkoituksessa. StandardPasswordEncoder, joka käyttää sa-

laukseen SHA-256 algoritmia, on jo vanhentunut (deprecated), ja tämä algoritmi 

ei nykyään ole enää tarpeeksi vahva. Loput suositeltavat vaihtoehdot ovat 

Pbkdf2PasswordEncoder, BCryptPasswordEncoder ja SCryptPasswordEnco-

der. (Spilca 2020.) 

 

PBKDF2-koodauksen kanssa saa itse valita iteraatioiden määrän ja tuloksen pi-

tuuden. Jos arvoja ei aseteta, luokka käyttää oletusarvoja 185000 ja 256. 

BCryptPasswordEncoder voidaan luoda ilman konstruktoriparametreja, tai syöt-

tämällä parametrina logaritminen arvo iteraatioiden määrästä, väliltä 4–31. 

Luokka voi tarvittaessa ottaa toisena parametrina SecureRandom-instanssin. 

Myös SCryptPasswordEncoder voidaan luoda ilman konstruktoriparametrejä, tai 

argumentteina voidaan antaa mm. prosessoriteho, muistin käyttö, avaimen pituus 

ja salasanan generoimiseen käytettävä satunnaisluku. (Spilca 2020.) 
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Spring Securitysta löytyy myös valmis luokka DelegatingPasswordEncoder, jota 

voidaan käyttää tarkastamaan eri encodereilla luotuja salasanoja. Se ohjaa sala-

sanat etuliitteen mukaan tietylle encoderille tarkastettavaksi. Jos salasanan sa-

laustapaa tarvitsee jossain kohtaa järjestelmän elinkaarta vaihtaa, saadaan eri 

tavoilla koodatut salasanat ohjattua DelegatingPasswordEncoderin avulla oike-

anlaisille encodereille. (Spilca 2020.) Muutoin PasswordEncoder ei tunnista van-

hoilla encodereilla koodattuja salasanoja. 

 

3.4.5 SecurityContext 

 

Tässä luvussa käsitellään Spring Securityn toimintakaaviosta kohtaa Security-

Context (kuvio 6). On todennäköistä, että kirjautuneesta käyttäjästä tarvitaan tie-

toja, kuten käyttäjänimeä tai käyttäjän oikeuksia, kun tunnistautumisprosessi on 

päättynyt. Kun AuthenticationManager on saanut tunnistautumisprosessin val-

miiksi, säilötään tieto tunnistautumisesta (Authentication) pyynnön loppuun 

saakka. Instanssi, joka säilöö tiedon, on nimeltään SecurityContext. Tällä tavoin 

esimerkiksi kontrolleri voi pyytää tietoja SecurityContextilta pyynnön aikana. 

(Spilca 2020.) 

 

 

  

KUVIO 6. SecurityContext Spring Securityn toimintakaaviossa. 
 

SecurityContext -rajapinnalla on kaksi metodia getAuthentication ja setAuthenti-

cation. SecurityContextin hallinta on toteutettu käyttäen Java Development Kitin 
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ThreadLocal-luokkaa. SecurityContextia hallitaan SecurityContextHolder-nimi-

sen luokan avulla. Tällä luokalla on kolme strategiaa. (Spilca 2020.) 

 

Ensimmäinen strategioista on nimeltään MODE_THREADLOCAL. Se sallii jokai-

sen säikeen tallentaa omia tietojaan SecurityContextiin. Tämä on myös Spring 

Securityn oletusarvoinen strategia. (Spilca 2020.) Se toimii niin, että jokaisella 

säikeellä on itsenäinen kopionsa muuttujasta (Oracle 2020a). Tällä tavoin jokai-

sella pyynnöllä on pääsy sen omaan Security Contextiin, eivätkä toiset säikeet 

pääse muiden SecurityContexteihin käsiksi. Eli jokaisella pyynnöllä on oma säie. 

Tämä myös tarkoittaa, että jos esimerkiksi kutsutaan asynkronista metodia, joka 

luo uuden säikeen, niin tällä säikeellä on oma SecurityContextinsa. Alkuperäisen 

säikeen tiedot eivät kopioidu, joten uuden säikeen SecurityContext on tyhjä. 

(Spilca 2020.) 

 

Toinen strategia MODE_INHERITABLETHREADLOCAL on samankaltainen kuin 

MODE_THREADLOCAL, mutta se ohjeistaa Spring Securitya kopioimaan Secu-

rityContextin seuraavaan säikeeseen. Tämä korjaa edellisen strategian ongel-

man uusien säikeiden luomisessa: Jos ensimmäisellä strategialla on esimerkiksi 

luotu uusi säie @Async-annotaatiolla, niin context.getAuthentication.getName-

metodin kutsuminen heittää NullPointerException-poikkeuksen. Tämä johtuu 

siitä, että metodi suoritetaan nyt uudessa säikeessä, eikä SecurityContextin si-

sältö siirry sille. Tämä voidaan korjata kutsumalla SecurityContextHolder.setStra-

tegy-metodia ja antamalla parametrina sisään MODE_INHERITABLETHREAD-

LOCAL-strategia.  

 

Kolmas strategia on MODE_GLOBAL. Se antaa kaikkien säikeiden nähdä samat 

SecurityContextit, eli kaikki säikeet pääsevät käsiksi samaan SecurityContextiin. 

Yleensä tätä strategiaa ei juuri tarvita, mutta sen käyttöä voidaan harkita lokaa-

leissa sovelluksissa, joilla ei ole yhteyttä internetiin. Yleensä verkkosovelluksissa 

on järkevää pitää eri käyttäjien tiedot erillään toisistaan. (Spilca 2020.) 

 

Käyttäjä kirjataan sisään pyytämällä SecurityContextHolderilta SecurityContext 

metodilla getContext. Antamalla käyttäjän tiedot Authentication-muodossa Secu-

rityContextin metodille setAuthentication käyttäjä tunnistetaan. (Spring 2021l.) 
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3.4.6 Istunnot 

 

HTTP on tilaton protokolla, mikä tarkoittaa sitä, että eri käyttäjiltä tulevia pyyntöjä 

ei voida erottaa toisistaan. Yhteys palvelimelle katkaistaan heti pyynnön päätyt-

tyä. Tämä on paikoin epäkäytännöllistä, joten jotta käyttäjät voidaan tunnistaa, 

käytetään verkkosovelluksissa istuntoja ja evästeitä. Istunnot on oletuksena hy-

vin pitkälti automatisoitu servletin toimesta. Kun pyyntö tulee servletille, luodaan 

sessio käyttäjälle, ja lähetetään evästeessä sisällä oleva JSESSIONID-merkki-

jono selaimelle, joka lähettää sen takaisin pyyntöjen yhteydessä. Tämän ansiosta 

ohjelmoijan ei tarvitse muuta tehdä kuin lisätä käyttäjä SecurityContextiin. Kaikki 

loppu on automatisoitua. Myöhemmin käyttäjän tiedot voidaan hakea Security-

Contextista ja tarkistaa vaikkapa käyttäjän kirjautuminen metodilla isAuthentica-

ted. (Wikipedia 2013; Paul 2017; JavaInUse 2021.) 

 

Spring Security käyttää oletuksena SessionManagementFilteriä, joka tarkistaa, 

onko käyttäjä kirjautunut sisään kyseisen pyynnön aikana. Jos on, se kutsuu ase-

tettua SessionAuthenticationStrategyä suorittaakseen istuntoon liittyviä toimin-

toja, kuten useiden päällekkäisten kirjautumisten valvonta sekä puolustautumi-

nen Session-Fixation -hyökkäyksiä vastaan. (Paul 2021; Spring 2021f.) 
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4 TODENTAMINEN TILAATULKKI.FI-SIVUSTOLLA 

 

 

4.1 Käyttäjän näkökulma 

 

Spring Securityn todentaminen käyttäjätunnuksella ja salasanalla on suhteellisen 

yksinkertaista toteuttaa. Tilaatulkki.fi-sivustoa toteutettaessa haluttiin kuitenkin 

välttää pakollista käyttäjätunnus- ja salasanakirjautumistapaa, jotta käyttäjien ei 

tarvitsisi muistaa käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan. Sen sijaan kirjautuminen 

haluttiin tehdä käyttäjille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi, jotta he jak-

saisivat rekisteröitymisprosessin läpi. 

 

Yhtenä todentamisvaihtoehtona pohdittiin kirjautumista Google- tai Facebook -

tunnuksilla, mutta tätä ei nähty järkeväksi, koska tällöin käyttäjät olisivat joutuneet 

todennäköisesti käyttämään henkilökohtaisia tunnuksiaan työasioiden hoitami-

seen. Myös erilaisia QR-koodien ja tekstiviestien käyttövaihtoehtoja mietittiin. 

QR-koodien etuna olisi ollut jaettavuus, mutta ne koettiin turhan monimutkaisiksi 

käyttäjille, ja tekstiviesteistä olisi tullut liikaa kuluja. Pohdittiin myös mahdolli-

suutta, jossa esimiehet olisivat luoneet alaisilleen käyttäjätunnuksia, mutta tällai-

nen toimintatapa ei todennäköisesti olisi toiminut kaikissa tilaajaorganisaatioissa. 

Sormenjälkitunnistus tai todentaminen henkilöllisyyskorttien avulla eivät olleet 

vaihtoehtoja, sillä emme voineet olettaa, että kaikilla mahdollisilla tilaajilla olisi 

ollut sormenjälkitunnistimet tai kortinlukijat käytössään. 

 

Lopulta päädyttiin olettamaan, että aika monella työntekijällä on työpaikallaan 

käytössään vähintään työsähköposti, ja alettiin suunnitella kirjautumisen toteut-

tamista sähköpostilinkkien välityksellä. Myös salasanakirjautuminen on mahdol-

linen, mikäli asiakas niin haluaa. Sen sijaan tulkkausalan yritysten on luotava aina 

itselleen palveluntarjoajan tunnus, ja firman pääkäyttäjät luovat käyttäjätunnukset 

tulkeilleen. Tulkkienkaan ei silti tarvitse käyttää salasanakirjautumista. 

 

Asiakkaiden rekisteröityminen Tilaatulkki.fi-sivustolle toimii niin, että ensi kertaa 

tulkkia tilatessa täytetään tilauskaavake, jonka loppuun käyttäjän on kirjoitettava 

sähköpostiosoitteensa. Kun tilaus lähetetään eteenpäin, pyydetään käyttäjää tar-
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kistamaan sähköpostinsa, johon on lähetetty kirjautumislinkki, josta käyttäjä pää-

see vahvistamaan tilauksensa. Kun käyttäjä klikkaa linkkiä, hän kirjautuu sisään. 

Käyttäjältä ei kysytä siis käyttäjätunnusta, mutta käytännössä sähköpostiosoite 

toimii hänen käyttäjätunnuksenaan. Nyt käyttäjä vahvistaa tilauksensa palvelun 

sisällä, ja tulkin etsintä alkaa. 

 

Kun tilaus on vahvistettu, lähetetään tulkeille ilmoitus uudesta tilauksesta sähkö-

postiin, ja näiden sähköpostien mukana tulee linkki, jonka avulla tulkit pääsevät 

kirjautumaan palveluun ja näkemään uuden tilauksen. Käytännössä tulkinhaku-

prosessin aikana lähetetään useita sähköposteja sekä tilaajalle että tulkeille, ja 

lähes jokaisessa on käytännössä mukana jonkinlainen linkki, jolla palveluun pää-

see kirjautumaan. Kirjautumislinkin voi myös tilata palvelun etusivulta sähköpos-

tiin. Kaikki palvelussa lähetetyt linkit vanhenevat automaattisesti tietyn ajan ku-

luttua. 

 

4.2 Linkkikirjautumisen toteuttaminen 

 

Tilaatulkki.fi-sivustolle toteutettu linkkikirjautuminen eroaa melko paljon luvussa 

3 esitetystä Spring Securityn kirjautumislogiikasta. Koska kyseessä ei ole Spring 

Securityn tunnistama kirjautumispyyntö, Spring Securityn AuthenticationFilter ei 

ota pyyntöä käsittelyyn. Siksi pyyntö ei myöskään lähde AuthenticationManage-

rille ja AuthenticationProviderille. PasswordEncoderia ei tarvita, koska kyse ei ole 

salasanakirjautumisesta. UserDetailsServiceä kuitenkin tarvitaan käyttäjän User-

Detailsien hakemiseen. Kuvioon 7 on tiivistetty Tilaatulkki.fi-sivuston linkkikirjau-

tumisen toiminta. 

 

 

KUVIO 7. Toteutetun linkkikirjautumisen tunnistautumiskaavio. 
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Käytännössä jokaiseen kirjautumislinkkiin on liitetty salaisuus (token) eli ainutlaa-

tuinen avain, jonka arvaaminen on erittäin haastavaa. Jokaisen sähköpostilähe-

tyksen yhteydessä generoidaan uusi salaisuus, joka tallennetaan tietokantaan 

käyttäjän käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen liitettynä.  

 

Kun käyttäjä avaa sähköpostilaatikkonsa ja klikkaa kirjautumislinkkiä, lähtee pal-

velimelle HTTP-pyyntö, joka kulkee Spring Securityn suodatinketjun läpi. Kolme 

näistä suodattimista on tiimin itse toteuttamia. Yksi niistä on LoginLinkAuthenti-

cationFilteriksi nimetty suodatin, jolle on konstruktrorissa tuotu tieto UserDe-

tailsServicestä ja LoginLinkAuthenticationServicestä, joka on projektin aikana 

itse toteutettu luokka, jonka tehtävänä on luoda käyttäjille kirjautumissalaisuuk-

sia, yhdistää ne käyttäjiin ja tallentaa ne tietokantaan. LoginLinkAuthentication-

Servicellä voidaan myös tarkastaa kirjatumissalaisuuksien oikeellisuus. 

 

LoginLinkAuthenticationFilter-suodatin perii luokan GenericFilterBean, joka puo-

lestaan toteuttaa Filter-rajapinnan, jota niin kuin luvussa 3.4.1 sanotaan, tarvitaan 

oman suodattimen luomiseen. Sen doFilter-metodissa pyynnöstä tarkistetaan, 

onko pyynnöllä parametrina kirjautumissalaisuus. Jos on, salaisuus lähetetään 

projektin aikana toteutetulle LoginLinkServicelle, jossa tehdään tietokantakysely, 

löytyykö kirjautumislinkki tietokannasta ja onko se vielä voimassa. Jos linkki löy-

tyy, palautetaan sitä vastaava käyttäjätunnus tietokannasta.  

 

Tämän jälkeen Spring Securityn UserDetailsServicen metodille loadUserByUser-

name annetaan parametrina käyttäjänimi, ja UserDetailsService palauttaa käyt-

täjän UserDetailsin, mikäli se löytyy. Tietokantahaun yhteydessä myös tarkiste-

taan, onko käyttäjän käyttäjätunnus vahvistettu. Mikäli näin ei ole, kyseessä on 

käyttäjän ensimmäinen kirjautuminen, ja käyttäjätunnus vahvistetaan nyt. Mikäli 

linkki on vanhentunut, käyttäjä ohjataan virhenäkymään, joka ilmoittaa linkin van-

henemisesta. 

 

Koska käyttäjän kirjautumistiedot on tarkastettu itse toteutetussa LoginLinkServi-

cessä, seuraavaksi luodaan uusi PreAuthenticatedAuthenticationToken-olio, jota 

käytetään siis mm. silloin, kun käyttäjä tunnistetaan jotenkin muuten kuin Spring 

Securityn omien luokkien avulla (luku 3.4.2). Sille annetaan konstruktorissa pa-

rametreina Principal eli käyttäjän UserDetails sekä käyttäjän GrantedAuthorityt 
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eli oikeudet. Kolmas mahdollinen parametri Credentials eli kirjautumissalaisuus 

on tässä tapauksessa null, koska kirjautumislinkki on jo tarkastettu, eikä kirjautu-

mislinkkiin liittyvää avainta enää tarkastella missään vaiheessa prosessia, jolloin 

sitä ei siis ole tarpeen enää laittaa tokeniin.  

 

Kun PreAuthenticatedAuthenticationToken-olio on luotu, haetaan SecurityCon-

text-olio SecurityContextHolder-luokan getContext-metodilla ja tunnistetaan käyt-

täjä setAuthentication-metodilla syöttämällä sisään Authentication-rajapinnan to-

teuttava olio, joka tässä tapauksessa siis on PreAuthenticatedAuthenticationTo-

ken-olio. SecurityContext-olio pitää sisällään senhetkisen tunnistautuneen käyt-

täjän tiedot. 

 

4.3 Ylimääräiset suodattimet 

 

Tilaatulkki.fi-sivustoa varten on toteutettu eri tarkoituksiin kolme ylimääräistä suo-

datinta. Vaikka kaikki suodattimet eivät liity suoraan opinnäytetyön aiheeseen, on 

silti hyvä tietää, että suodattimilla voi toteuttaa paljon erilaisia toimintoja. Kuten 

edellä kerrottiin, LoginLinkAuthenticationFilter tarkistaa, onko HTTP-pyynnöllä 

kirjautumissalaisuutta. Toinen suodatin tarkastaa, onko käyttäjä hyväksynyt pal-

velun käyttöehdot. Jos ei ole, käyttäjä ohjataan käyttöehtojen hyväksymisnäky-

mään.  

 

Kolmas suodattimista tarkastaa kirjautumislinkeistä parametreja uudelleenoh-

jauksille ja ohjaa käyttäjiä haluttuihin näkymiin parametrien mukaan. Näitä näky-

miä ovat mm. yksittäisten tilausten näkymät ja tilauslistat. Koska eri näkymissä 

saatetaan ladata käyttöliittymälle tarpeellisia resursseja, kuten fontteja tai tyylitie-

dostoja, voi olla hyvä tarkistaa suodattimessa ladattavan resurssin tyyppi ja siten 

esimerkiksi sallia tyylitiedostojen ja fonttien lataaminen. Tällöin käyttöliittymä la-

tautuu käyttäjälle sen näköisenä kuin sen pitääkin. Tilaatulkki.fi-palvelussa näin 

tehdäänkin, jotta esimerkiksi käyttöehtojen hyväksymisnäkymä näkyy käyttäjälle 

oikein. 
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4.4 Salasanakirjautumisen toteuttaminen 

 

Palveluun kirjautunut asiakas voi halutessaan asettaa itselleen salasanan. Pal-

velun etusivulla on kirjautumisnäkymä, josta palveluun pääsee kirjautumaan 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tilaatulkki.fi-sivuston salasanakirjautuminen 

poikkeaa luvussa 3 esitellystä Spring Securityn omasta autokonfiguraatio-tunnis-

tautumislogiikasta siten, että palveluun on tehty oma UserDetailsProvider-nimi-

nen luokka, joka toteuttaa UserDetailsService-rajapinnan ja joka hakee käyttäjä-

tiedot tietokannasta. Muuten salasanakirjautuminen käyttää käytännössä samoja 

valmiita komponentteja kuin Spring Securityn oma logiikka. 

 

UserDetailsProvider-luokassa ylikirjoitetaan Spring Securityn UserDetailsServi-

cen loadUserByUsername-metodi, ja sen sisään on tehty oma toteutus, jossa 

käyttäjä haetaan tietokannasta. Tietokantahaun tulos tarkastetaan, ja jos se on 

tyhjä, heitetään UsernameNotFoundException-poikkeus. Tämän jälkeen meto-

dista palautetaan oma UserDetails-rajapinnan toteuttava olio. 

 

Konfiguraatioluokassa (luku 3.2), eli luokassa, joka perii WebSecurityConfigurer-

Adapterin, injektoidaan @Autowired-annotaatiolla sisään metodi, joka saa para-

metrina AuthenticationManagerBuilderin. Metodin nimellä ei ole merkitystä, vaan 

tärkeintä on, että sen parametrina on AuthenticationManagerBuilder. Metodissa 

luodaan uusi DaoAuthenticationProvider-luokka. Se on valmis Authentication-

Provider-toteutus, joka hakee käyttäjän tiedot UserDetailsServicestä. Sillä on 

kaksi setter-metodia, setUserDetailsService ja setPasswordEncoder. Näillä sille 

asetetaan itse tehty UserDetailsService-rajapinnan toteuttava UserDetailsProvi-

der-niminen luokka sekä halutunlainen PasswordEncoder-olio. Lopuksi Authen-

ticationManagerBuilderille annetaan luotu DaoAuthenticationProvider-luokka pa-

rametrina authenticationProvider-metodissa. 

 

4.5 Tilaatulkki.fi-sivuston analysointi 

 

Tilaatulkki.fi-sivuston suunnittelun alkuvaiheilla käytiin pitkä pohdinta eri kirjautu-

mistavoista. Lopulta päädyttiin käyttäjälle kaikista vaivattomimpaan kirjautumis-

tapaan eli kirjautumisen toteuttamiseen sähköpostilinkeillä. Huolena tällöin oli 
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esimerkiksi, estääkö liian monimutkainen rekisteröintiprosessi tilauksen tekemi-

sen. Valitussa kirjautumistavassa varsinaista rekisteröitymistä ei ole, vaan en-

simmäisellä tilauskerralla tilaajan käyttäjänimeksi muodostuu tämän sähköposti-

osoite. Salasanaa käyttäjän ei tarvitse keksiä.  

 

Linkkikirjautumisella on paljon etuja. Se on nopeaa ja yksinkertaista, mikä madal-

taa todennäköisesti kynnystä palvelun käyttöönottoon. Tämän vuoksi linkkikirjau-

tuminen valittiin myös Tilaatulkki.fi-sivuston kirjautumisen toteutustavaksi. Käyt-

täjän tarvitsee toki kirjautua omaan sähköpostiinsa, mutta tämä tapahtuu joka ta-

pauksessa lähes aina rekisteröitymisprosessin yhteydessä, oli rekisteröityminen 

toteutettu millä tavalla tahansa. Käyttäjän ei tarvitse muistaa eikä keksiä salasa-

noja, jolloin käyttäjien myöskään tule valittua heikkoja salasanoja, jotka on helppo 

arvata. Linkkikirjautuminen onkin salasanakirjautumista vähemmän alttiina sala-

sanojen kalastelulle. 

 

Linkkikirjautumisen merkittävimmät haitat liittyvät sähköpostin käyttöön. Mikäli 

käyttäjä menettää sähköpostitilinsä hallinnan, niin hän menettää samalla pääsyn 

palveluun. On myös mahdollista, että sähköpostiviestit päätyvät käyttäjien roska-

postikansioihin, joista kaikki käyttäjät eivät osaa niitä etsiä. Käyttäjä saattaa myös 

rekisteröityessään eli ensimmäisellä tilauskerralla syöttää virheellisen sähköpos-

tin, jolloin sähköposti ei saavu käyttäjän sähköpostikansioon. Koska sähköposti-

liikenne on salaamatonta, on aina olemassa mahdollisuus linkin väärinkäyttöön, 

mikäli sähköpostiviesti joutuu vääriin käsiin. Koska linkit ovat tietyn aikaa voi-

massa, on olemassa sitä suurempi todennäköisyys niiden vaarantumiselle, mitä 

kauemmin ne ovat voimassa. 

 

Kirjautumistapaa toteutettaessa on hyvä pitää mielessä, kuinka arvokasta tietoa 

suojellaan sekä kirjautumistavan vahvuutta siihen nähden. Linkkikirjautumisen 

hyvät ja huonot puolet olivat tiedossa jo Tilaatulkki.fi-sivuston suunnitteluvai-

heessa. Vahvaa tunnistautumista haluttiin lopulta välttää palvelun käytettävyyden 

vuoksi. Siksi palveluun ei tallenneta arkaluontoista tietoa, kuten potilastietoja. Ti-

laajan nimitiedot eivät myöskään ole pakollisia tilausta tehtäessä. Tulkille kerro-

taan aika ja paikka missä tulkkaus tapahtuu. Mikäli palvelussa olisi tarpeen käsi-

tellä arkaluontoisempaakin tietoa, olisi vahva tunnistautuminen ehdottomasti pai-

kallaan. 
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Tilaatulkki.fi-sivuston tietoturvan vahvistamisen kannalta voisi pohtia, olisiko hyö-

dyllistä, jos kirjautumislinkit olisivat kertakäyttöisiä eli että yhtä linkkiä voisi käyt-

tää vain yhden kerran. Toki tällöinkin tilin väärinkäyttö olisi edelleen mahdollista, 

sillä tilille pääsisi kirjautumaan se, joka ehtii käyttää linkin ensimmäisenä. Voitai-

siin myös miettiä, pitäisikö linkki avata samalla laitteella ja selaimella, jolla se on 

tilattukin, vai olisiko tällaisilla vaatimuksilla enemmän negatiivisia vaikutuksia käy-

tettävyyden kannalta (Irfan 2021). 

 

Tilaatulkki.fi-sivuston käytettävyyteen liittyen voitaisiin myös pohtia, pystyisikö 

käyttäjistä ja tilauksista muodostamaan jonkinlaista statistiikkaa. Esimerkiksi kä-

vijälaskureiden avulla voitaisiin arvioida, onko valittu kirjautumistapa todella las-

kenut tilaajien kynnystä palvelun käyttämiseen eli kuinka moni tilauskaavakkeen 

avaus lopulta johtaa tilaukseen. Tästä voitaisiin mahdollisesti toteuttaa myös 

käyttäjäkysely. Koska kyseessä on uusi palvelu, muilla tavoin on vaikeaa arvioida 

kirjautumistavan helppoutta tilaajien näkökulmasta, sillä vertailukohtaa vanhaan 

toimintatapaan ei ole. 
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5 POHDINTA 

 

 

Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi itseäni kiinnostavan kysymyksen, sillä olin työ-

elämässä huomannut Spring Securityyn liittyvissä tiedoissani olevan puutteita. 

Totesin, että kyseinen tieto olisi hyvä olla hallussa, mikäli työskentelee Spring 

Boot -sovelluskehyksen parissa. Lisäksi eräässä kahvipöytäkeskustelussa huo-

masin, että myös muilla työntekijöillä olisi kiinnostusta ymmärtää tarkemmin 

Spring Securityn prosessien toimintaa. Huomasin myös opinnäytetyön tiedonha-

kua tehdessäni, ettei aiheesta ole juurikaan tietoa saatavilla suomen kielellä.  

 

Työn tavoitteena oli selventää Spring Securityn tunnistautumislogiikkaa sekä 

käydä läpi, mitä Spring Securityn käyttöönotossa tapahtuu. Mielestäni työ selven-

tää hyvin Spring Securityn kirjautumisprosessin ja keskeisimpien luokkien toimin-

taa. Myös Spring Securityn käyttöönoton automatiikka käydään työssä läpi.  

 

Työn aihe oli mielestäni hyvä valinta, ja koen oppineeni paljon uutta. Minulle esi-

merkiksi selvisi opinnäytetyöprosessin aikana, miten istunnot Spring Bootissa toi-

mivat. Paljon apua oli etenkin Spring Security in Action -kirjasta, joka olikin tässä 

työssä ensisijainen lähteeni. Kirja lähti hyvin konkreettisesti liikkeelle Spring Se-

curityn käyttöönotosta ja siinä avattiin Spring Securityn toimintaa selkeästi kom-

ponentti kerrallaan. Samat tiedot löytyivät myös Spring Securityn dokumentaati-

osta, mutta siellä asioita ei selitetty yhtä havainnollisesti.  

 

Opinnäytetyön tekemisen aikana vastaan tuli myös paljon muuta mielenkiintoista 

tietoa, joka oli opinnäytetyön aiheen ulkopuolella, mutta johon olisi kiinnostavaa 

perehtyä jatkossa. Spring Securitystä löytyykin vielä paljon osa-alueita, joita voisi 

lähteä selvittämään tarkemmin, jo sovellusten tietoturvaan liittyen. Esimerkiksi 

OAuth2:n ja Spring Securityn yhteistoiminnan selvittäminen voisi olla hyvä opin-

näytetyön aihe. 

 

Suurin osa työn lähdekirjallisuudesta oli englanninkielistä, ja tiettyjen termien 

kääntäminen suomeksi oli välillä hankalaa. Osaa lähteistä onkin käytetty lähinnä 

sen selvittämiseksi, miten muut kirjoittajat ovat sanoneet tietyistä asioista suo-

men kielellä. Tämän vuoksi joukossa on myös yksi Wikipedia-lähde, sillä muualta 
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aiheesta löytyi suomeksi vain yksittäisiä lauseita. Lähteistä ainakin Spilcan ja 

Hecklerin kirjat sekä Spring-dokumentaatiot ovat varmasti luotettavia, enkä kovin 

paljoa lähtisi kyseenalaistamaan muidenkaan lähteiden luotettavuutta, sillä usein 

lähteisiin liittyi jonkinlaisia esimerkkikoodeja siitä, miten asiat toimivat. Tärkeim-

mät lähteet ovat lisäksi hyvin tuoreita. Lähdeviitteissä ei käytetä sivunumeroita, 

sillä käytin sekä Spilcan, Hecklerin että Boonkrongin kirjoista sähköisiä versioita, 

sillä painettuja kappaleita ei ollut helposti saatavilla, ja sähköisissä versioissa si-

vunumeroita ei ollut. Suuri osa lähteistä on verkkosivuja.  

 

Lähdeaineiston etsiminen oli paikoin haastavaa. Salasanattomaan kirjautumi-

seen liittyen vastaan tuli paljon teoksia, jotka käsittelivät esimerkiksi biometrisiä 

tunnisteita tai fyysisiä lisälaitteita, joita ei verkkopohjaisessa sovelluksessa pys-

tytä käyttämään. Linkkikirjautumisesta ei sen sijaan löytynyt oikeastaan minkään-

laista kirjallisuutta.  

 

Olen pyrkinyt lainaamaan lähteitä oikein oman ymmärrykseni rajoissa. Joitakin 

toiminnallisuuksia olen testannut henkilökohtaisesti. Tärkeintä mielestäni Spring 

Securityn toiminnan ymmärtämisessä on tietää, minkä nimisiä luokkia Spring Se-

curity käyttää ja miten tunnistautumislogiikka toimii kokonaisuutena. Tarkem-

missa yksityiskohdissa voi ohjelmoija kääntyä Spring-dokumentaation puoleen. 

 

Koska verkossa on paljon uhkia, palvelut kannattaa toteuttaa valmiilla ja hyväksi 

havaituilla työkaluilla, kuten Spring Securityllä, jotka ovat jatkuvassa kehityk-

sessä ja ylläpidossa ja joilla on varauduttu jo monenlaisiin uhkiin. On myös hyvä 

osata käyttää itse näitä työkaluja. Kun toteutetaan kaupallista verkkopalvelua, on 

todennäköistä, että omia toteutuksia joudutaan tekemään, vähintään ainakin kon-

figuraatioluokan, käyttäjien ja kirjautumissivun osalta. Todennäköisesti pitää 

myös määritellä, mitkä resurssit ovat suojattuja ja mitkä julkisia. Kun Spring Boot 

liittyy vahvasti projektipohjaan, kuten Dicode Oy:ssä, opetteluun käytetty aika ei 

mene hukkaan, sillä kyseisiä työkaluja tullaan käyttämään vielä jonkin aikaa. 

 

Mikäli Spring Securityn toiminta on ohjelmoijalle vierasta, voi omien koodauson-

gelmien selvittämiseen mennä todella paljon aikaa, sillä ei välttämättä tiedetä, 

millaisilla termeillä vastausta tulisi lähteä etsimään. Jos sen sijaan Spring Secu-
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rityn peruskäsitteet ovat ohjelmoijan tiedossa, vastaan tuleviin ongelmiin on hel-

pompi lähteä etsimään tietoa, kun kysymykset osataan kohdistaa paremmin. 

Tästä esimerkkinä on linkkikirjautuminen, josta ei löytynyt juurikaan lähdeaineis-

toa. Linkkikirjautumisen toteuttamista auttaa kuitenkin paljon jo sovelluskehyksen 

toiminnan tunteminen. Tällöin voi itsekin ymmärtää, miten tietyt asiat toimivat 

myös ilman lähdeaineistoa.  

 

Ainakin itselleni opinnäytetyön tekemisestä on ollut apua Spring Securityyn liitty-

vän tiedon haltuunotossa. Toivottavasti tulevaisuudessa opinnäytetyöstäni on 

hyötyä myös tilaajalle ja muillekin opinnäytetyön lukijoille. Ainakin tarjolla on nyt 

tiivistetty suomenkielinen paketti Spring Securityn tunnistautumislogiikasta.  
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