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Tämä tutkimus käsittelee kyberfyysisiä järjestelmiä ja näiden kehittämistä. 
Tutkimus käsittää myös määritelmän kyberfyysisille järjestelmille sekä 
tarkastelee kirjallisuuden näkökulmasta näiden toimintaa. Tutkimuksen 
tavoitteena on ymmärtää, millaista kehittäminen on yrityksessä ja millaisia 
menetelmiä ja työkaluja hyödynnetään järjestelmäkehittämissä. Tutkielmassa 
tarkasteltiin myös tietojärjestelmien kehittämisen historiaa. 
 Tutkielma toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, joka 
toteutettiin yhteistyössä yrityksen kanssa. Haastattelut toteutettiin joko 
kasvokkain tai Microsoft Skype -palvelun avulla. Haastattelut toteutettiin 
talvella 2018. Haastateltavilta pyrittiin saamaan tietoa tämän hetkisistä 
kehittämisestä ja kuinka he sitä toteuttavat. 
 Tutkielman tuloksina voidaan nostaa esille, että tänä päivänä 
kyberfyysisiä järjestelmiä kehitetään perinteisin, sulautettujen järjestelmien 
kehittämisen menetelmin. Tutkimuksessa selvisi, että järjestelmä- sekä 
sovelluskehittämisessä hyödynnetään ketteriä kehittämisen menetelmiä ja 
laitteistokehittämisessä puolestaan hyödynnettiin vesiputousmallia, tietyltä osin 
sovellettuna. 
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ABSTRACT 

Rautala, Elias 
Development of Cyber Physical Systems in 2019 at Finland 
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Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor(s): Tuunanen, Tuure 

This master’s thesis focuses to cyber-physical systems and development. This 
research includes definition of cyber-physical systems and how cyber physical 
systems are developed. This research tries to understand how these systems are 
developed in year 2019. This research answers on questions how development is 
implemented in the company and what methods and tools are used in system 
development. The history of the development of the information system are also 
introduced in the research. 

The thesis was conducted as a semi-structured interview, which was 
carried out in cooperation with the company. Interviews were conducted either 
face-to-face or with the help of Microsoft Skype. Interviews were conducted in 
the winter of 2018.  

The study revealed that today cyber-physical systems are being 
developed using traditional development methods. The study found that agile 
development methods are utilized in system and application development, and 
that a waterfall model was used in hardware development and applied to a 
certain extent. 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman keskiössä ovat kyberfyysiset järjestelmät ja näiden 
kehittämisessä hyödynnettyihin metodologioihin. Tutkielman tavoitteena on 
perehtyä kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä hyödynnettävien 
menetelmien yhtäläisyyksiin ja toimivuuteen nimenomaan tässä kontekstissa. 
Tutkielmassa hyödynnetään kirjallisuuskatsauksen osalta tuoreinta kirjallisuutta, 
jonka avulla tarkastellaan kyberfyysisten järjestelmien määrittelyä ja kehitystä, 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä sekä kyberfyysisen järjestelmän 
arkkitehtuuria. 

Kyberfyysiset järjestelmät (engl. Cyber-Physical Systems, CPS) on 
käsitteenä määritelty kirjallisuudessa National Science Foundation (NSF) 
toimesta vuonna 2006. (Jeschke, Brecher, Meisen, Özdemir, & Eschert, 2017) 
Tuolloin kyberfyysiset järjestelmät ovat todettu mahdolliseksi tutkimusalueeksi. 
(Möller, 2016). Kyberfyysisten järjestelmien määritteleminen asettaa vielä 
haasteita ja esimerkiksi arkkitehtuurimalli on muuttunut ajan kanssa. (Ahmed, 
ym. 2016).    

Tänä päivänä järjestelmät ja niiden välinen nojautuu pitkälti verkon 
avulla tapahtuvalla kommunikoinnilla sekä järjestelmien yhteistoiminta ovat 
mahdollistaneet entistä tehokkaampia prosesseja sekä informaation käsittelyn. 
Kokonaisuudet ovat muuttuneet entistä lähemmäksi toisiaan verkottumalla 
toistensa välille. Tarkasteltaessa kyberfyysisisä järjestelmien keskiössä ovat 
vahvasti sulautetut järjestelmät. Kyberfyysisten järjestelmien yhtenä osana 
voidaan esittää olevan sulautettu järjestelmä. Sulautetun järjestelmän toiminnan 
näkökulmasta tällaisten järjestelmien toiminnan keskiössä on kommunikointi 
verkon avulla toistensa välillä, sekä hyödyntämällä sensoireita ja aktuaattoreita. 
(Alur, 2015).  

Kyberfyysisten järjestelmien toiminnan keskiössä ovat sulautetut 
järjestelmät. Sulautettu järjestelmä nähdään osana kyberfyysisiä järjestelmiä, 
mutta kirjallisuus on tässä kuitenkin painottanut eroavaisuutta nimenomaan 
arkkitehtuurin ja vaatimusten osalta. (Ahmed, Bouk, Kim, & Sarkar, 2016). 
Sulautettuja järjestelmiä on hyödynnetty laajasti viimeisten vuosikymmenten 
aikana ja tästä esimerkkinä voidaan nostaa verkotettu navigointijärjestelmä, joka 
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hyödyntää mobiiliverkkoa, ohjelmistoja ja näiden yhteistoiminnalla on 
parannettu reittisuunnittelua. (Alur, 2015) 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen on tänä päivänä suuren 
järjestelmäkokonaisuuden kehittämistä (Zheng, Le Duigou, Hehenberger, 
Bricogne, & Eynard, 2016) ja tästä syystä on mielekästä tarkastella kehittämisessä 
hyödynnettyjä tietojärjestelmän kehittämisen menetelmiä. Tietojärjestelmien 
kehittäminen on jo pitkään ollut tutkimusalueena ja kehittäminen onkin ollut 
tarkastelun alla jo 1950-luvulta saakka. (Boehm, 2006) Tietojärjestelmien 
kehittäminen on kokenut melkein 70 vuoden aikana merkittäviä muutoksia ja se 
on ottanut huimia askeleita sen aikana. Tietojärjestelmien kehittämisessä on 
nostettu esille ensimmäisenä tunnistettuna metodina ”Ohjelmoi ja korjaa” (Code-
and-fix) -menetelmä, jonka avulla kehittäminen oli hyvin yksinkertaista, sillä 
osaaminen sekä ymmärrys olivat vielä hyvin vähäistä. Vuosikymmenten aikana 
kehittäminen on edennyt aina mallista toiseen, aina tavoitteena parantaa 
edellistä mallia ja sen kohtaamia haasteita. Vesiputousmallista, spiraalimalliin, 
V-mallista prototyypittämiseen ja siitä kohti ketteriä menetelmiä. Tulevaisuuden 
kehittämisen menetelmänä on puolestaan esitetty jatkuva kehittäminen. Näiden 
mallien taustalla ovat vaikuttaneet aina edellisen sukupolven 
kehittämismenetelmät sekä niissä kohdatut haasteet. 

Tässä tutkimuksessa siis pyritään ymmärtämään kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämistä vuonna 2019. Kyberfyysisten järjestelmät ovat ottaneet 
ensimmäiset askeleensa, on syytä tarkastella tällaisten projektien läpivientiä 
tutkimuksen näkökulmasta. Kyberfyysisten järjestelmien tutkimus on 
lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja siksi onkin syytä 
tarkastella menetelmiä ja ratkaisuja siihen, miten näitä järjestelmiä toteutetaan. 
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1.1 Tutkimuskysymykset 

Tämä tutkielma esittelee kyberfyysisten järjestelmien tämän hetkistä rakennetta 
kirjallisuuden pohjalta, siitä mitä kyberfyysiset järjestelmät ovat ja miten niiden 
kehittämistä toteutetaan. Tietojärjestelmien kehittäminen itsessään on paljon 
tutkittu ja tarkasteltu osa-alue. Kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä 
puolestaan on tarvetta tutkia. Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen on uutta, 
mutta on tärkeä ymmärtää mitä menetelmiä hyödynnetään tänä päivänä ja tästä 
syystä sen tutkimukselle on tarvetta. Tämän tutkielma tavoitteena on tutkia 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä ja tutkielman tutkimuskysymyksenä 
on:  

”Millaisen projektina kyberfyysisen järjestelmän kehittäminen nähdään vuonna 2019?”  

Toisena pääkysymyksenä sekä ja apukysymyksen tavoitteena on tarkentaa 
pääkysymystä nimenomaan tietojärjestelmien kehittämisen ja niissä 
hyödynnettyjen työkalujen näkökulmasta. Toisena pääkysymyksenä oli:   
 

”Mitä menetelmää tai menetelmiä kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä 

hyödynnetään niin sovellus- kuin laitteistokehittämisessä?” 

Apukysymyksenä oli: 

”Millaisia työkaluja hyödynnetään kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä” 

Näiden tutkimuskysymysten avulla on siis tarkoitus tuoda esille se, millaisia 
menetelmiä ja työkaluja hyödyntämällä nykyisiä kyberfyysisiä järjestelmiä 
kehitetään.  

1.2 Tutkimusmetodi 

Tämä tutkielma toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jossa haastateltiin 
organisaation tapoja ja menetelmiä kehittää kyberfyysisiä järjestelmiä. 
Tutkimuksessa hyödynnettiin yrityksessä toimivia yksilöitä ja heidän 
kokemuksiaan kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä. 
 Tällä tavoin kyetään keräämään tutkimusta varten mahdollisesti 
poikkeuksellista tietoa, jonka avulla voidaan tuoda esille uusia näkökulmia ja 
kokemuksia. Tällä menetelmällä ei ole tarkoituksenmukaista testata teoriaa tai 
hypoteesia, vaan sen ytimessä on nimenomaan aineiston monipuolinen ja 
yksityiskohtainen tulkinta. (Hirsjärvi, 2009) 
 Haastattelut toteutettiin kahdella eri menetelmällä kasvokkain tai 
Microsoft Skype -palvelua hyväksikäyttäen. Tällä tavoin kyettiin keräämään 
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haastattelumateriaalia yrityksen muistakin toimipisteistä ja näin ollen saatiin 
myöskin eri tehtävissä työskentelevien työntekijöiden näkökulmia.   

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielman ensimmäinen pääluku toimii tässä tutkielmassa johdantona, jonka 
avulla lukija voidaan johdatella tutkielman aiheeseen, siinä käytettyihin 
termeihin ja määritelmiin. Johdannossa esitellään myös tutkimuskysymykset 
sekä tutkimusmenetelmä, jota on hyödynnetty. 

Toisessa pääluvussa käsitellään ensimmäisessä alaluvussa 
kyberfyysisen järjestelmän määritelmää. Ensimmäisessä alakappaleessa käydään 
vaatimuksia kyberfyysisen järjestelmän kehittämiselle. Toisessa alaluvussa 
esitellään kirjallisuudessa esitellyt kehittämisen menetelmät kyberfyysisten 
järjestelmien osalta. Kolmannessa alaluvussa käydään lävitse tunnistetut 
arkkitehtuurimallit, jotka on esitelty kirjallisuudessa. Neljännessä alaluvussa 
tarkastellaan kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä sekä työkaluja, joita 
hyödynnetään. Viidennessä alaluvussa esitellään työkaluja, joita on esitetty. 
Kuudennessa alaluvussa esitellään sulautettu järjestelmä. 

Kolmannessa pääluvussa käydään lävitse tietojärjestelmien 
kehittäminen. Tietojärjestelmien kehittäminen on kirjallisuudessa esitetty 
muodostuneen aina 1950-luvulta tähän päivään asti ja on esitetty menneen 
seuraavassa järjestyksessä: ohjelmoi ja korjaa, vesiputousmalli, spiraalimalli, 
objektiorientoitunut kehittäminen, prototyypittäminen, ketterä, 
inkrementaalinen ja iteratiivinen kehittäminen, DevOps, Kanban sekä SCRUM. 
Viimeisessä kappaleessa esitellään moninäkymäkehittäminen sekä jatkuva 
kehittäminen, jotka ovat esitetty olevan tulevaisuuden kehittämismenetelmä. 
 Neljännessä pääluvussa esitellään tarkemmin käytetty 
tutkimusmenetelmä. Alaluvut koostuvat seuraavista osioista: tutkimuksen 
tavoite, tutkimukseen osallistuneen organisaation esittely ja kuinka ja keneltä 
tutkimusmateriaali on kerätty.  
 Viidennessä pääluvussa käydään lävitse tutkimuksessa tehdyt 
löydöt. Tässä kappaleessa avataan tutkimuksessa kerättyjen haastattelujen 
vastauksia niin kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen  
 Kuudennessa pääluku koostuu pohdinnasta, jossa tarkastellaan 
tutkimuksessa esiin nousseita tuloksia ja näiden yhtäläisyyksiä 
kirjallisuuskatsauksessa löydettyihin yhtäläisyyksiin. 

Seitsemäs ja viimeinen pääluku koostuu loppupäätelmistä. Tässä 
kappaleessa esitellään kirjallisuuden sekä tutkimuksen yhteen nivoutuminen. 
Alalukuina ovat kontribuutio tutkimukseen sekä käytäntöön, rajoitteet ja 
tutkimus tulevaisuudessa. 
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2 KYBERFYYSINEN JÄRJESTELMÄ 

Teknologian yhdistäessä erilaiset esineet ja tuoden teknologian kuluttajien 
saataville, muuttuu se osaksi yhteiskuntaa. Teknologialla on merkittävät 
vaikutukset yhteiskuntaan niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti. Kun internet 
mullisti tavan, jolla ihmiset kommunikoivat, etsivät tietoa sekä hankkivat ja 
kuluttavat erilaisia tuotteita, on teknologia ollut myötävaikuttamassa 
merkittävällä tavalla ihmisten käyttäytymistä. Kyberfyysiset järjestelmät 
muuttavat tavan, jolla ihmiset vuorovaikuttavat ja kontrolloivat fyysistä 
maailmaa. (R. (Raj) Rajkumar, Lee, Sha, & Stankovic, 2010). 

Kyberfyysiset järjestelmät (CPS) koostuvat laskentakyvyn 
integraatiosta, verkottumisesta ja fyysisistä prosesseista. Sulautettujen 
järjestelmien ja verkon avulla kyberfyysinen järjestelmä valvoo ja ohjaa 
fysikaalisia prosesseja ympäristössä, johon se on liitetty. Toiminnassa 
myötävaikuttavat fysikaaliset prosessit, joista saatua tieto hyödynnetään 
järjestelmän toteuttamissa laskelmissa.  Kyberfyysisten järjestelmien toiminnassa 
nojaudutaan sulautettujen järjestelmien, tietokoneiden ja ohjelmistojen 
kokonaisuuteen ja tämän kokonaisuuden yhdistäminen laitteisiin, joiden 
pääasiallinen tehtävä ei ole toteuttaa laskentaa. (Derler, Lee, & Vincentelli, 2012) . 

Kun teknologia yhdistää niin kuluttajat kuin esineet 
kybermaailmaan, kyberfyysisten järjestelmien tavoitteena on yhdistää niin 
fyysinen- kuin kybermaailma. Kyberfyysisen järjestelmän tavoitteena on toimia 
näiden kahden maailman yhdistävänä ratkaisuna. (R. Rajkumar, Lee, Sha, & 
Stankovic, 2010) Kyberfyysisen järjestelmän konsepti on esitelty Asare, Broman, 
Lee, Torngren ja Sunder (2012) toimesta ja he esittävät konseptinsa 
määritelläkseen kyberfyysisen järjestelmän vaatimukset, jotta se voidaan 
luokitella kyberfyysiseksi järjestelmäksi. Konsepti määrittelee sen mikä 
kyberfyysinen järjestelmä on, sen vaatimukset ja sen mikä on kyberfyysinen 
järjestelmä toiminnan mahdollistaja, kuinka järjestelmä kerää tiedon ja toteuttaa 
sille määritellyn tehtävän. (Asare, Broman, Lee, Torngren, & Sunder, 2012). 
 Kyberfyysisillä järjestelmillä viitataan uuden sukupolven 
teknologiaan, jossa laskentateho sekä fyysisen ympäristön seuranta, jonka 
kokonaisuuteen liitetään mukaan myös käyttäjä. Kyberfyysisen järjestelmän 
kyky kommunikoida ja tietyllä tavalla tuoda uusia mahdollisuuksia fyysisen 
maailman analysointiin niin laskennan, viestinnän kuin valvonnan avulla, ovat 
keskeinen tekijä tulevaisuuden kyberfyysisten järjestelmien kehitykselle. 
Kyberfyysisten järjestelmien mahdollisuuksiin kuuluvat seuraavan sukupolven 
lentokoneiden- ja avaruusteknologia, erilaista voimansiirtoa hyödyntävät 
teknologiat sekä täysin itsenäisesti ohjautuvat ajoneuvot ja proteesit, jotka 
mahdollistavat aivojen signaalien viemisen fyysiselle laitteelle. (Baheti & Gill, 
2011). 
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Kuva 1 - Kyberfyysisen järjestelmän konsepti (Mukaelma Lee, ym. 2012). 

Kyberfyysisten järjestelmien ilmentyminen on ottanut merkittäviä askeleita 
hyödyntämällä niin tutkimusta ja tämän mahdollistamia tekniikoita ja välineitä. 
Baheti & Gill (2011) nostavat esille seuraavia tekijöitä: aika- ja taajuusalueiden 
menetelmiä, ympäristön tilan analysointia, järjestelmän identifioimista, 
suodatusta, ennustamista, optimointia, sekä erilaista ympäristön valvontaa.  

Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen on tuonut myös 
läpimurtoja niin ohjelmointikielissä, reaaliaikaisissa teknologioissa, 
visualisointimenetelmissä, kokoamissuunnittelussa, sulautettujen järjestelmien 
arkkitehtuureissa ja järjestelmäohjelmissa sekä tehostanut muun muassa 
järjestelmien luotettavuuden, tietoturvan ja virheiden toleranssia. 
Kyberfyysisten järjestelmien tavoitteena on tuoda uusia ratkaisuja niin 
laskentaan, teknologiaan sekä laitteiden väliseen verkottumiseen, valvontaan, 
ohjelmistoihin, käyttäjien vuorovaikutukseen sekä oppimisteorioihin. (Baheti & 
Gill, 2011).  

Kyberfyysisten järjestelmien tarkastelussa on ymmärrettävä näiden 
yhteys sekä eroavaisuus sulautettuihin järjestelmiin. Alur (2015) nostaakin esille 
kyberfyysistä järjestelmistä puhuttaessa mahdollisuuden sekoittaa herkästi 
pelkkiin sulautettuihin järjestelmiin. Sulautetusta järjestelmästä on 
toiminnallisuuden osalta huomioitava suunniteltu järjestelmän toiminta, 
laitteisto ja laitteelle suunnitellun ohjelmiston integrointi mekaanisiin tai 
elektronisiin laitteisiin. (Alur, 2015).  
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Sulautettujen sekä kyberfyysisten järjestelmien erona on nostettu 
kyberfyysisten järjestelmien uusi järjestelmäparadigma, joka liittää niin 
tietokoneen, verkon, ohjaimen sekä fyysisen ympäristön välille. Sulautettu 
järjestelmä on kuitenkin osakokonaisuus, joka mahdollistaa kyberfyysisen 
järjestelmän toiminnan. Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä täyttämään 
kyberfyysiselle järjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Sulautetun järjestelmän 
esimerkkeinä on nostettu muun muassa lentokoneen ohjausjärjestelmä, autoissa 
hyödynnetty elektroniikka, aseteollisuuden asejärjestelmät, erilaiset pelit tai 
älykkäät lelut ovat esimerkkejä mustasta ”laatikosta”, joka ei paljasta tietokoneen 
toimintaa ulospäin. (Ahmed, ym. 2016.). 

Teknologian määrää kasvatetaan niin ajoneuvoissa, teollisuudessa, 
matkapuhelimissa ja kodeissa, joten järjestelmät ovat muuttuneet entistä 
enemmän interaktiivisiksi ja älykkäimmiksi. Esimerkkeinä voidaan nostaa 
teknologiat, joiden avulla ajoneuvojen mukautuminen muun liikenteen 
liikkeisiin, tehtaiden kyky toimia ilman, että käyttäjät puuttuvat niiden 
toimintaan jatkuvasti. Myös kotona toimiva lämmitys- ja viilennysjärjestelmä, 
joka reagoi käyttäjän liikehdintään ja toiminnan mukaan. (Ahmed ym, 2016). 

Kyberfyysistä järjestelmää tarkasteltaessa Ahmedin ym. (2016) 
näkökulmasta järjestelmän on kyettävä reagoimaan fyysiselle ympäristölle, joka 
saavutetaan jatkuvalla ympäristön monitoroinnilla ja myöhemmin vastaamalla 
toimintojen avulla ulospäin aktuaattoreiden avulla. Järjestelmän tulee myös 
tietyn aikavälein vastata ympäristön muutoksiin halutulla tavalla ja saavuttaa 
maksimaallinen toimintakyky, minimaallisin resurssein. (Ahmed, ym. 2016.). 

Kyberfyysiselle järjestelmälle asetettiin myös seuraavia vaatimuksia: 
järjestelmän tulee olla turvallinen, luotettava, suojattu, laajennettavissa ja 
tavoitettavissa. Järjestelmän toiminnan kannalta oli tärkeä löytää keino, jonka 
avulla järjestelmällä oli mahdollisuus kommunikoida muiden laitteiden kanssa. 
Laitteissa hyödynnetty kommunikoinnista vastaava osa mahdollisti 
kommunikoinnin paikasta riippumatta niin langallisten sekä langattomien 
teknologioiden avulla. (Ahmed, ym. 2016.). 
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2.1 Vaatimukset kehittämisessä 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämiselle on asetettu myös vaatimuksensa ja 
tästä syystä onkin syytä tarkastella Asaren ym. (2012) asettamia vaatimuksia 
järjestelmän osalta. Kyberfyysisten järjestelmien osalta onkin syytä tarkastella 
myös sille asetettuja vaatimuksia laaja-alaisesti, huomioiden niin turvallisuus, 
yksityisyys, mahdolliset hyökkäykset ja näihin reagointi. Näiden ymmärtämisen 
taustalla voidaan ymmärtää paremmin myös kehittämiselle asetetut vaatimukset. 
(Asare ym., 2012). 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen asettaa vaatimuksensa 
kyberturvallisuudelle, kestävyydelle, yksityisyydelle sekä hyökkäysten ja 
tunkeutumisen havaitsemisen osalta. Kestävyydellä viitataan tässä yhteydessä 
siihen, miten järjestelmän toiminnan turvaaminen mahdollistetaan 
odottamattomissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa syötevirheet, 
osajärjestelmän häiriö, ympäristön muutokset tai syötteet, jotka ovat 
kyberfyysisen järjestelmän hyödyntämän ja sille suunnittelun ympäristön 
ulkopuolelta. Yksityisyyden osalta korostuu järjestelmän haavoittuvuus. (Asare 
ym., 2012). 

Kyberturvallisuuden näkökulmasta hyökkäysten riskit kasvavat 
kyberfyysisten järjestelmän hyödyntämien verkkojen ollessa entistä laajempia. 
Tunkeutuminen voi tapahtua niin fyysisesti sekä järjestelmän puolella. 
Tarkkailtavasta ympäristössä tapahtuvat tunkeutuminen voidaan ehkäistä 
hyödyntämällä kykyä tunnistaa ja seurata liikettä, kasvojen tunnistaminen sekä 
hahmon poikkeavuuksien havaitseminen. (Asare ym., 2012). 

 
Kuva 2 - Kyberfyysisen järjestelmän kehittäminen (Mukaelma Lee, ym. 2012). 
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Kuva 1 on mukaelma Asare ym. (2012) kyberfyysisten järjestelmien konseptista, 
joka käsittelee näiden järjestelmien kehittämistä. Tekijät ovat määritelleet 
näkemyksensä siitä, millaisia vaatimuksia kyberfyysisten järjestelmien 
kehittäminen vaatii niin työkalujen, metodologioiden, määrittelyn, 
mallintamisen ja analyysin sekä skaalautuvuuden, kompleksisuuden hallinnan, 
validoinnin ja varmentamisen näkökulmasta. (Asare ym., 2012). 

Kehittämisen näkökulmasta toiminta vaatii tehokkaat 
suunnittelutyökalut sekä tarkan suunnittelumetodologian. 
Suunnittelutyökalujen osalta vaatimuksia on määritelty ohjelmistoille, jotka 
kykenevät täyttämään erityisvaatimukset tai mallit, ja kykyä simulointiin sekä 
mallien analysointiin. Suunnittelumetodologiassa on otettava huomioon sille 
kehittämiselle asetetut sopimukset, vaatimukset, jotka on määritelty 
mallintamisen kehittämiseen sekä alustapohjaiseen suunnitteluun. 
Metodologian pitää pystyä tukemaan järjestelmän määrittelyä, mallintamista 
sekä analyysiä, sen skaalautuvuutta ja kompleksisuuden hallintaa sekä 
validointia ja varmistusta. Näiden vaatimusten osalta kyetään vastaamaan 
järjestelmäkehittämisen vaatimuksiin. (Asare ym., 2012). 

Määrittelyä, mallintamista ja analyysia tulee hyödyntää niin hybridi 
ja heterogeenisiin malleihin, verkkoihin sekä yhteentoimivuuteen ja 
aikasynkroneetioon. Hallinnan osalta skaalautuvuutta ja kompleksisuutta 
toteutetaan modulaarisuuden, koostettavuuden ja synteesin avulla sekä näiden 
toimien rajapintana vanhan järjestelmän välillä. Validointia ja varmentamista 
toteutetaan todentamalla, sertifioinnilla, simuloinnilla sekä stokastisinten 
mallien avulla. (Asare ym., 2012). 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen keskiössä toteutetaan 
reaktiivista laskentaa. Tällöin järjestelmä reagoi ympäristöstä kerättyihin 
syötteisiin, joiden avulla voidaan tuottaa tuloste. Kun tarkastellaan 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä, on otettavat huomioon kyber- kuin 
fyysisten komponenttien yhteistyö ja näiden merkitys nimenomaan 
kyberfyysisissä järjestelmissä. Kyberfyysisten järjestelmien suunnannäyttäjinä 
pidettyjä sulautettuja järjestelmiä on hyödynnetty jo teollisuudessa 1980-luvulta 
(Alur, 2015). Sulautettujen järjestelmien hyödyntäminen on hyvinkin laajaa ja 
näitä voidaan nähdä muun muassa sairaaloissa ja eri teollisuuden aloilla, kuten 
auto-, robotti-, sekä lentoteollisuudessa.  

Kun tarkastellaan kehittämisen vaatimuksia Alur (2015) nostaa esille 
luotettavuuden. Mainitulla aloilla hyödynnettävien teknologioiden ja 
järjestelmien yhteistoiminta on äärimmäisen kriittistä. Kyberfyysisten 
järjestelmien analysoinnissa, suunnittelussa ja validoinnissa korostuvat 
näkökulma siitä, miten kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä 
merkittävässä roolissa ovat niin kommunikaatio verkkoteknologioiden avulla 
sekä kyber- ja fyysisten komponenttien itsenäisyys ja näiden saavuttama 
järjestelmätason toiminnallisuus sekä varmistettava fyysisten ja 
kyberkomponenttien dynaamisuus. Näiden turvaamisella voidaan mahdollistaa 
kyberfyysisen järjestelmän integrointi ja yleistäminen. (Alur, 2015). 
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Kyberfyysiseen järjestelmäkokonaisuuden näkökulmasta kehittämisessä 
on huomioitava kyberinfrastruktuuriin osana vaikuttavat sensorit, joiden avulla 
voidaan tarkkailla fyysistä ympäristöä (Hu, Xie, Kuang, & Zhao, 2012) sekä 
järjestelmän kyky kommunikoida uusien teknologioiden avulla varmemmin 
käyttäjälle. (Baheti & Gill, 2011). 

2.2 Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen 

Wagner (2017) nostaa esille tutkimuksissaan kyberfyysisten järjestelmien 
kehittämisestä sen, että tänä päivänä kehittämistä toteutetaan 
sovelluskehittämisen osalta hyvin pitkälti ketterillä menetelmillä. Ketteriä 
menetelmiä ei kuitenkaan juuri hyödynnetä muissa ympäristöissä kuin 
nimenomaan sovelluskehittämisessä ja tästä seuraa se, ettei 
laitteistokehittäminen nojautuu edelleen hyvinkin perinteisiin menetelmiin. 
Tähän hän nostaa syyksi sen, että laitteistokehittäminen kärsii näistä 
menetelmistä, sillä kehittämisessä on huomioitava laitteiston modifiointi, joka ei 
ketteriin menetelmiin sopeudu. (Wagner, 2017). 
 Tutkimuksissa on nostettu esille seuraavia malleja kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämisessä: V-malli, (F. Mulder, Verlinden, & Maruyama, 2014; 
Shi, Wan, Yan, & Suo, 2011; Zheng ym., 2016) sekä SCRUM (F. Mulder ym., 2014). 
V-Mallin on esitetty tarjoavan keinon toteuttaa kehittämistä hyvin 
suoraviivaisesti. V-malli kärsii kuitenkin erityisesti fyysisten komponenttien ja 
laskentayksiköiden haasteista saada implementoinnista tähän malliin.  
 Mulder, Verlinden ja Maruyama (2014) perustelevat haasteita 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä nimenomaan keinojen ja työkalujen 
vähyyden vuoksi. Kehittämisen näkökulmasta kokonaisuuden hallinta on 
äärimmäisen haastavaa. Ketteräkehittäminen tarjoaa hänen mukaansa työkaluja 
ja metodeja haasteellisiin tilanteisiin, joissa vaatimukset ovat epäselviä tai niitä ei 
pystytä kehittämään. Ketteräkehittäminen siis tarjoaa laajan työkaluvalikoiman, 
joka sisältää suunnitteluparadigmoja, metodeja sekä rutiineja. Mulder ym. (2014) 
nostavat esille sen, että tänä päivänä kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen 
nojautuu pitkälti mukautuksiin sovellus- ja sulautettujen järjestelmien 
kehittämisestä. (F. Mulder ym., 2014). 
 Zheng ym. (2016) tarkastelivat tutkimuksessaan kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämistä eri menetelmin. Tutkimuksessa oli perehdytty 11 
erilaiseen kehitysmenetelmiin, mutta hän nosti esille huolen siitä, että yksikään 
näistä ei vastaa täydellisesti siihen tarpeeseen, mitä kyberfyysiset järjestelmät 
asettavat kehittämisen näkökulmasta. Kehittämisessä on nostettu esille niin 
perinteisen V-mallin muunnelmaa sekä käyttäjänäkökulmaa, mutta näiden 
menetelmät eivät ole täydellisiä hänen mielestään. (Zheng ym., 2016) 
 Muita esitettyjä kehittämismenetelmiä ovat olleet Modelica 
(Mattsson, Elmqvist, & Otter, 1998), konseptipohjainen- (Grimm, Anderl, & 
Wang, 2014), mallipohjainen- (Daniels & Cheesman, 2001; Friedenthal, Moore, & 
Steiner, 2014), ontologipohjainen menetelmä (Paul ym., 2008), 
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arkkitehtuurikeskeinen kehittäminen (Venter & Ehlers, 2012). Näiden mallien 
avulla voidaan tuoda näkökulmaa kehittämiseen, mutta hänestä tärkeintä olisi 
löytää kehittämisen hybridiratkaisuja tai muita keinoja parempaan 
kehittämiseen. (Zheng ym., 2016). 
Näillä malleilla on nostettu omat etunsa ja niillä on kehittämisen näkökulmasta 
ratkaisunsa, mutta menetelmissä on kuitenkin rajoitteensa. Tästä syystä niitä 
pitää kyetä tarkastelemaan myös kriittisesti.(Zheng ym., 2016). Tästä huolimatta 
kirjallisuus on nostanut esille kaksi merkittävään asemaan noussutta 
menetelmää, jotka ovat mallipohjainen kehittäminen (J. Fitzgerald, Gamble, 
Larsen, Pierce, & Woodcock, 2015; Krogstie, 2012; Mosterman & Zander, 2016; 
Petnga & Austin, 2013; Shi ym., 2011) sekä SCRUM. (Mäkiö, Mäkiö-Marusik, & 
Yablochnikov, 2016; F. Mulder ym., 2014; Ringert, Rumpe, Schulze, & Wortmann, 
2017; Wagner, 2017). Tästä syystä on mielekästä esitellä nämä kaksi näkemystä 
kehittämisen näkökulmasta. 

2.2.1 Mallipohjainen kehittäminen 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä on nostettu myös vahvasti 
näkökulmaa siihen, että kehittämistä toteutettaisiin mallipohjaisen kehittämisen 
näkökulmasta. (J. Fitzgerald ym., 2015; Krogstie, 2012; Mosterman & Zander, 
2016; Petnga & Austin, 2013; Shi ym., 2011). Mallipohjaista kehittämistä on 
kuvattu kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä tuomaan ratkaisuja 
esitettyihin kehittämisen haasteisiin nimenomaan teknisestä näkökulmasta. 
Mallipohjaisesta kehittämisestä on mainittu seuraavat työkalut: UML ja SysML. 
Näiden avulla voidaan toteuttaa mallipohjaista mallintamista. (F. Mulder ym., 
2014). 
 Mallipohjaisella kehittämistä toteutetaan hyvin matemaattisen 
mallintamisen näkökulmasta, jonka avulla voida suunnitella, analysoida, 
verifioida ja valmentaa dynaamisia järjestelmiä. Kyberfyysisten järjestelmien 
näkökulmasta mallipohjainen kehittäminen tarjoaa mallinnuksen ympäristöstä, 
jossa se operoi, fyysisiä prosesseja sekä sulautettuja järjestelmiä. (Jensen, Chang, 
& Lee, 2011). 
 Kyberfyysisten järjestelmien kriittiset ympäristöt asettavat 
merkittäviä vaatimuksia testaukselle, sillä esimerkiksi sairaaloissa 
hyödynnettävien järjestelmien toiminta on taattava, sillä niiden ympäristö 
asettaa tarkat vaatimukset. Mallipohjaisella kehittämisellä voidaan testata 
järjestelmää turvallisesti erillisessä ympäristössä (Eker ym., 2003), 
mahdollistetaan kehittäjille keinoja verifioida ohjelman logiikkaa, oletukset 
toimintaympäristöstä ja suljetun silmukan toimintaa. (Jensen ym., 2011). 
 Mallipohjaisella kehittämisellä on todettu mahdollisuudet 
toiminnan takaamisessa erityisesti haastavien ja moniulotteisten kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämisessä. Mallipohjaisella kehittämisellä on kuitenkin 
rajoitteensa ja se ei ole täydellinen tässäkään tapauksessa, mutta kiistatta sillä on 
potentiaalia. (Jensen ym., 2011). 
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2.2.2 SCRUM CPS kehityksessä 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä on nostettu esille SCRUM viitekehys 
kehittämisen yhdeksi merkittävimmästä suunnannäyttäjistä. Kehittämisen 
näkökulmasta SCRUM tarjoaa ratkaisun niin sovellus- kuin 
laitteistokehittämiselle (Mäkiö ym., 2016). 
 Wagner (2017) nostaa tutkimuksessaan esille SCRUM 
mahdollisuudet niin suunnittelusprintin kuin laitteistokehittämisen sprintissä. 
Suunnittelusprintissä otetaan huomioon arkkitehtuurin asettamat vaatimukset. 
Toimivan sovelluksen kehittämisessä huomioidaan niin malli kuin tuote, joita 
toteutetaan rinnakkain. Sovelluskehittämisen testaus ja kehittäminen toteutetaan 
yhdessä laitteistokehittämisen kanssa rinnakkain. Rinnakkain tapahtuvan 
laitteistokehittämisen tuotoksena saadaan laitteistosta malli, joka voidaan siirtää 
sprintin osana olevaan jonoon. Sprinttien avulla laitteiston osia voidaan laajentaa 
ja rakentaa näin lopputuote. Sovellus- ja laitteistokehittämisen yhdistämisestä 
saadaan lopulta tuote, joka voidaan ottaa käyttöön. (Wagner, 2017). 
 SCRUM-metodologian keskeisimmät roolit ovat SCRUM Master, 
product owner sekä itse SCRUM-ryhmä. SCRUM Masterin tehtävänä on 
työskennellä esimies asemassa SCRUM-ryhmälle ja product owner puolestaan 
toimii asiantuntijana asiakkaan roolissa. Näiden yhteistoiminnassa voidaan 
toteuttaa tutkijoiden mukaan ketterää kehittämistä kyberfyysisten järjestelmien 
osalta (F. Mulder ym., 2014). Kehittämisessä on myös huomioitava Agile Release 
Train (Leffingwell, 2013), jota on hyödynnetty tämän mallin tukena. Mulder ym. 
(2014) nostaa esille myös mallissa ovat ryöpyt, joiden avulla saadaan 
prototyyppejä aikaiseksi. 
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Kuva 3 - SCRUM ja kyberfyysinen järjestelmä (Mukaelma Wagner, 2017) 

 SCRUM tarjoaa siis mahdollisuudet kyberfyysisen järjestelmän 
kehittämiselle (Kuva 3). Tästä syystä alempana tarkastellaan niin 
sovelluskehittämistä kuin laitteistokehittämistä, sillä näiden osa-alueiden avulla 
kyetään toteuttamaan ketterästi molempia. Sovelluskehittämisen osalta 
SCRUMin avulla mallisuunnittelusprinttien kyetään luomaan järjestelmän 
vaatima kokonaisuus. Mallisuunnittelusprinttien avulla voidaan luoda niin 
sovelluksen kuin laitteistonkin osalta vaadittavat osat. Sovelluskehittämisen 
osalta tuotetaan itse sovellusta. Mallin avulla kyetään myös määrittelemään 
arkkitehtuurivaatimukset, jonka avulla kyetään erottelemaan niin komponentit 
kuin käyttöliittymien kuvaukset.   (Wagner, 2017). 
 Sovelluskehittäminen tulee työstää yhdessä laitteistokehittämisen 
rinnalla. Tällä tavoin kyetään luomaan yhteistyö näiden välille. Tällä tavoin 
tutkijat nostavat esille mahdollisuuden simuloida, testata sekä integroida mallit 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämän näkökulman avulla voidaan 
tarjota huomattavasti laajemmat mahdollisuudet toteuttaa kehittämistä monilla 
eri tasoilla. (Wagner, 2017). 
 Laitteistokehittämisen osalta SCRUM tarjoaa yhtä lailla ratkaisuja 
kuin sovelluskehittämiseenkin. SCRUM mahdollistaa simuloinnin, jonka avulla 
voidaan tarkastella sovelluksen sekä laitteiston välillä tapahtuvaa 
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kommunikointia. Näiden mallien avulla kyetään kommunikoimaan niin laitteita, 
joita kehitetään kuin kehitysryhmän kanssa, joka työskentelee elektroniikan 
parissa. Prototyyppien avulla voidaan luoda ymmärrystä siitä, miten 
elektroniikkaa kyetään kehittämään ja millaisia vaatimuksia se asettaa. Tällaisen 
näkökulman avulla voidaan mahdollistaa nopeasti käyttöönotettavia laitteita. 
Kun ollaan luotu malli mahdollisesta ratkaisusta, voidaan tätä ratkaisua myös 
jatkokehittää ja mahdollistaa testaaminen sovelluksen kanssa. (F A Mulder, 
Verlinden, & Maruyama, 2014; Wagner, 2017). 
 Tutkimuksessa kuitenkin nostettiin esille tämänkin ratkaisun 
rajallisuus ja tarve jatkotutkimukselle. SCRUMia voidaan pitää tietyllä tavalla 
mahdollisena ratkaisuna, mutta on kuitenkin tärkeä ymmärtää tämän rajoitteet. 
(Wagner, 2017) 

2.2.3 Työkalut 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä on myös tarkasteltu siinä 
hyödynnettyjä erilaisia työkaluja kehittämisen osana (Harrison, Vera, & Ahmad, 
2016; Mosterman & Zander, 2016; Saldivar ym., 2015). Tutkimuksissa on nostettu 
esille tarve reagoida suunnittelun ja valmistuksen muutoksiin erityisesti 
kyberfyysisten järjestelmien osalta. (Saldivar ym., 2015). 
 Kehittämisen osalta Saldivar ym. (2015) nostavat esille kuusi eri 
näkökulmaa integroinnin osalta. Nämä näkökulmaa ovat metodologia, 
ulottuvuus, näkökulma, metodi, malli ja työkaluintegrointi. Näiden 
näkökulmien avulla voidaan huomioida niin mallien tekniikoiden kuin 
työkalujen mahdollisuudet kehittämisessä. (Saldivar ym., 2015). Kirjallisuudessa 
on nostettu muutamia työkaluja esille kyberfyysisten järjestelmien 
kehittämisessä. Kehittämisen näkökulmasta Harrison ym. (2016) nostaa esille 
muun muassa GIT, CAD, jako ja yhteistyöhön vaadittavat työkalut, koordinointi- 
ja monitorointityökalut. Näiden työkalujen avulla voidaan toteuttaa 
kyberfyysisten järjestelmien asettamia vaatimuksia suunnittelun osalta. 
(Harrison ym., 2016).  

Mallintamisen osalta on nostettu seuraavia työkaluja AADL, SysML, 
UML, Modelica. Näiden työkalujen avulla voidaan toteuttaa järjestelmäkuvausta 
mallipohjaisella kuvantamisella. (Daniels & Cheesman, 2001; Feiler, Gluch, & 
Hudak, 2006; Friedenthal ym., 2014; Mattsson ym., 1998). Näitä tuetaan myös 
mallintamisen osalta seuraavin työkaluin: SCADE, OSATE, TOPCASED, STOOD, 
CHEDDAR. Sovelluskehittämisessä sekä laskelmoinnissa voidaan hyödyntää 
seuraavia työkaluja Eclipse ja Matlab. (Saldivar ym., 2015). 
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2.3 Kyberfyysisten järjestelmien arkkitehtuuri 

Tässä kappaleessa tutkittaan kyberfyysisen järjestelmää sen arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Kirjallisuudessa onkin esitetty 5 erilaista arkkitehtuurimallia, 
jotka ovat 3C-, 5C-, kaksi- ja kolmetasoisen sekä viimeisimmän kuvaelman 
arkkitehtuurista. Kirjallisuudessa esitetyt mallien keskiössä ovat olleet niiden 
laajentuminen, joka puolestaan kertoo siitä, kuinka vaativaa on ollut määritellä 
vaadittavat osat kyberfyysisen järjestelmän toiminnalle. Arkkitehtuurin rooli on 
kuitenkin selvästi noussut ajan saatossa ja arkkitehtuurin merkitys on noussut 
tärkeään rooliin kyberfyysisten järjestelmien yleistyessä. (Ahmed ym. 2016). 

Kyberfyysisen järjestelmän arkkitehtuuri -käsite on ollut laaja ja 
monia muutoksia läpikäynyt prosessi. Tällä prosessilla on pyritty selventämään 
ja ymmärtämään tarkemmin, miten kyberfyysinen järjestelmä kerää ja 
hyödyntää keräämäänsä tietoa. Arkkitehtuuria tarkasteltaessa voidaan nostaa 
merkittävät muutokset rakenteeseen ja muutoksiin kyberfyysisten järjestelmien 
ymmärryksestä. (Ahmed ym. 2016). 

2.3.1 3C-arkkitehtuuri 

3C-arkkitehtuuri on ollut yks ensimmäisistä ehdotetuista 
arkkitehtuuriratkaisuista kyberfyysisille järjestelmille (kuva 4). Tässä 
arkkitehtuurimallissa esiteltiin näkemystä siihen, että kyberfyysinen järjestelmä 
toteuttaa laskentaa, kommunikaatiota ja kontrollia, jotka yhdessä mahdollistavat 
toiminnan informaation avulla. Tämän mallin avulla voidaan kuvata järjestelmä, 
jonka avulla voidaan ymmärtää, millainen kokonaisuus kyberfyysinen 
järjestelmä on muun muassa hallittu kontrollin, reaaliaikaisen tiedonkeräyksen 
ja tietopalveluiden suuren kokoluokan järjestelmän osalta. (Ahmed ym. 2016). 

 
Kuva 4 - 3C:n arkkitehtuuri (Mukaelma Ahmed, ym. 2016). 
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2.3.2 5C-Arkkitehtuuri 

Lee, Bagheri ja Kao (2015) ovat esitelleet 5-tasoisen arkkitehtuurimallin 
kyberfyysisille järjestelmille. He esittävät mielestään karkean määritelmän 
kyberfyysisen järjestelmän koostuvan kahdesta pääkomponentista. 
Ensimmäinen komponentti on liitäntä, jonka avulla kommunikaatio fyysisen ja 
kybermaailman välillä; sekä toisena älykkäät tietojenkäsittely-, analytiikka- ja 
laskutoiminnot, jotka muodostavat kybermaailman. Lee ym. (2015) esittää 5C-
arkkitehtuurin rakenteen ja jokaisen tason (Kuva 5): 

 
Kuva 5 - Muunnelma Lee, ym. (2015) 5C-arkkitehtuuri 

Lähdettäessä tarkastelemaan kuviota alhaalta ylöspäin, on ensimmäinen älykäs 
yhteys -taso.  Tiedot voidaan kerätä suoraan antureilla tai saada 
järjestelmäohjaimelta tai yrityksen järjestelmistä. Älykkään yhteystason avulla 
mahdollisettaan tehokas tiedonsiirto ja tiedonkeruu. Tämän tason avulla 
mahdollistetaan järjestelmän saama syöte. (Lee, ym. 2015). 

Tietojen muuntamistaso koostuu useista työkaluista ja 
menetelmistä, joita voidaan hyödyntää tiedonmuuntamisessa. Tällä tasolla 
hyödynnetään algoritmeja, joiden avulla voidaan laskettu arvoja tai arvioitu 
jäljellä oleva käyttöikää. Kybertaso on esitetty kokonaisuuden 
informaatiokeskuksena. Tiedot kerätään sille jokaisesta kytketystä koneesta ja 
näistä laitteista muodostuu koneiden muodostama verkko. (Lee, ym. 2015). 

Kognitio-tason on esitetty olevan puolestaan järjestelmän 
tiedostava osa. Järjestelmän kokoaman tiedon avulla voidaan taata parempi 
päätöksenteko, koska vertailutiedot ja yksittäisten koneiden tila ovat 
käytettävissä, voidaan päättää tehtävien prioriteetista ylläpitoprosessin 
optimoimiseksi. Tätä tasoa varten tarvittavat tiedot-grafiikat ovat 
välttämättömiä, jotta tiedon siirretään täysin käyttäjille. Konfigurointitaso on 
esitetty olevan kyber- ja fyysisen maailman saadun tiedon kerääjänä. Tämän 
avulla mahdollisestaan itseohjautuvuus ja adaptiivisiksi. (Lee, ym. 2015). 
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2.3.3 Kaksi- ja kolmitasoinen arkkitehtuuri 

Kaksitasoinen arkkitehtuuri näkee kyberfyysisen järjestelmän kaksiosaisena, 
johon kuuluvat niin fyysinen- ja kyberosa. Fyysiseen osaan kuuluvat sensorit tai 
muut mahdolliset ratkaisut. Näiden avulla järjestelmä kykenee aistimaan 
ympäristöä, jolle järjestelmä on suunniteltu ja keräävät sieltä saatua tietoa. Saatua 
tietoa käsiteltäessä toteutetaan järjestelmän itsenäisesti tekemään päätökseen, 
jossa se nojautuu informaatioon, jonka se on vastaanottanut sensorilta tai 
vastaanottimelta. Tämä on esitelty arkkitehtuurimalleista yksinkertaisimmaksi ja 
pelkistetyimmäksi versioksi. (Hu ym., 2012). 

Hu, Xie, Kuang ja Zhao (2012) esittelivät seuraavan mallin (kuva 6), 
kolmitasoisen arkkitehtuuri. Tässä mallissa tasoja on esitetty kolme ja ne ovat 
määritelty seuraavasti lähtien lukemaan järjestelmän sisältä tarkkailtavaan 
ympäristöön: Ohjaustasolla (engl. Control tier), toteutetaan kerätyn informaation 
yhdistäminen, suunnitella seuraava toiminta järjestelmän toiminnassa ja 
tarvittaessa ohjata toimintaa fyysisten laitteiden tarjoamiin palveluihin. 
Palvelutaso (service tier) on taso, jossa toteutetaan tavanomainen laskenta, jossa 
hyödynnetään pilvilaskentaa sekä palveluita. Ympäristötaso (enviromental tier) 
huolehtii järjestelmän toiminnasta ja vuorovaikutuksessa järjestelmän ja 
ympäristön välillä. (Hu ym., 2012). 

 
Kuva 6 – Tasoarkkitehtuuri (Mukaelma Ahmed, ym. 2016). 
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2.3.4 Uusin arkkitehtuurimalli 

Kyberfyysisten järjestelmien arkkitehtuuri on käynyt merkittäviä muutoksia läpi 
historiansa ja viimeisin arkkitehtuurimalli on esitelty Ahmed, Kim, & Kim (2013) 
toimesta. Tätä arkkitehtuurimallia tarkasteltaessa voidaan nähdä huomattavasti 
laajempi näkemys siitä, millaisia vaatimuksia kyberfyysiselle järjestelmälle on 
asetettu. Kyberfyysinen järjestelmä on heidän mukaansa jaettu 7 eri osa-
alueeseen. Nämä 7 osaa ovat aistimoduuli, aktuaattori, palvelutoteutusmoduuli, 
seuraavan sukupolven internet sekä tiedonhallintamoduuli. (Ahmed, ym. 2016). 
 

 
Kuva 7 – Uusin arkkitehtuurimalli (Mukaelma Ahmed, ym. 2016). 

Kuvassa 7 on havainnollistettu uusimman arkkitehtuurimallin kokonaisuutta ja 
sen osien välistä kommunikointia. Fyysisen maailman puolella toimivat 
aistimoduuli sekä aktuaattori. Aistimoduulin (Sensing Modules), johon kuuluu 
esimerkiksi sensorit, joiden pääasiallinen tehtävä on koota informaatio sekä 
toteuttaa ympäristöstä kerätyn tiedon alkuvaiheen käsittely. Aistimoduuli on 
puolestaan vuorovaikutuksessa tiedonhallintamoduulin kanssa. Aktuaattori 
(Actuator) on laite, joka kykenee kommunikoimaan ulospäin järjestelmästä. 
Aktuaattori kommunikoi yhdessä sovellusmoduulin kanssa. (Ahmed, ym. 2016). 

Sovellusmoduuli (AM) tehtävä on tarjota sovellustason palveluita ja 
sen tehtäviin myös kuuluu kommunikoida seuraavan sukupolven internetin 
välityksellä suojattuun tietokantaan ja takaisin. Palveluntoteutusmoduuli (SAM) 
valikoi tyypillisten funktioiden jakamisen järjestelmässä sisällä. Tyypillisiin 
toimintohin voidaan mainita päätöksenteko, toteutettavien tehtävien tarkkailu ja 
aikataulutus. Seuraavan sukupolven internet (NGI) tarjoaa sovelluksille 
kommunikaatioväylän. NGI puhuttaessa tarkoitetaan teoriatason ratkaisua ja 
tällä puolestaan tarkoitetaan sitä, että NGI ei nojaudu tämänhetkisiin protokoliin, 
vaan tulevaisuuden protokoliin tiedonsiirrossa. (Ahmed, ym. 2016). 



25 

 
 

Tiedonhallintamoduuli (DMM) tehtävänä on mahdollistaa 
laskentalaitteiden ja tallennusvälineiden toiminnan. Tiedonhallintamoduuli on 
vuorovaikutuksessa suojatun tietokannan kanssa verkon välityksellä ja 
kommunikoi läheisesti aistimoduulin kanssa. Tiedonhallintamoduulin avulla 
toteutetaan normalisointi, virhehallinta, tallentamisen sekä muiden mahdollisten 
toimintojen toteuttamisen. (Ahmed, ym., 2016). 

Tarkasteltaessa arkkitehtuurimalleja ja niiden yhtäläisyyksiä, on 
niissä nähtävissä yhtäläisyyksiä, mutta jokainen arkkitehtuurimalli on 
laajentunut. Tämä on puolestaan merkki siitä, että toiminta on kehittynyt 
jatkuvasti ja kyberfyysiset järjestelmät ovat ottaneet tärkeitä askeleita. (Ahmed, 
ym. 2016). 
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2.4 Sulautetut järjestelmät 

Kyberfyysisten järjestelmien näkökulmasta myös sulautettu järjestelmä 
käsitteenä on tärkeä ymmärtää tästä kontekstissa. Sulautetulla järjestelmällä 
tarkoitetaan kokonaisuutta, joka tunnistetaan sen ominaisuuksien perusteella.  
(Kamal, 2011; Kothari, 2012). Sulautetun järjestelmän ominaisuuksiksi on esitetty 
seuraavat: yksitoiminnallisuus, hyvin rajattu, reaaliaikainen ja reaktiivinen, 
kompleksiset algoritmit, käyttöliittymä sekä monitoiminnallisuus. Näiden avulla 
voidaan määrittää tarkasti se, mitä sulautettu järjestelmä käsittää. (Kothari, 2012) 

Kyberfyysisten järjestelmien ja sulautettujen järjestelmien välillä 
oleva liitos voidaan löytää niiden yhtäläisyyksistä. Vaikka kyberfyysinen 
järjestelmä onkin kokonaisuutena erilainen, ovat sulautetut järjestelmät 
tärkeässä roolissa näiden toiminnassa. Sulautettu järjestelmä nähdään vahvasti 
suljettuina laatikoina, joilla tarkoitetaan sitä, kuinka toimintaa ei paljasteta 
käyttäjälle. Suljettuina laatikoina on esitelty muun muassa pelit, lelut tai 
asejärjestelmät. (Ahmed ym., 2016; E. A. Lee, 2008). 

 
Kuva 8 - Sulautettu järjestelmä, mukaelma Ahmed, ym. (2016) kuviosta 

Kuvassa 7 Ahmed ym. (2016) esittelee omassa tutkimuksessaan kuvauksen 
sulautetusta järjestelmästä, joka kuvaa laitetta, joka kommunikoi niin kyber- kuin 
fyysisen maailman välillä. Tämä kuvio voidaan nähdä yhtenä osana 
kyberfyysistä järjestelmää. (Ahmed ym., 2016) Teknologia on ottanut myös 
asemansa erilaisissa ympäristöissä ja näin ollen sulautetut järjestelmät ovat 
ottaneet merkittävän aseman kuluttajien arjessa. Sulautettuja järjestelmiä 
voidaan nähdä nykyään niin yksittäisillä kuluttajilla kuin teollisuuden käytössä. 
Sulautetut järjestelmät työskentelevät esimerkiksi kuluttajien asunnoissa 
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lämmitys- ja viilennysjärjestelmänä tai tehtaissa toiminnan tehostajana, joka 
reagoi ympäristön muutoksiin. Kyberfyysisen järjestelmän osana voidaan siis 
nähdä sulautetut järjestelmät, jotka kommunikoivat verkkoteknologian avulla, 
luoden näin suuren kokonaisuuden. (Ahmed, S. ym. 2016). 
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3 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 

Tämän kappaleen tavoitteena on nostaa esille ymmärrys siitä, miten 
tietojärjestelmien kehittämistä on toteutettu niin historiassa sekä tänä päivänä 
peilaten näitä kyberfyysisten järjestelmien kehittämiseen. Tietojärjestelmä 
kehittäminen (ISD, Information system development) on esitetty olevan 
organisoitu kokoelmat erilaisia konsepteja, metodeita, uskomuksia, arvoja sekä 
normatiivisi prinsiippejä, joita tuetaan materiaalisten resurssien avulla. 
(Hirschheim, Klein, & Lyytinen, 1995). Leppänen (2005) määrittelee 
tietojärjestelmän kehittämisen tavoittelevan muutoksia niin organisaatioissa 
kuin teknisestä näkökulmasta. Kehittämisellä pyritään toteuttamaan tehokas, 
luotettava, helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen tietojärjestelmä. 
Tietojärjestelmien pienimuotoiset muutokset ja parannukset ovat hänen 
mielestään osana päivittäistä työskentelyä. (Leppänen, 2005) 
 Brinkkemper (1996) on ehdottanut, että tietojärjestelmien 
kehittämisen ytimessä olisi kaksi metatason konseptia. Ensimmäinen metatason 
konsepti tulisi koostua ohjeista ja säännösitä, jotka ohjaavat kehittämisprosessia. 
Toinen näistä konsepteista tulisi olla organisoitu järjestelmällisesti tukemassa 
varsinaista kehitystoimintaa. Lyytinen (1987) esittää myös hyödynnettävän 
työkaluja, jotka tukevat kehitystoiminta. IS-kehityksen historiaa tarkasteltaessa 
(Brooks, 1995) esittää tavoitteeksi etsiä ratkaisuja ohjelmoijien tuottavuuden 
tehostamiseksi, vähentää järjestelmien toimimattomuutta tai kehittää järjestelmiä 
sellaisilla tekniikoilla, jotka huomioivat paremmin loppukäyttäjät ja heidän 
tarpeensa. 
Tietojärjestelmien kehittämisen näkökulmasta, kehittämisen metodeja on 
ohjannut voimakkaasti edeltävän mallin kohtaamat haasteet. Tällöin toiminnan 
keskiössä on toiminnan tehostaminen ja parantaminen. Tietojärjestelmien 
kehittäminen on jaettu tässä tutkielmassa seuraaviin osiin: Ohjelmoi ja korjaa, 
vesiputousmalli, spiraalimallin, prototyypittäminen, ketterän kehittämisen 
menetelmät, joiden alla voidaan löytää inkrementaalinen kehittäminen, 
iteratiivisella kehittämisellä, DevOps, Kanban, Scrum, uusimpina esitellään 
puolestaan moninäkymä-kehittämisen ja viimeisimpänä jatkuva kehittäminen 
(Fitzgerald & Stol, 2017). 

Tämän kappaleen tavoitteena on tarkastella tietojärjestelmien 
kehittämistä historian näkökulmasta ja sen tavoitteena on käydä lävitse 
viimeisen 68 vuoden aikana nähdyt trendit kehittämisessä. Tämä puolestaan 
johdattelee tarkastelemaan kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä ja siinä 
nähtävien trendien asemaa tämän päivän kehittämisessä. 
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3.1 Code-and-Fix 

Ohjelmoi ja korjaa (Code-and-Fix) -mallia pidetään järjestelmäkehittämisen 
ensimmäisenä mallina, joka on esitelty Boehm (1988) toimesta. Ohjelmoi ja korjaa 
malli otti ensimmäisiä askeleita kohti käytäntöä 50-luvulla ja ehti vaikuttaa 
ohjelmistokehittämiseen noin 10 vuotta. Tämän mallin etuna pidettiin helppoa 
lähestyttävyyttä. Tämä kuitenkin nosti haasteet esille ja vaikeutti merkittävästi 
toimintaa. Vaikka 60-luvun povattiin olevan ohjelmoi ja korjaa -mallin loppu, se 
sai kuitenkin tuulta siipiensä alleja vielä silloin muun muassa IBM toimesta. 
(Boehm, 2006) 

Boehem (1988) määrittelit ohjelmoi ja korjaa seuraavalla tavalla: 
ohjelmoi ja korjaa -mallin on jakautunut kahteen eri vaiheeseen, jotka ovat 
koostuneet ohjelmoinnista ja sen ohessa syntyneiden virheiden korjaamisesta. 
Ohjelmoinnin jälkeen on toteutettu vaatimusmäärittely, suunnittelut, testaus ja 
ylläpito (Boehm, 1988). Ohjelmoi ja korjaa -mallin etuina on pidetty vapaus 
kaikesta suunnittelusta, dokumentaatiosta, laadunvarmistamisesta, 
standardeista tai muista toiminnoista kuin puhtaasta ohjelmoinnista. Tämän 
etuna on ollut illuusio päästä heti toteuttamaan projektia. Malli ei myöskään 
vaatinut ammattitaitoa vaan se oli kehittäjäystävällinen ratkaisu. (McConnell, 
1996). 
 Ohjelmoi ja korjaa -mallin taustalla vaikuttivat kuitenkin 
merkittävät kolme merkittävää haittaa. Ensimmäisenä haittana on esitetty sitä, 
ettei se kyennyt takaamaan strukturoitua koodia. Tämä puolestaan nosti 
merkittävästi hintaa ja lisäsi ymmärrystä suunnittelun tarpeesta. Toinen haaste 
on esitetty olevan vaatimusmäärittelyn merkityksen kehittämisen näkökulmasta. 
Asiakkaan vaatimusten laiminlyönti aiheutti projektien hylkäämisen tai kalliin 
uudelleenkehittämisprosessin. Kolmas ja viimeinen haaste on ollut testauksen 
valmistelusta sekä muuntamisesta. Tämä nosti esille vaiheiden ymmärtämisen 
tarpeen sekä testauksen ja sen kehittämisen tarpeen. (Boehm, 1988). 
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3.2 Vesiputousmalli 

Vesiputousmallin tavoitteena oli ratkaista kompleksisten ja laajojen järjestelmien 
kehittämiselle. Mallissa tavoiteltiin esimerkiksi valtion hallinnoimiin 
ohjelmistoprojekteihin. Malli tarjosi huomattavasti joustavamman 
kehittämisprosessin, jolloin huomioitiin toiminnan suunnittelun, toiminnan ja 
ohjelmoinnin määrittelyn, ohjelmoinnin, parametrien sekä kokoonpano 
testauksen, ravistelu sekä järjestelmän evaluoinnin. (W. Royce, 1970). 
Vesiputousmalli on ollut järjestelmäkehittämisessä tärkeässä roolissa ja se on 
noussut yhdeksi merkittävimmistä malleista kehittämisen näkökulmasta. (Beck, 
2000). 
 Royce (1987) nostaa esille vesiputousmallin tueksi 5 vaihetta, jotka 
tulisi lisätä alkuperäiseen malliin. Näiden vaiheiden avulla hän korostaa 
mahdollisuudet poistaa kehittämisen kohtaamia haasteita. Vaiheet ovat 
seuraavat (W. W. Royce, 1987): 
 

1. Ensimmäisenä hän nostaa suunnitteluprosessi toteuttamisen 
ohjelmasuunnittelijoiden kanssa, ei niinkään analyytikkojen tai 
ohjelmoijien kanssa. Tekijöiden tulisi suunnitella, määritellä ja kohdistaa 
tietojenkäsittelymallit, vaikka kohdattaisiin epävarmuutta. Toimintaa 
tulisi jakaa prosessointiin, funktioihin, tietokannan suunnitteluun, 
tiedonkäsittelyn perustan määrittely, suoritusajan määrittäminen, 
käyttöliittymien ja käsittelytapojen määrittäminen käyttöjärjestelmän 
kanssa, kuvata syöte- ja tulosprosessoinnista sekä määritellä alustavat 
toimintatavat. Yleiskatsaus kirjoittaminen, joka on ymmärrettävä, 
informatiivinen ja ajankohtainen. Jokaisella työntekijällä on oltava 
syväymmärrys järjestelmästä.  

2. Royce (1987) nostaa seuraavaksi esille kritiikin dokumentaatiota kohtaan. 
Hän painottaakin, että dokumentointia tulisi tehdä ”melko paljon”, joka 
tarkoittaa, että kehittäjillä ja suunnitteluilla on materiaalia 
hyödynnettäväksi asiakkaan kanssa. Hän korostaa, että hyvällä 
dokumentoinnilla saadaan aikaiseksi parempi malli, sekä sen arvo 
korostuu vesiputouksen loppupäässä, jossa toteutetaan testausta ja 
uudelleen suunnittelua. 

3. Onnistuneen järjestelmän toimittamisen vaatimuksena voidaan nostaa 
kysymys siitä, onko tuote täysin alun perin suunniteltu. Jos kyseessä 
olevaa ohjelmistoa kehitetään ensimmäisen kerran, kehittämisessä 
korostuu se, että asiakkaalle lopullisesti toimitettu versio kykenee 
toimimaan sille osoitetutta ympäristössä. 

4. Neljäs vaihe puolestaan korostaa testauksen suunnittelua, hallintaa sekä 
seurantaa. Testauksessa tulisi hyödyntää asiantuntijaa, joka ei ole ollut 
mukana mallin toteutuksessa, jolloin järjestelmää kyetään tarkastelemaan 
myös kriittisesti. Jokainen järjestelmässä hyödyntämä logiikka tulisi 
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testata yksi kerrallaan vähintään kerran. Näiden jälkeen prosessi tulisi 
aloittaa alusta. 

5. Viimeinen vaihe on asiakkaan osallistaminen. Tällä tavoin voidaan 
varmistaa asiakkaan mukana olo ja sitoutuminen projektiin.  

 

 
Kuva 9 – Vesiputousmalli – (Mukaelma Royce, 1970) 

Vesiputousmallin tavoitteena on ollut tuoda käyttäjät lähemmäs 
kehittämisprosessia. Vesiputousmalli on nojautunut yksinkertaistettuna 
järjestelmä- ja ohjelmistovaatimuksiin, analyysi-, suunnittelu-, ohjelmointi-, 
testausvaiheeseen ja käyttöönottovaiheeseen, joiden tavoitteena on toteuttaa 
toimiva järjestelmä. Vesiputousmallissa tavoiteltiin tarkoin määriteltyjä 
ominaisuuksia ja toiminnallisuusvaatimuksia ja ei-toiminnallisia vaatimuksia. 
(Beck, 2000). 

Sen perimmäinen tarkoitus oli ratkaista muuttuvien vaatimusten 
haasteet lukitsemalla vaatimukset prosessin alussa. Vesiputousmalli tavoitteli 
hyvin dokumentoidun kokonaisuuden, jonka avulla kehittäminen ja 
toteuttaminen pystyttiin toteuttamaan äärimmäisen tarkasti ja määritellysti 
arkkitehtuurin näkökulmasta. Tämä takasi hyvin testatun ja toimitetun 
kokonaisratkaisun. Näin ainakin tavoiteltiin ja teoriassa toteutettiinkin. 
Käytännössä tämä malli kärsi kuitenkin merkittäviä takaiskuja muun muassa 
vaatimusmäärittelyn epätarkkuudesta, tarpeiden ja vaatimusten muutoksista. 
Malli ei kyennyt takaamaan kykyä reagoida muutoksiin, vaan lopulta 
kehittäminen ajautui hallitsemattomiin kokonaisuuksiin. (Beck, 2000). 
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 Vesiputousmallin rinnalle on kehitetty inkrementaaliset ja 
iteratiiviset tekniikat, joiden tavoitteena on ratkaista vesiputousmallissa 
itsessään kohdattuja haasteita. Tavoitteena oli taata mahdollisuus palata 
kehittämisprosessissa takaisinpäin. Inkrementaalisen tekniikan tavoitteena on 
vähentää kehittämisen vaatimaa aikaa pilkkomalla projekti päällekkäisillä 
välivaiheilla. (Beck, 2000). 
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3.3 Spiraalimalli 

Spiraalimalli on esitetty laajennoksena vesiputousmallille ja ratkaisuna sen 
kohtaamiin haasteisiin. Spiraalimallin tavoitteena oli ratkaista prosessien vaiheet 
spiraalimaisesti, jossa jokainen kierros nähdään perusteellisena osana 
kehittämisprosessia. (Tuunanen, 2005). Spiraalimallissa tavoiteltiin parempaa 
muutosten- sekä riskienhallintaa. Tämä mallin avulla pyrittiin määrittelemään 
projektin näkökulmasta kriittiset tekijät ja suunnitellulla tavalla hallita prosessia 
ilman, että ne yrittäisivät lieventää sitä, milloin ne ilmestyivät projektissa. (Beck, 
2000). 

 
Kuva 10 – Spiraalimalli (Mukaelma Beck, 2000) 

Spiraalimallin avulla haluttiin tavoitella tehokkaampia keinoja käsitellä 
muuttuvia vaatimuksia sekä hallita mahdollisia riskejä. Spiraalimallin taustalla 
myötävaikuttivat kriittiset tekijät strukturoidussa ja suunnitellussa 
monivaiheisessa prosessissa. (Beck, 2000). 

Spiraalimallin perimmäinen tarkoitus oli välttää yksityiskohtaista 
järjestelmän määrittelyä ja mallintamista. Spiraalimallin eroavaisuus 
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iteratiivisessa kehittämisessä oli, että järjestelmä rakennettiin vaihe vaiheelta ja 
rakennusvaiheen aikana huolehdittiin toiminnallisuudesta priorisoimalla sitä. 
Spiraali- ja iteratiivimalli mahdollistivat merkittävät edut ketteryydessä 
verrattuna vesiputousmalliin, mutta tätä kuitenkin kritisoitiin, sillä nämä mallit 
eivät kyenneet vastaaman muutoksiin ketterästi kehittyvässä yritysmaailmassa. 
Pitkät suunnittelu- ja analysointivaiheet sekä jatkuva laaja dokumentointi 
asettivat uhkakuvia pitenevien projekteissa, joissa käytetään iteratiivisia 
tekniikoita olemasta todella ketteriä. (Beck, 2000). 
 Spiraalimallin avulla toteutetun projektin tarkoituksena on iteroida 
perusvaiheiden kautta. Jokaisen iteraation tavoitteena on ratkaista yksittäinen 
kohde ja jokainen iteraatio koostuu seuraavista vaiheista: 
 

• Mallissa tavoitteena on ymmärtää projektin tavoitteet, vaihtoehdot sekä 
rajoitteet. 

• Arvioidaan vaihtoehdot ja tunnistetaan ydinkomponentteihin tai -
ominaisuuksiin liittyvät riskit. 

• Tavoitteena on kehittää tuotetta niin, että kyetään ratkaisemaan kriittiset 
riskit ja arvioimaan tuloksia. Prototyyppien, uudelleenkäyttötekniikoiden 
sekä vaatimus- ja suunnittelumäärittelyn avulla voidaan vähentää riskejä. 

• Seuraavan iteraation suunnittelu ja nykyiset saavutukset.  

 
Boehm (1988) esittää mallissa olevan seuraavat vahvuudet: 
 

• Se huomioon varhain vaihtoehdot, joissa käytetään nykyisten 
ohjelmistojen uudelleenkäytössä. 

• Se sopii elinkaaren kehittämiseen, koon kasvattamiseen ja ohjelmiston 
muutoksiin. 

• Se tarjoaa keinot ohjelmistojen laatutavoitteiden sisällyttämiseksi 

• Mahdollistaa virheiden ja kiinnostavien vaihtoehtojen havaitsemisen 
varhaisessa vaiheessa. 

• Reagoi projektitoiminnan lähteeseen ja resurssien varaamiseen 

• Se ei sisällä erillisiä tekniikoita ohjelmistojen kehittämiseen ja ylläpitoon. 

• Se tarjoaa toimivia menetelmiä laitteisto- ja ohjelmistojärjestelmille 
kehittämiseen. 

Sen merkittävin heikkous liittyy asianmukaisten riskianalyysitekniikoiden 
saatavuuteen. Riskien määrittäminen voidaan nähdä hieman epäselvänä, jolloin 
mallia voidaan esittää antavan teoreettisen ja pinnallisen vaikutelman. Lisäksi 
nykyisten tavoitteiden toistuva tarkastelu voi aiheuttaa ongelmia asiakkaiden ja 
kehittäjien yhteistyöhön. Kuten Boehm (1988) esittää, menetelmä on vain keino 
kehittämiselle, jota osaavat kehittäjät voivat soveltaa vapaasti. (Boehm, 1988). 
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3.4 V-malli 

V-malli on vuonna 1991 Nasan kehittämä malli, jonka tavoitteena oli laajentaa 
vesiputousmallia. V-malli on saanut muotonsa mukaan mallin ja sen vasen haara 
mukailee kuvausta siitä, miten vaatimusmäärittely kehittyy pienemmiksi 
komponenteiksi ja oikea puolestaan järjestelmän osien integraatiota ja 
verifiointia kohti implementointia ja käyttöön laittoa. (Ruparelia, 2010) V-
mallissa pyritään toimimaan niin, että kehittäminen ei pääty, vaikka ohjelmointi 
sen tekisi, vaan prosessi jatkuu takaisin ylöspäin. Tässä mallissa nojaudutaan 
vahvasti tasapainoon sekä varmentamiseen. Prosessissa olevat vaiheet 
varmentavat jatkuvasti edellisiin vaiheisiin. (Balaji, 2012). 
 V-mallissa eteneminen varmennetaan jokaisen vaiheen jälkeen. 
Eteneminen ei ole mahdollista ennen kuin edellisen vaiheen tarkastukset ja 
varmentaminen on suoritettu. Tässä mallissa on huomioitava myös kehittäjä sekä 
testaaja. Näiden kahden roolin on toimittava hyvin vahvasti rinnakkain, joka 
mahdollistaa toiminnan. (Balaji, 2012) V-malli nojautuu myös hyvin vahvasti 
dokumentointiin. Dokumentoinnin osalta malli hyödyntää niin korkean kuin 
matalan tason dokumentointia. Tällä tavoin kyetään integrointitestit suunnitella 
toiminnan edetessä. Kun nämä dokumentointi ja integrointitestit on tehty, 
voidaan sen jälkeen vasta suorittaa ohjelmointi loppuun, josta seuraa yksikkö, 
integrointi ja järjestelmä testaus. (Balaji, 2012). 
 Tässä mielessä malli tarjoaa vahvan pohjan niin kehittämiselle kuin 
testausvaiheille (Balaji, 2012). Tämän mallin tavoitteena oli siis vastata omalla 
tavallaan vesiputousmallissa kohdattuihin haasteisiin ja näin ollen parantaa 
kehittämistä entistä enemmän.  
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3.6 Prototyypittäminen 

Tietojärjestelmien kehittämisen seuraavana mallina voidaan pitää 
prototyypittämistä, jonka avulla yrityksillä oli mahdollisuus toteuttaa entistä 
kompleksisimpia ja hankalia kokonaisuuksia. Prototyypittäminen on perinteisen 
elinkaarimalliin verrattuna täysin erilainen näkökulma tietojärjestelmien 
kehittämisessä. (Naumann & Jenkins, 1982). 

 
Kuva 11 – Prototyypittäminen – (Mukaelma Naumann & Jenkins, 1982). 

Prototyypittäminen on neljä vaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa, 
tunnistaminen (Identify) tavoitellaan ymmärrystä siitä, mitkä ovat käyttäjän 
olennaiset tarpeet. Tietojen poistoa koskeva lähestymistapa olettaa, että 
olennaiset piirteet ovat tieto ja sen suhteet. Kehittämisvaiheessa tavoitteena on 
palvella niin käyttäjää kuin kehittäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus arvioida 
järjestelmää ja kehittä puolestaan saa vastauksen pohjautuen 
käyttökokemukseen. Prototyypittämällä tavoitellaan kykyä simuloida 
järjestelmää yksinkertaistettuna käyttäjälle. Järjestelmän kehittäminen ja 
implementointi on toteutettu huolellisella dokumentoinnilla käyttäjän 
informaatiovaatimuksia mutta silti rakentaa toimiva järjestelmä. (Naumann & 
Jenkins, 1982). 
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 Implementointi ja käyttö vaiheessa tavoitteena on kerätä 
kokemuksia, ymmärrystä ja toteuttaa arviointi. Tässä vaiheessa käyttäjä voi 
löytää mahdolliset haitalliset virheet ja yhteensopimattomuus 
käyttöympäristössä. Tarkistus ja kehittämisvaiheessa puolestaan kerätään 
puuttuvat ja ei-toivotut ominaisuudet pois käyttäjän järjestelmästä. Tämän 
vaiheen tavoitteena on mahdollistaa näiden korjata nämä. Edellä mainittujen 
kahden viimeisen vaiheen tavoitteena on mahdollistaa uusinta kierrokset ja 
mahdollisuus ylläpitoon. (Naumann & Jenkins, 1982). 
 Prototyyppittämisen toiminnassa on haluttu korostaa käyttäjän, 
rakentajan ja järjestelmän vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Kaikkien 
osapuolten avulla voidaan mahdollistaa järjestelmän menestyksekkään 
kehittämisen. Käyttäjän rooli tästä näkökulmasta on tarjota käyttäjäkokemuksia 
ja tuloksia järjestelmän käytöstä. Näiden käyttäjien rooli on määritellä prosessin 
tahti, eli he päättävät milloin yksittäinen vaihe on valmis. (Naumann & Jenkins, 
1982.). 

Rakentajan rooli puolestaan on nimensä mukainen. Rakentaja 
nojautuu käyttäjän tarjoamaan tietoon ja rakentaa tämän tiedon pohjalta 
järjestelmää. Rakentajan vastuulla on myös ymmärtää mahdolliset teknologiat, 
joita kehittämisprosessissa voidaan hyödyntää. Järjestelmän osalta 
prototyypittäminen antaa työkaluja taktiseen ja strategiseen päätöksentekoon. 
Prototyypittäminen mahdollistaa yrityksen johdolle mahdollisuuksia 
suunnitteluun, ohjaamiseen, hallintaan, ongelmanratkaisuun ja päätöksen 
tekoon. (Naumann & Jenkins, 1982.). 
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3.7 Ketteräkehittäminen 

Historian näkökulmasta seuraavassa kehitysvaiheessa, ketteräkehittämisessä, 
tavoiteltiin puolestaan päinvastaista näkökulmaa perinteiselle 
järjestelmäkehitykselle, jossa korostettiin tarvetta perinteiselle, dokumentoitiin 
pohjautuvaan, raskaaseen järjestelmäkehittämiseen. Perinteisten menetelmien 
toteuttamisessa työ alkaa "täydellisillä" vaatimuksilla, joita seuraa raskas 
arkkitehtuuri ja korkean tason suunnittelu, järjestelmän kehittäminen ja sen 
tarkastus. (Cohen, Lindvall, & Costa, 2004). 

Vuonna 1995 on esitetty, että nämä alkuvaiheen kehitysvaiheet 
turhauttaviksi ja epävarmoiksi.  Teollisuuden ja teknologian liikkuvuus oli 
todella nopeaa, vaatimuksilla oli tapana "muuttua perinteisiin menetelmiin 
verrattuna" (J. Highsmith, 2000) ja asiakkaat eivät ole pystyneet määrittelemään 
tarpeitaan eteenpäin. (Cohen, Lindvall, & Costa, 2004). Historian osoitettua 
ketterän kehittämisen haasteet, useat konsultit ovat kehittäneet mukailtuja 
menetelmiä ja käytäntöjä reagoimaan muutoksiin, joita he kokivat. Nämä 
ketterät menetelmät ovat kokoelma erilaisia tekniikoita tai käytäntöjä, joilla 
yhteistä on arvot ja perusperiaatteet. (J. A. Highsmith & Highsmith, 2002). Monet 
näistä tekniikoista ja käytännöistä perustuvat esimerkiksi iteratiiviseen 
parannukseen, tekniikka, joka otettiin käyttöön vuonna 1975 (Basil & Turner, 
1975). 
 Ketterä kehittäminen rakentuu 12 periaatteen ympärille, jonka 
tavoitteena on määritellä, miten ketterää kehittämistä tulee toteuttaa. Ketterän 
kehittämisen manifesti on lainattu suoraan manifestista ja nämä periaatteet on 
käännetty (Beck ym., 2001) toimesta: 
 

1. Tärkein tavoitteemme on tyydyttää asiakas toimittamalla tämän tarpeet 
täyttäviä versioita ohjelmistosta aikaisessa vaiheessa ja säännöllisesti. 

2. Otamme vastaan muuttuvat vaatimukset myös kehityksen myöhäisessä 
vaiheessa. Ketterät menetelmät hyödyntävät muutosta asiakkaan 
kilpailukyvyn edistämiseksi. 

3. Toimitamme versioita toimivasta ohjelmistosta säännöllisesti, parin 
viikon tai kuukauden välein, ja suosimme lyhyempää aikaväliä. 

4. Liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistokehittäjien tulee työskennellä 
yhdessä päivittäin koko projektin ajan. 

5. Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille. Annamme 
heille puitteet ja tuen, jonka he tarvitsevat ja luotamme siihen, että he 
saavat työn tehtyä. 

6. Tehokkain ja toimivin tapa tiedon välittämiseksi kehitystiimille ja tiimin 
jäsenten kesken on kasvokkain käytävä keskustelu. 

7. Toimiva ohjelmisto on edistymisen ensisijainen mittari. 
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8. Ketterät menetelmät kannustavat kestävään toimintatapaan. Hankkeen 
omistajien, kehittäjien ja ohjelmiston käyttäjien tulisi pystyä ylläpitämään 
työtahtinsa hamaan tulevaisuuteen. 

9. Teknisen laadun ja ohjelmiston hyvän rakenteen jatkuva huomiointi 
edesauttaa ketteryyttä. 

10. Yksinkertaisuus - tekemättä jätettävän työn maksimointi - on oleellista. 
11. Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät 

itseorganisoituvissa tiimeissä. 
12. Tiimi tarkastelee säännöllisesti, kuinka parantaa tehokkuuttaan, ja 

mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti. 
Manifesti julistuksessa puolestaan (Beck ym., 2001) nostaa esille tarpeen 
löytää parempia tapoja tehdä kehittämistä, jotta sitä voidaan tehdä 
paremmin itseä ja muita varten. Julistuksen ytimessä vaikuttavat yksilöt 
ja kanssakäyminen ennemmin kuin menetelmät ja työkalut. 
Kehittämisessä tavoitellaan ennemmin toimivaa ohjelmistoa kuin laajaa 
dokumentaatiota. He korostavat myös asiakasnäkökulmaa ja siitä 
huolehtimista sekä vastaamista muutokseen, eikä takertumista turhaan 
suunnitelmiin. 
  
Ketteriä menetelmiä on myös sovellettu monilta osin. Tästä syystä 
seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan näitä malleja ja niiden historiaa. 
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3.7.1 Inkrementaalinen & Iteratiivinen kehittäminen 

Inkrementaalinen kehittäminen (Davis, 1988) on mallina prosessi, jossa 
rakennetaan osittainen toteutus koko järjestelmästä ja lisätään hitaasti lisää 
toimintoja tai suorituskykyä. Kun lisäykset vapautetaan tuotantoympäristöön 
yksi kerrallaan, puhutaan usein vaiheittaisesta kehityksestä. Tämä on tarkoitettu 
vähentämään kustannuksia, jotka aiheutuvat ennen kuin alustava suorituskyky 
on saavutettu. Kehittämismalli tuottaa operatiivisen järjestelmän nopeammin ja 
vähentää siten mahdollisuutta, että käyttäjän tarpeet muuttuvat kehityksen 
aikana. (Krogstie, 2012). Se mahdollistaa myös nopean palautteen saamisen 
järjestelmien käytöstä työn myöhemmissä vaiheissa. Alun perin 
inkrementaalinen kehittäminen edellytti, että suurin osa vaatimuksista 
ymmärrettiin ja toteutettiin vain vaatimusten osajoukko kerrallaan. (Krogstie, 
2012). 
 Nykyaikaisia lähestymistapoja verrattaessa inkrementaalisiin 
kehityskäytäntöihin on esitetty olevan "ketteriä" tai kevyitä menetelmiä. 
(Abrahamsson, Oza, & Siponen, 2010; Cockburn, 2002).  ketterät metodologiat 
pohjautuvat siihen, että kommunikaatio ei ole välttämättä täydellistä (Cockburn, 
2002) sekä ohjelmistokehittäminen on sosiaalista ja vaatii kommunikaatiota 
useiden järjestelmän kehittäjien ja käyttäjien välillä. Ketterien menetelmien 
kannattajien mukaan lisääntynyt dokumentointi ei välttämättä ole ratkaisua 
esitettyihin kehityskäytäntöjen heikkouksiin. (Boehm, 1988). 

Pikemminkin on olemassa tiettyjä täydentäviä toimintoja, joilla 
lisätään kehittämistä ja parannetaan iteraatioiden laatua tai kokoa. (Beck, 2000). 
Inkrementaalisen kehittämisen tuloksena saattaa usein muistuttaa epäselvää 
koodia, jota on haastavaa ylläpitää ja integroida haluttuun järjestelmään. Näiden 
on esitetty olevan samanlaisia haasteita kuin ohjelmoi ja korjaa -mallin 
kohtaamat ongelmat, jota puolestaan vesiputousmallin oli alun perin tarkoitettu 
korjaavan. (Boehm, 1988).  
 Iteratiivinen kehittäminen nojautuu kiireettömyyteen ja tarkastelee 
vaatimuksia, käyttöliittymiä, teknologioita, arkkitehtuuria ja algoritmeja. 
Iteratiivinen kehittäminen nojautuu ”Validointi V”-malliin, joka koostuu 
vaatimusmäärittelystä, suunnittelusta, koodista, testauksesta ja tutkimista. 
Iteratiivisen kehittämisessä hyödynnetään myös kahta, erityisesti 
uudelleentyöskentelystrategiaa. Ensimmäinen näistä strategioista on ”Kehitä 
järjestelmää niin hyvin kuin voit, pitäen mielessä hyvän työn tulos, jonka avulla 
muutokset ovat pieniä ja ne voidaan sisällyttää nopeasti.” Toinen strategia on” 
Kehitä pienin mahdollinen määrä kuin on mahdollista ennen evaluointia, jolloin 
teet mahdollisimman vähän turhaa työtä.” (Boehm, 1988). 
  



41 

 
 

3.7.2 DevOps 

DevOpsin nostaessa päätään ja ollen hyvin merkittävässä roolissa tämän päivän 
kehittämisessä, tarkoitetaan sillä toimintamallia, jonka avulla kyetään 
hallitsemaan ongelmia, joita funktionaalisesti järjestetyt organisaatiorakenteet 
aiheuttavat. DevOpsissa keskiössä vaikuttavat ohjelmiston kehitys- ja 
operointitoimintojen välinen tiivis yhteistyö. (Humble & Molesky, 2011; 
Hüttermann, 2012; Lwakatare ym., 2016; McCarthy, Herger, Khan, & Belgodere, 
2015). DevOps terminä muodostuu sanoista: kehitys (engl. development) ja 
operaatiot (engl. operations). 

DevOpsin tavoitteena on ollut kohdata aiemmat haasteet 
ohjelmistokehityksen, -ylläpidon ja -operoinnin kohtaamista haasteista. 
Lwakatare ym. (2015) mainitsee haasteina muun muassa heikkoon 
kommunikaatioon, manuaalisiin prosesseihin, kehityksessä ja 
laaduntarkkailussa olevat olettamukset sekä kehityksessä syntyvän tiedon 
hyödyntäminen. Bass, Jeffery, Wada, Weber ja Zhu (2013) mukaan kehitys-, 
ylläpito- ja operointitiimien yhteistyön kehittämisen ytimessä tulisi olla kohdatut 
ongelmat.  

Hu ̈ttermanin (2012) nostaa puolestaan esille funktionaalisesti 
järjestettyjen tiimien kohtaamat konfliktit ja niiden ratkaisemattomuus. Myöskin 
erimielisyydet julkaisujen ajankohdista vaihtelevat. Kehittäjien innokkuus saada 
oma tuote mahdollisimman pian käyttäjien saataville, kun taas operoinnista 
vastaava osapuoli haluaa varmistaa tuotteen varman toimivuuden ja laadun.  
Toiminnan näkökulmasta huonolaatuinen tuotos aiheuttaa merkittäviä haittoja 
organisaatiolle ja toiminalle ylipäätänsä. (Hütterman, 2012).  

Humblen ja Moleskyn (2011) painottavatkin kaikkien tahojen 
merkityksellisyyden tähdätessä haluttuun lopputulokseen DevOpsin 
näkökulmasta. Tehokkaan ja nopean kehittämisprosessin saamiseksi, on niin 
kehittäjän kuin operoinnista vastaavan henkilöstön löydettävä yhteinen 
toimintastrategian, joka takaa niin nopean julkaisun kuin myös vakaan ja 
luotettavan järjestelmän toiminnan. (Debois et al., 2011; Dyck, Penners, & Lichter, 
2015). DevOpsissa ei kuitenkaan ole ainoastaan yhteistyön tehostamista, vaan 
sen ympärille rakentuu myös käsitteet ketterät ajatusmallit. Näiden 
ajatusmallien avulla organisaatio tavoittelee parempaa kilpailukykyä, 
tehokkaampaa toimintaa ja laadukkaampia tuotteita. (Debois et al., 2011; B. 
Fitzgerald & Stol, 2014; Hüttermann, 2012). 

Yhteistoiminnalla voidaan taata laadukkaat ohjelmistot, kun 
DevOpsin avulla voidaan taata laadukas ohjelmisto, kun ohjelmisto-organisaatio 
tähtää toimintavarman järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon. Roche (2013) 
nostaa esille tavoitteen siihen, että julkaisuun kuluvaa aikaa voidaan vähentää 
tekemällä muutoksia ohjelmistotuotannossa jatkuvasti.  
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3.7.3 Kanban 

Kanban, esiteltiin japanilaisten toimesta 1950-luvulla ja se suunniteltiin alun 
perin tuotantoteollisuuden käyttöön. Kanbanin avulla hallittiin 
tuotantoteollisuudessa hyödynnetyissä prosesseissa ja sitä hyödynnettiin 
onnistuneesti automerkki Toyotan toimesta. Kanbania on myös ryhdytty 
hyödyntämään sovelluskehittämisessä vuonna 2014 ja sen tavoitteena oli 
ratkaista pienen ryhmän toiminnan haasteet. (Ahmad, Markkula, & Oivo, 2013). 
 Kanbanin keskiössä ovat tiimien työskentelyn kuvantaminen, 
rajoittaa työtä prosessissa työkulun aikana sekä mitata prosessin läpikäynnin 
aikaa. Kanbanissa hyödynnetään työpöytää, jonka avulla voidaan kuvata niin 
kehittäjien työtehtäviä, tehostaa kommunikointia ja esittää mahdolliset 
pullonkaulat. Kanbanin tehtävänä on tarjota työntekijälle keinoja hallita omaa 
työtään, joka johtaa puolestaan siihen, että asiakkaalle voidaan tarjota tasaista 
tulosta kehittämisen osalta, kun kehittäjä voi keskittyä ainoastaan pieniin 
paloihin kerrallaan. (Ahmad ym., 2013). 

Kanban on keskeisessä roolissa tämän päivän 
sovelluskehittämisessä ja se on yleistynyt merkittävästi yritysten työskentelyssä. 
Tähän yhtenä merkittävimmistä syistä on esitetty sen tutkimustulosten vaikutus 
ja kirjallisuuden ilmestyminen. (Ahmad ym., 2013). 

3.7.4 SCRUM 

SCRUM on puolestaan suunniteltu sovelluskehittämisen ratkaisuksi, joka tarjoaa 
työkalut niin johtamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon jo olemassa olevalle 
järjestelmälle tai tuotannossa olevalle prototyypille. SCRUM on ollut 
objektiorientoituneen kehittämisen keskiössä ja sen avulla on voitu tarjota täysin 
uutta näkökulmaa kehittämiseen. (Schwaber, 1997). 
 Sovelluskehittämisen näkökulmasta SCRUM tarjoaa ratkaisun 
muuttujiin, jotka ovat asiakkaan vaatimukset, aika, kilpailu, laatu, näkemys ja 
resurssit. SCRUM on esitelty tarkastelevan sovelluskehittämisen haasteita 
nimenomaan kysymysten kautta ja näihin vastaamalla. SCRUM vastaa asiakkaan 
vaatimuksiin tarkastelemalla miten nykyinen järjestelmä voisi toimia 
tehokkaammin. Ajan osalta se vastaa kysymykseen siitä, millä aikaikkunalla 
saavutetaan kilpailuetua. Kilpailun osalta SCRUM vastaa kysymykseen siitä, 
millainen on kilpailutilanne ja miten siihen reagoidaan. Laadun osalta 
puolestaan mikä on vaadittu laatu. Vision osalta vastata kysymykseen mitä 
muutoksia vaaditaan, jotta saavutetaan järjestelmän visio. Resurssien osalta 
puolestaan tarkastellaan työryhmää ja rahoitusta. (Schwaber, 1997). 
 Näiden kysymysten avulla kyetään reagoimaan projektissa oleviin 
muuttujiin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä muuttujat voivat muuttua, 
jolloin myös myöhemmässä vaiheessa tapahtuvaan muutokseen on kyettävä 
reagoimaan. (Schwaber, 1997). 
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3.8 Moninäkymä-kehittäminen  

Moninäkymä-kehittäminen nojautuu useampaan jo olemassa olevaan 
metodologiaan  Avison ja Wood-Harper (1990) ja sen tavoitteena on reagoida 
kysymyksiin siitä, miten organisaation hyödyntämä järjestelmä mukautuu 
kohdeympäristöönsä tulevaisuudessa, kuinka se saadaan sulautettua 
sidosryhmien työnkuvaan organisaatiossa tai miten he kykenevät 
hyödyntämään järjestelmän tuottamia tuloksia paremmin toiminnassaan, 
millaisia prosessifunktioita järjestelmän tulisi hyödyntää ja viimeisenä millainen 
tekninen määrittely voisi vastata edellä mainittuihin kysymyksiin. (Avison & 
Wood-Harper, 1990) 

Moninäkymä-kehittäminen tavoitteena on vastata analyysin ja 
suunnittelun kohtaamia haasteita kehittämisessä. Näkökulman pyrkii ottamaan 
huomioon erityisesti sidosryhmät sekä heidän erilaiset näkemykset. 
Menetelmässä tietojärjestelmät nähdään sosiaalisena järjestelmänä, joka 
nojautuu yhä vahvemmin teknologiaan. Moninäkymä-kehittäminen sisältää 
vaiheet, joissa käsitellään sekä inhimillisiä, sosiaalisia että teknisiä näkökulmia. 
Menetelmä perustuu viiteen päävaiheeseen (Avison & Wood-Harper, 1990): 
 

1. Ihmisen toiminnan tarkastelu, joka vastaa kysymykseen siitä, miten 
organisaation hyödyntämä järjestelmä mukautuu kohdeympäristöön 
tulevaisuudessa.  

2. Tietojen tarkastelu puolestaan vastaa kysymykseen millaisia 
prosessifunktioita järjestelmän tulisi hyödyntää. 

3. Sosioekonomisten näkökohtien analysointi ja suunnittelu vastaa 
kysymykseen, kuinka se saadaan sulautettua sidosryhmien työnkuvaan 
organisaatiossa. 

4. Ihmisen ja tietokoneen käyttöliittymän suunnittelu vastaa kysymykseen, 
miten sidosryhmät kykenevät hyödyntämään järjestelmän tuottamia 
tuloksia paremmin toiminnassaan. 

5. Teknisten näkökohtien suunnittelu puolestaan viimeiseen kysymykseen 
siitä, miten tekninen määrittely voisi vastata edellä mainittuihin 
kysymyksiin 

 
Moninäkymä-malli nojautuu hyvin vahvasti joustavaan ja ketterään malliin, joka 
huomioi tilanteet ja ympäristön tarjoten mahdollisuuden soveltaa mallia ilman 
paineita toteuttaa kaikki vaiheet. Tämä puolestaan mahdollistaa kehittäjät 
muodostavan tarkan kuvan ongelmatilanteista ja tämän avulla voidaan 
tehokkaammin ratkaista kohdatut ongelma. Kehittäjän ja käyttäjän 
yhteisymmärryksestä saadaan sovitettua haluttu järjestelmä kyseiseen 
kohdeympäristöön. Tämän määrittelyn avulla saadaan aikaiseksi 
juurimääritelmä, jonka avulla saadaan määritelmä järjestelmälle. 
Juurimääritelmään saamiseksi on nostettu ”CATWOE” -tekniikka, jonka avulla 
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voidaan tarkastella vastauksia siihen, että kuka tekee mitä ja kenelle. (Avison & 
Wood-Harper, 1990) 

3.9 Jatkuva kehittäminen 

Fitzgerald ja Stol (2017) esittelevät artikkelissaan jatkuvan kehittämisen 
(Continous Development), ketterän kehittämisen seuraajan. Vaikka he nostavat 
esille jatkuvan kehittämisen monella eri osa-alueella, on heidän yhtenä osa-
alueena järjestelmän kehittäminen. Tässä näkökulmassa 
korostuu ”perhenäkemys”, jossa tässä mielessä kehittäminen on osa ”jatkuvaa” 
-kokonaisuutta. Heidän näkemyksensä mukaan kehittämisen näkökulmasta 
tulee nostaa esille jatkuva integraatio, joka koostuu jatkuvasta 
käyttöönotosta/julkaisusta, toimittamisesta, varmentamisesta/testaamisesta, 
turvallisuudesta yhteensopivuudesta ja kehittymisestä. 
 

 
Kuva 12 - Jatkuva kehittäminen. (Mukaelma Fitzgerald & Stol, 2017) 

Jatkuva integraatio on parhaiten tunnettu Jatkuva (Continous)-perheestä. 
Jatkuva integraatio on esitelty prosessiksi, joka tyypillisesti käynnistyy 
automaattisesti ja koostuu eri vaiheista. Näitä vaiheita on eroteltu ohjelmointiin, 
yksikkö- ja hyväksymistesteihin, koodin kattavuuden varmentamiseen, 
ohjelmointistandardien noudattamiseen ja käyttöönottopakettien valmisteluun. 
Jatkuva integraatio on ottanut merkittäviä askeleita yleistymisen osalta siihen 
liittyvien etujen takia (Ståhl & Bosch, 2013). Jatkuvan kehittäminen on 
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mahdollistanut seuraavien toimenpiteiden tehostamisen: julkaisutiheys ja 
ennustettavuus, kehittäjien tuottavuus ja työntekijöiden parempi viestintä. 
Jatkuva integraation asettaa vaatimuksensa niin kehittämisen kuin toimintojen 
välille. (Debois, 2011). 
 Neely ja Stolt (2013) nostavat tutkimuksessaan esille yrityksen, joka 
implementoi jatkuvan kehittämisen osaksi organisaatioonsa. Organisaatio 
hyödynsi toiminnassaan lean-ajattelua, kuten Kanban-järjestelmän 
implementointi (Muunnelma SCRUM-menetelmästä), dokumentoimalla 
toteutettua kehitysprosessia (suorittamalla arvonvirran kartoitusta) ja 
hyödyntäen automaatiota mahdollisuuksien mukaan. Jatkuvan toimittamisen 
muutosta ei tulisi rajoittaa pelkästään ohjelmistokehitystiimiin, vaan toiminnassa 
on huomioitava yhtä lailla myynti ja markkinointi. Lean-ajattelun yhtenä 
ominaispiirteinä on ohjelmistokehittämisessä elinkaaren loppupään tarkastelu. 
Neely ja Stolt (2013) nostivat esille myös sen, että jatkuva seuranta (tesit, 
välietapit ja takastuskset) oli toiminnassa avain asemassa ja organisaatio 
hyödynsi erilaisia työkaluja järjestelmän valvomiseksi. Siirtyminen 
aikaperusteisista julkaisuista (esim. Sprint-pohjaisista ratkaisusta) jatkuvaan 
toimitukseen, voidaan todennäköisesti vähentää esimerkiksi asiakkaiden 
ilmoittamia virheitä.  
 Toisena merkittävänä vaiheena Fitzgerald ja Stol (2017) nostava 
jatkuvan järjestelmän varmentamisen ja testauksen. Tarkasteltaessa perinteistä 
vesiputousmenetelmää, on sen keskiössä todentaminen ja laatu erillisinä toimina, 
joita todennetaan vasta kun on suoritettu vaatimusmäärittely, suunnittelu ja 
ohjelmointi loppuun asti (Chang ym., 1997). ketterät ja iteratiiviset menetelmät 
ovat luoneet järjestelmän prototyyppejä, joita on hyödynnetty aiemmin 
vaatimusten varmentamiseen. Jatkuvalla tarkastelulla tavoitellaan tilaa, jossa 
hyödynnetään muodollisia menetelmiä ja tarkastusta koko kehittämisprosessin 
ajan. Tällöin ei ole tarve nojautua pelkästään testausvaiheeseen. (Fitzgerald & 
Stol, 2017) 
 Kolmantena on määritelty jatkuva vaatimusmäärittely (compilance) 
sekä turvallisuus.  Jatkuvalla määrittelyn taustalla on vaikuttanut ketterä 
kehittäminen, jonka avulla on voitu toteuttaa haluttuja toimenpiteitä. Tämän 
mallin merkittävimmässä roolissa ovat olleet kolmen viikon pyrähdyksen, joiden 
avulla on saavutettu jatkuvan määrittelyn tavoitteet. Vaatimusmäärittelyn 
taustalla on vaikuttanut yksittäinen intensiivinen toiminta, uudet seremoniat, 
roolit ja artefaktit jokaisen yksittäisen pyrähdyksen jälkeen R-SCRUM -mallin 
tueksi. Jatkuvalla turvallisuudella tavoitellaan kaikissa kehitysvaiheissa ja jopa 
käyttöönoton jälkeen tietoturvallisen kokonaisuuden (Merkow & Raghavan, 
2011). 

 Turvallisuus on nostettu yhtenä laiminlyödyistä osa-alueista, 
vaikka sitä pidetäisiinkin tärkeänä osana. Jatkuvan tietoturvalla pyritään 
älykkääseen ja kevyeen lähestymistapaan, jotta voidaan tunnistaa 
haavoittuvuudet. Viimeisenä on nostettu jatkuva ohjelmiston kehittyminen, 
jonka tavoitteena on ollut ratkaista ongelmat niin arkkitehtuurin, ympäristön, 
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teknologisen velan, ohjelmiston alkuperäisten kehittäjien poistumisen ja 
ohjelmiston kehittämisen jatkumisen osalta. (Fitzgerald & Stol, 2017). 
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4 TUTKIMUS 

Tässä pääluvussa esitellään tutkielmaa varten esitettyjen haastattelujen tuloksia. 
Tässä luvussa tarkastellaan syytä tutkimukseen, tutkimuksen strategiaa, missä 
tarkastellaan yritystä ja sekä käytettyä menetelmää tutkimustiedon saamiseksi. 
Tämän kappaleen tarkoituksen on siis ymmärtää tutkimuksen toteuttaminen 
kokonaisuudessaan. 

4.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämä tutkimuksessa tarkasteltiin kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen 
keinoja ja lisäämään ymmärrystä siitä, miten tällaista tulevaisuuden ratkaisua 
kehitetään tällä hetkellä. Tutkielmassa tavoitteena oli ymmärtää niin 
sovelluskehittämistä kuin laitteistokehittämistä kokonaisuutena eri 
kehittämismenetelmien näkökulmasta. 
 Tämän tutkielma tavoitteena on tutkia kyberfyysisten järjestelmien 
kehittämistä kokonaisvaltaisesti tarkastelleen niin sovelluskehittämisten kuin 
laitteistokehittämisen menetelmiä. Tästä syystä ensimmäinen tutkimuskysymys 
on:  

”Millaisen projektina kyberfyysisen järjestelmän kehittäminen nähdään vuonna 2019?”  

Toisena pääkysymyksen sekä ja alakysymyksen tavoitteena on tarkentaa 
pääkysymystä nimenomaan tietojärjestelmien kehittämisen ja niissä 
hyödynnettyjen työkalujen näkökulmasta. Toisena pääkysymyksenä oli:   
 

”Mitä menetelmää tai menetelmiä kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä 
hyödynnetään niin sovellus- kuin laitteistokehittämisessä?” 

Alakysymyksenä oli: 

”Millaisia työkaluja hyödynnetään kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä” 

Näiden tutkimuskysymysten avulla on siis tarkoitus tuoda esille se, miten ja 
millä menetelmillä nykyisiä kyberfyysisiä järjestelmiä kehitetään. 
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4.2 Tutkimusmenetelmä  

Tämä tutkielma toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jossa haastateltiin 
organisaation tapoja ja menetelmiä kehittää kyberfyysisiä järjestelmiä. 
 Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmisiä 
tiedon tuottamisen välineinä̈ ja sen tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltaista 
tietoa luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tämä̈ tutkimusote sisältää̈ usein 
induktiivisen analyysin, jonka pyrkimyksenä̈ on paljastaa odottamattomia 
havaintoja. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien 
testaaminen, vaan aineiston monipuolinen ja yksityiskohtainen tulkinta. 
(Hirsjärvi, 2009) 

Haastattelututkimusstrategiassa hyödynnettävä kasvokkain 
toteutettava haastattelututkimus toimii parhaiten tutkimuksissa, jossa toimivana 
elementtinä ovat yksittäiset henkilöt. Haastattelut avulla saavutetaan hyvin 
henkilökohtaista aineistoa verrattaessa esimerkiksi strukturoituihin menetelmiin 
ja ne mahdollistavat tarkentavien kysymysten esittäminen näkemysten 
selvittämiseksi (Bhattacherjee, 2012). Haastattelun avulla voidaan kerätä 
henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä tutkittavasta kohteesta (Schultze & 
Avital, 2011).  
Tutkimuksen avulla mahdollistetaan haastateltavien omia näkemyksiä siitä, 
miten kyberfyysisiä järjestelmiä kehitetään ja millaisia 
tietojärjestelmäkehittämisen menetelmiä hyödynnetään näiden kehittämisessä. 
Kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä tästä näkökulmasta on tutkittu todella 
vähän ja tästä syystä haastattelu on paras keino lähestyä tutkimuskohdetta. 

Planing (2014) nostaa esille tutkijan olisi kannattavaa valita 
kokoelma filosofisia lähestymistapoja, jotka määräävät metodologisen 
päätöksenteon sekä mahdolliset vaatimukset kerätylle tiedolle sekä keinot siihen, 
miten se on kerätty, jotta voidaan vastata esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
Filosofisella näkökulma toimii kulmakivenä siihen, miten tutkijan olettamukset 
keinoista luoda ymmärrystä tutkimuskohteesta. (Planing, 2014). Tietämyksen 
rakentaminen on voitu jakaa kolmeen eri näkökulmaa siitä, miten sitä voidaan 
rakentaa. Tietämystä voidaan rakentaa toteuttamalla positiivisesti, tulkitsevalla 
tai kriittisellä tutkimuksella. (Orlikowski & Baroudi, 1991) 

Myers (1997) avaa näitä kolmea näkökulmaa seuraavasti: 
positivistinen tutkimus tarkastelee kohdetta niin, että todellisuus on 
objektiivisesti saavutettu ja sen avulla tavoitellaan teorian testausta, joka 
vahvistaa ymmärrystä sekä kuvaamaan todellisuutta mitattavana yksikkönä. 
Tulkitsevalla puolestaan lähestytään ihmisläheisesti ja siinä todellisuus on 
ymmärrettävissä ainoastaan heijastaen sosiaaliseen konstruktioon, kuten kieleen, 
ymmärrykseen ja jaettuihin näkemyksiin. Siinä tavoitellaan myös ymmärrystä 
siitä, miten ilmiön konteksti ja vaikutukset ilmiöön ilman riippuvan tai 
riippumattoman muuttujan vaikutusta, vaan keskitytään enemmän ihmisen 
kokemuksiin. Kriittinen puolestaan lähestyy tutkimusta siitä näkökulmasta, että 
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todellisuus on historiallisesti rakennettu ja keskittyy vastakohtiin, konflikteihin 
ja ristiriitoja, jotta kyetään häivyttämään vieraantuminen ja ylivalta. (Myers, 1997) 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta hyödynsin nimenomaan 
tulkitsevalla tutkimuksella. Tällä tavoin pystyin tarkastelemaan kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämistä ja malleja, joita hyödynnetään tällaisen kehittämisessä. 
Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen on vielä hyvin vähän tutkittu aihe ja 
tästä syystä tällaista on syytä tutkia nimenomaan tästä näkökulmasta. 
Tietojärjestelmien tutkimus vaatii Klein ja Myers (1999) mielestä tulkitseva 
näkökulma on ratkaisevassa asemassa siinä, että pystymme ymmärtämään 
ihmisten ajatuksia ja toimintamalleja sosiaalisessa ja organisatorisessa 
kontekstissa ja tuottaa syvällistä ymmärrystä tietojärjestelmiä kohtaan.  

Planing (2014) kehottaa valitsemaan seuraavaksi metodologian, 
kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen, joka tukee keinoja siihen, miten tutkija 
kykenee löytämään vastauksia esittämiinsä tutkimuskysymyksiin. 
Kvantitatiivinen tutkimus synnyttää olettamuksia tai hypoteeseja 
todellisuudesta ja hyödyntää mittauksia erilaisten näkymien sovittamiseksi 
ennalta määrättyihin vastauskategorioihin. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii 
ymmärtämään todellisuutta ihmisten näkökulmasta ja yrittää kehittää 
ymmärrystä observoinnin avulla. (Planning, 2014). Tämän tutkimuksen 
näkökulmasta kvalitatiivinen lähestymistapa mahdollistaa observoinnin tuoden 
ymmärrystä teemojen nivoutumista tilanteisiin, joista on hyvin vähän 
ymmärrystä. (Gordon, 2015).  
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4.3 Tutkimuskohde 

Tässä kappaleessa esitellään haastatteluun osallistunut organisaatio sekä 
tutkimukseen osallistuneet henkilöt. Tässä kappaleessa kuvaillaan missä 
ympäristössä yritys työskentelee ja millaisissa tehtävissä haastateltavat 
työskentelevät. Tällä tavoin saadaan ymmärrys haastateltavien kompetenssista 
tutkimukseen. 

4.3.1 Organisaatio 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaationa toimi yritys, joka tuottaa palveluita 12 
teollisuudenalueelle sekä tarjoaa laajan kattauksen erilaisia palveluita. Heidän 
toimintaansa kuuluvat niin kokonaiset projektin kuin näiden osienkin 
toteuttaminen. Tutkimuksen näkökulmasta organisaatio vastaa erinomaisesti 
sitä kohdeorganisaatiota, jonka avulla voidaan saada tutkimuksen mukaista 
tietoa tämän hetkisestä kyberfyysisten järjestelmien kehittämisestä.  
 Tutkimuksen näkökulmasta Darke ym. (1998) esittelee 
tutkimuksessa olevan tutkimuskohteen mahdollisuudet olla yksilö, ryhmä, 
yritys tai yksittäinen tapahtuma. Tämän tutkimuksen näkökulmasta tavoitteena 
oli keskittyä yritykseen ja siinä työskentelevien yksilöiden kokemuksia 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä. Heidän avullaan oli mahdollista 
kerätä tietoa siitä, miten tänä päivänä kehitetään ja millaisia menetelmiä he 
työssään hyödyntävät.  
 Tutkimuksessa oli huomioitava niin tutkimuksen omat intressit kuin 
yrityksen omat intressinsä. Tästä näkökulmasta voidaan nostaa esille 
tutkimuskysymysten mielekkyys, jolla mahdollistetaan haastateltavien 
mielenkiinto esitettyihin kysymyksiin. Myöskin tutkittava kohde pitää 
huomioida yrityksen näkökulmasta. Yritys on todennäköisesti avoimempi 
tutkimusta kohtaan, mikäli tutkimusalue on erityisten tärkeä tai tutkimus tuottaa 
yritykselle itselleen lisäarvoa. Tutkimuksen ja yrityksen näkökulmasta korostuu 
myös sopimus luottamuksesta löydetyistä tutkimustuloksista. (Darke, Shanks, & 
Broadbent, 1998) 
 Organisaatio toteuttaa hyvin erilaisia kyberfyysisiä järjestelmiä, 
jotka hyödyntävät kyberfyysisten järjestelmien teknologiaa. Heillä on myös laaja 
osaaminen niin sovelluskehittämisestä kuin laitteistokehittämisestä, sillä heillä 
on kyky toteuttaa näitä molempia talon sisällä. Tutkimus toteutettiin yrityksessä 
ja tutkimuksessa hyödynnetty tutkimustieto on kerätty vaitiolosopimuksen 
puitteissa.  
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4.4 Tutkimustiedon kerääminen 

Tutkimuksessa hyödynnetty aineisto kerättiin haastattelemalla yrityksen 
palveluksessa työskenteleviä työntekijöitä syksyllä 2018. Haastattelut toteutettiin 
puolistrukturoituna haastatteluina, jossa haastatteluissa esitetyt kysymykset on 
ennalta määritelty ja haastattelu noudattelee samaa kaavaa jokaisen 
haastateltavan kohdalla. Puolistrukturoitua haastattelussa keskeisessä roolissa 
on teemat, jotka nivoutuvat esitettyihin kysymyksiin ja näiden avulla 
tavoitellaan vastauksia näihin teemoihin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008). 
Haastatteluun osallistui 10 eri tehtävässä toimivaa henkilöä. Aineistokeruun 
tärkeimpiin tehtäviin kuului haastattelurungon toteuttaminen, haastateltavien 
rekrytointi ja haastattelujen toteuttaminen.  

Haastattelun tukena käytettiin haastattelurunkoa (Liite 1), jonka 
avulla haastattelua vietiin eteenpäin. Haastattelurunko on rakennettu 
hyödyntäen kirjallisuudessa esitettyihin teemoihin, viitekehyksiin sekä 
tutkimuskysymyksiin tarvittaviin vastauksiin. Näihin perustuvaa 
haastattelurunkoa hyväksikäyttäen voidaan ohjata haastateltavaa 
tarkastelemaan omaa toimintaansa läpi koko haastattelun (Schultze & Avital, 
2011). Haastattelurunko koostui siis haastateltavan tiedoista, yleisistä 
kysymyksistä kyberfyysisistä järjestelmistä, niiden kehittämisestä sekä 
arkkitehtuurista, sovellus- ja laitteistokehittämisen kysymyksistä sekä 
kehittämisessä hyödynnettyihin työkalukysymyksiin.  
 Taustatietojen keräämisellä pyritään saamaan perustiedot 
haastateltavista, jotta voidaan ymmärtää heidän taustansa ja näkemyksensä 
tutkimuksessa esitettäviin kysymyksiin. Yleisillä kysymyksillä puolestaan 
pyritään keräämään tietoa siitä, millaisia ja miten kyberfyysisiä järjestelmiä 
kehitetään, jolloin saadaan ymmärrys siitä, millä tavoin organisaatiossa 
toteutetaan kehittämisprosessia ja näin ollen kyetään vastaamaan asiakkaan 
asettamiin vaatimuksiin kehittämisen osalta. 
 Tutkimuksessa selvitettiin myös näkemyksiä siitä, millaisia 
menetelmiä hyödynnetään kyberfyysisten järjestelmien sovellus- ja 
laitteistokehittämisen osalta tänä päivänä. Kyberfyysisten järjestelmien 
kehittäminen on kuitenkin vielä uutta ja tästä syystä on tarpeellista tarkastella 
keinoja, joita yritykset hyödyntävät tällaisten ratkaisujen kehittämisessä. 
Viimeisessä haastattelukokonaisuudessa selvitettiin kyberfyysisten järjestelmien 
kehittämisessä hyödynnettyjen työkalujen hyödyntämistä kehittämisprosessin 
näkökulmasta. 
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Taulukko 1 – Osallistujat 

Tutkimuksessa haastateltujen työtekijöiden (taulukko 1) valinta perustui 
yhteistyössä yrityksen kanssa toteutettuun otannan hankintaa, jolloin 
haastateltavat olivat harkinnanvaraisia, kuten laadullisessa tutkimuksessa 
kohdejoukko usein valitaan (Hirsjärvi, 2009). Perusjoukko koostui yrityksen 
työntekijöistä, jotka toimivat kehittämisprosessissa mukana joko 
sovelluskehittämisen, laitteistokehittämisen tai molempien osalta. Tällä tavoin 
saatiin mahdollisimman laadukasta tietoa tutkimusta varten, joka puolestaan 
johti siihen, että tutkimustulokset ovat perusjoukkoa kuvaavia ja tästä syystä 
myöskin yleistettäviä.  
 Haastatteluissa hyödynnettiin puolistrukturoitua haastattelua, 
jonka avulla kerättiin tutkimuksessa hyödynnetty tieto. Puolistrukturoidulla 
haastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa hyödynnetään tutkijan etukäteen 
valmistelemaa haastattelurunkoa, mutta itse haastattelutilanteessa voidaan 
esittää tarkentavia kysymyksiä ja hyödyntää myöskin kykyä sopeutua 
haastatteluihin (Myers & Newman, 2007). 
 Haastattelujen kesto vaihteli noin 20 minuutista 50 minuuttiin, jotka 
toteutettiin joko kasvotusten tai vaihtoehtoisesti Microsoft Skype-palvelua 
hyödyntäen. Skype-haastattelut olivat välttämättömiä haastattelijan ja 
haastateltavan toimipisteiden matkaväli. Haastattelut tallennettiin tilanteesta 
riippuen, joko nauhoittamalla puhelimella sekä kannettavalla tietokoneella tai 
Microsoft Skypen tarjoaman tallennuspalvelua apuna käyttäen. 
Haastattelurunkoa muokattiin ensimmäisen kahden haastattelun jälkeen, jossa 
kysymyksiä tarkennettiin ja järjestystä vaihdettiin. Suuria muutoksia 
haastattelurunkoon ei kuitenkaan tehty. Tämä puolestaan mahdollisti sen, että 
litterointi vaiheessa jouduttiin huomioimaan tämä ja asettelemaan vastaukset 
oikeisiin kysymyksiin.  
 Seuraavassa kappaleessa esitellään haastatteluissa saatuja 
vastauksia sekä näistä tehtyjä löytöjä, sekä analysoidaan tuloksia 
kirjallisuuskatsaukseen. 
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5 LÖYDÖKSET 

Tässä kappaleessa tarkastellaan haastatteluissa kerätyn tiedon löydöksiä. 
Kappale koostuu analyysiosuudesta, joka on jaettu arkkitehtuuri-, sovellus- ja 
laitteistokehittämisen osioihin. Analyysi kappaleessa tarkastellaan 
työntekijöiden näkemyksiä siitä, millaisia kyberfyysisiä järjestelmiä kehitetään, 
miten he sitä toteuttavat ja millaisia taustavaikuttajia näillä on kehittämiseen. 

Tutkimuksessa toteutettujen haastattelujen avulla pyrittiin 
kartoittamaan yrityksen toteuttamien järjestelmien monipuolisuutta ja niiden 
toimintaympäristöä. Yritys on kehittänyt pitkään erilaisia kyberfyysisiä 
järjestelmiä, joissa toiminnassa mukana on niin aktuaattori, sensorit ja 
taustajärjestelmä, joka vaihteli hyvin projektikohtaisesti. Tutkimuksen 
haastatteluissa hyödynnettiin termiä sulautettu järjestelmä, jotta kyetään 
välttämään mahdolliset epäselvyydet haastattelutilanteissa. Sulautettu 
järjestelmä -termi ei tässä tilanteessa kuitenkaan haitannut tukimusta. Vastaukset 
mukailivat hyvin sitä, että puhumme samasta asiasta. 

Kysyttäessä haastateltavilta, millaisia sulautettuja järjestelmiä tai 
järjestelmäkokonaisuuksia he kehittävät, haastateltavat nostivat esimerkeiksi 
muun muassa Automaattikaupan, taloautomaation, sensoripohjaisen-, 
radiopohjaisen-, IoT-ratkaisun, langallisia sekä langattomia ratkaisuja. 
Haastattelussa tarkasteltiin haastateltavien näkemyksiä siitä, millaisia 
järjestelmiä heidän näkökulmastaan kehitettään ja millaisia yhtäläisyyksiä 
voidaan havaita kyberfyysisiin järjestelmiin: 
 

”Vähittäistavaran myyntiin tarkoitettava automaattikauppa. Eli koostuu tämmöisistä 
mekaanisesta myyntiyksiköstä, jossa myydään aina yhtä tavaraa yhdessä yksikössä. 
Niihin kehitettiin meillä sitten elektroniikka ja softa.” -Haastattelu 9, H9 

”Yleensä siihen liittyy joku laite tai anturi, joka sitten on enemmän tai vähemmän 
monimutkainen ja sitten siinä menee liikenne pilveen ja sitten toteutetaan sinne 
pilveen backend ja frontend.” -Haastattelu 4, H4 

”Hyvin monissa on radiot mukana, että, että asiat mitä tehdään, on monesti sitä halua 
kommunikoida sitten vaikka älypuhelimen kanssa, taikka toisten vastaavien laitteiden 
kanssa, eli tämmöiset rinnakkaisverkot ja muut ovat sitten hyvin yleisiä.” – 
Haastattelu 5, H5 

”Meillä on paljon tämmöisiä IoT-tyyppisiä ratkaisuja, että mitataan usein esimerkiksi 
jotain teollisuusympäristötietoja tai asuinympäristötietoja. Sitten osa laitteista on vaan 

niin kun antureita, että ne lähettää sitä tietoa, joko langallisesti tai langattomasti.”- 
Haastattelu 8, H8 

Haastatteluissa ilmenneiden vastauksien pohjalta voidaan todeta, että 
teknologiat ovat siis kehittyneet ja ovat mahdollistaneet erilaisia ratkaisuja niin 
kuluttajien arkeen kuin teollisuuden käyttöön. Vastauksista voidaan päätellä, 
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että teollisuus kerää entistä enemmän tietoa esimerkiksi erilaisin anturein ja 
hyödyntää näin kerättyä tietoa entistä tehokkaammin toiminnassaan. 
Teknologiat ovat tuoneet laitteet lähemmäksi toisiaan ja ne kommunikoivat 
toistensa kanssa entistä enemmän erilaisin ratkaisuin.   

5.1 Järjestelmän kehittäminen projektina 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen nähtiin hyvin vahvasti projekti 
näkökulmasta. Haastatteluissa nostettiin tärkeimpään asemaan asiakkaan 
merkitys projektin osalta. Haastatteluissa nousi esille, kuinka asiakkaan tarve ja 
millaisia vaatimuksia kyseinen laite tai järjestelmä asettaa kehittämiselle. 
Prosessina kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen lähtee siis siitä, että 
asiakkaan tarpeeseen vastataan ja palvelua tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa. 
Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä on otettava asiakkaan näkökulma 
vahvasti mukaan kehittämiseen. Kehittämisprosessin näkökulmasta 
haastateltavat nostivat esille asiakkaan ja heidän tarpeensa tuotteelle. 
 

”Prosessi yleensä lähtee asiakkaan visiosta ja määritellään, että mitä halutaan tehdä.” 
-Haastattelu 8, H8 

”Mutta tyypillisesti se olennaisin polku on kuitenkin, että, että mitä paremmat 
vaatimusmäärittelyt asiakkaalta tai yhdessä niitä saadaan tehtyä, niin se on se kaiken 
avain siihen.” -Haastattelu 5, H5 

”No ensiksi varmaan asiakkaan vaatimukset pitää käydä läpi” -Haastattelu 7, H7 

”Mun mielestä se vaatimusmäärittely pitäisi mennä mielellään asiakkaan kanssa 
keskustellen siitä oikeasta tarpeesta ja siitä ongelmasta mitä ollaan ratkaisemassa.” -
Haastattelu 2, H2 

Vastauksista painotettiin vaatimusmäärittelyn merkitystä koko projektin 
tukipilariksi. Vaatimusmäärittelyllä mahdollistetaan tehokkaampi toiminta ja 
tekemällä se hyvin, voidaan mahdollistaa myöskin paremmat valmiudet 
toiminnalle koko kehittämisprosessin ajaksi. 

“Mutta tyypillisesti se olennaisin polku on kuitenkin, että mitä paremmat 
vaatimusmäärittelyt asiakkaalta tai yhessä niistä saadaan tehtyä, niin se on se kaiken 
avain siihen.” -Haastattelu 5, H5 

Vaatimusmäärittely nostettiin myös yhdeksi merkittävimmistä haasteista. 9 
haastateltavaa 10 vastasi vaatimusmäärittelyjen olevan haasteellisia ja niiden 
tekemisessä on kehittämisen varaa. Kaikki vastaajat myöskin viittasivat siihen, 
että osassa projekteissa on onnistuttu. 
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“Pääsääntöisesti ei. Elikkä niitä joudutaan... osalla on hyvin karkeella tasolla, osassa 
tapauksesta ei oo ollenkaan.” -Haastattelu 6, H6 

“Ei aina. Siellä on tota… Usein lähetään liikenteeseen ennen, kun on kunnolla 
määritelty.”-Haastattelu 8, H8 

“Hyvin vaihtelevaa. Että, ehkä keskimäärin ei välttämättä oo.” -Haastattelu 4, H4 

Vaatimusmäärittelyn haasteisiin mainittiin muun muassa epäselvyydet niin 
asiakkaan kuin tekijäpuolen välillä. Projekteissa on kuvattu olevan 
epävarmuutta siitä, mitä oikeasti halutaan tehdä ja vaatimusmäärittelyä 
joudutaan tekemään myös kehitysvaiheessa. Kehitysvaiheen aikana tehtyjä 
muutoksia nostettiin myöskin haasteelliseksi, jolloin asiakkaan ja tekijäpuolen 
henkilön välillä tehdään sopimuksia muutoksista ja tästä syntyneet epäselvyydet.  

“Ja sitten osassa se menee siihen, että kehittäjät keskenään toteavat, että hei tehdäänkin 
se punainen... hei ei tehdäkään sitä punaista vaan sininen purkki.” -Haastattelu 2, H2 

“Mutta ainakin tässä eräässä esimerkissä on ollut aika sellaista, että asiakas saattaa 

puhelimessa sanoa, et se haluaa tällaisen featuren tai ominaisuuden ja sitten se 
kirjataan johonkin ja mahdollisesti tehdäänkin.” -Haastattelu 7, H7 

Haastateltavilta kysyttäessä projektin lähtötiedoista nousi toisaalta esille se, että 
lähtötiedot ovat joissain tapauksissa hyvin, mutta suurimmilta osin tässä on 
kehittämistä. Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä kohdattujen 
haasteiden osalta esille puolestaan nostettiin massaintegraatio, projektinhallinta, 
tekijään liittyvät haasteet, laitemäärä ja teknologiahaasteet. 
 Massaintegraation osalta haastateltava nosti esille haasteena sen, 
että teknologian osalta testaus tapahtuu vasta kun tuote pääsee asiakkaan 
käsittelyyn. Tästä puolestaan nousee haasteena se, että testauksesta syntyneet 
ongelmat ei ole tiedostettu.  

Mun mielestä suurin haaste on massa, massaintegraatio. Koska on uus teknologia 
olemassa, jos niin kun talon sisällä kehitetään, mutta asiakas on se varsinainen 
massatestaus. -Haastattelu 1, H1 

Projektin hallinnan osalta yksi haastateltavista nostaa haasteena sen, että 
asiakasta ei kyetä pitämään ”aisoissa”.  

Se on tietenkin meidän heikkoutta ehkä projektihallinnassa, et me ei niin kun pidetä 
sitä asiakasta aisoissa, mut sitten kuinka paljon sä voit niin kun alkaa vääntää sitä 
asiakasta siihen toimintamuottiin.” -Haastattelu 2, H2 

Toinen haastateltava puolestaan nosti ongelmaksi tekijän. Hän esittää haasteeksi 
sen, että tekijän tehokkuus voi vaihdella hyvinkin laajasti, jolloin myöskin 
projektin tekeminen vaatii sopeutumista tilanteeseen. 
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Joku saattaa olla 10-kertaa niin tehokas, kun joku toinen. Ja sitten se koko budjetti 
saattaa riippua siitä. Jos siellä sattuu olemaan vähän heikompi tekijä tai yks 

tehokkaampi tekijä, niin se voi ratkasta koko projektin suuntaan tai toiseen.” -
Haastattelu 4, H4 

Laitemäärä nostettiin haasteeksi siinä vaiheessa, kun laitteiden määrä kasvoi. 
Laitteistokehittämisessä hyödynnetty radiopiirin toiminta voi olla taattu 
ensimmäisen 20 laitteen jälkeen, mutta jos tavoitteena on saada 50 laitetta, niin 
tämän jälkeen havaitaan haasteita. 

Valittu vaikka radiopiiri, niin sitten se ei kykenekään, vaikka laitteen pitäisi toimia 50 
vastaavan laitteen kanssa nii sitten todetaan, että tulee ongelma 20 laitteen jälkeen.” –
Haastattelu 5, H5 

Yhdeksi suurimmista haasteista nostettiin teknologiahaasteet. 
Teknologiahaasteet jakautuivat niin työkaluhaasteet, ei-vakioitunut teknologia 
tai 3. osapuolen laiteissa hyödynnetyt ratkaisut. 

“Ylipäänsä kehitystyökalussa voi olla vikoja, jos on tullut vastaan, että ihan 
kääntäjässä, C-kääntäjässä tekee viallista koodia, on jouduttu workaroundaamaan sen 
kanssa” -Haastattelu 5, H5 

“…mikään teknologia ei oo vakioitunut niin kun yleisesti käytössä oleva ratkasu.” -
Haastattelu 8, H8 

“Sit tietysti myös sitä, että ne oheislaitteet ei välttämättä ees toimi oikein, ihan täysin 
oikein. Joudutaan joko oottamaan, että laitevalmistaja tekee korjatun version tai sitten 

pitää keksi äkkiä joku kiertotie, miten se ongelma kierretään.”-Haastattelu 9, H9 

Kun on ymmärrys asiakkaan tarpeesta ja toteutettu vaatimusmäärittely, voidaan 
aloittaa projektin toteuttaminen. Kyberfyysisten järjestelmien toiminnan 
keskiössä ovat vaatimukset, jotka on nostettu esille kirjallisuudessa. Näiden 
vaatimusten osalta haastateltavat nostivat muun muassa simuloinnin, 
viranomaisvaatimukset, standardit, vaatimukset toiminnan ja tehokkuuden 
kannalta sekä ympäristö vaatimukset. Esille nostettiin myöskin rajapintojen 
osalta määrittely sekä moduulien suunnittelun verifiointi sekä implementaatio. 

”Kyllä me niin kun nyt on nimenomaan varsinkin simulointia, nii kyllä me tehdään ne 

laskelmat sitten raudalle jälkeenpäin.” -Haastattelu 2, H2 

”Toki viranomaisvaatimukset. Sitten tulee standardit, olennaiset vaatimukset laitteen 
toiminnallisuuden kannalta, performanssin kannalta ja tuota… sähköturvallisuus ja 
yleensäkin safety-asiat ja toki se riippuu myöskin, että kelle se laite tulee, mihin 
käyttötarkoitukseen se tulee” -Haastattelu 10, H10 

”…rajapintamäärittelyt ovat hirveen tärkeät, nii mitä aikaisemmassa vaiheessa niistä 

ollaan hyvin varmoja, nii sen parempi.” -Haastattelu 5, H5 

”… moduulien suunnittelu verifioida, sitten implementaatio.” -Haastattelu 3, H3 
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Kehittämisessä on siis huomioitava vaatimukset hyvin monitasoisesti. 
Haastateltavat nostivat myös vaatimuksien osalta huomioitavaksi muun muassa 
validiteetti, kustannukset, ympäristö, visio, yhteensopivuus ja laitteen 
toiminnallisuus sille määrätyssä ympäristössä. Toiminnallisuus nousi neljän 
haastateltavan kohdalla tärkeiksi tai jopa tärkeimmiksi vaatimuksiksi. He 
painottavat, että laitteen toiminnan näkökulmasta on tärkeää, että laite toimii 
siinä ympäristössä, johon se on suunniteltukin.   
 Haastatteluissa nostettiin myös rahallinen näkökulma yhdeksi 
vaatimukseksi. Haastateltava nosti esille sen, että toteutetaanko 
laitteena ”volyymituotetta” vai laitetta, jonka tavoitteena on tuottaa asiakkaalle 
kustannussäästöjä. Tämä eroavaisuus vaikuttaa hänen mielestään merkittävästi 
kustannuspaineeseen. Eräs haastateltavista nosti puolestaan esille vaatimuksen 
siitä, että ymmärretään ympäristö, johon järjestelmä toteutetaan. Hän nostaa 
esille sen, että laitteistolle asetettu ympäristö määrittää laitteen toimintaa ja näin 
ollen se vaikuttaa suoraan myöskin sovelluspuolen kehittämiseen. 

“Tietysti sulautetussa järjestelmässä ehkä oleellisimpana ne lähtevät siitä 
rautapuolesta, että minkälainen ympäristö on. Se määrittää sen, mikä kaikki on 
mahdollista sitten softalla, että... Se antaa raamit siihen, mistä softan pitää sitten 

toimia.” – Haastattelu 6, H6 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen osalta selvitettiin myös sitä, miten 
yritys toteuttaa kokonaisuudenhallinnan. Tavoitteena oli selventää käsityksiä 
siitä, mitä keinoja työntekijöillä on toteuttaa järjestelmäkokonaisuuksia ja 
millaisia työkaluja heillä on siihen. 

Työntekijät nostivat esille muun muassa erilaiset mallit, jolla kyetään 
kuvaamaan toimintaa kokonaisuutena. He mainitsivat muun muassa 
sekvenssikaaviot, kuvaukset järjestelmän toiminnasta sekä omat sovellukset 
järjestelmäkuvauksesta. Kolme haastateltavaa mainitsivat seuraavasti: 

“Mutta jos tällein käsiä heilutellen sanon, että selkeät mallit mistä suurin pirtein 
yhdestä kuvasta selviää minkä asioiden kanssa järjestelmä kommunikoi ja mitkä ovat 
ne olennaiset rajapinnat, liitynnät, kommunikointitavat siitä niin... tämän tyyliset 
mallit on hyödyllisiä.” -Haastattelu 5, H5 

”Itse tykkään just niin kun aloittaa projektin sillä, että tehdään eka tota semmoinen 
korkean tason kuva, järjestelmästä missä on sitten esimerkiksi näitä HW laitteita ja 
sitten ota meidän HW-puoli tekee niistä tarkemmat speksit.” -Haastattelu 8, H8 

“…oikeestaa sitten sen HW-lohkokaavion pohjalta sitte oon sitte piirtäny softa-
arkkitehtuurikuvauksen, jossa sitte on periaatteessa alimmalla tasolla aina, 

diagrammin alareunassa, on ne laiteajurit…” -Haastattelu 9, H9 

Muut haastateltavat eivät nostaneet varsinaisia keinoja arkkitehtuurin hallintaan. 
He vastasivat joko, ettei heillä ole kykyä vastata kysymykseen tai heillä ei ole 
näkemystä arkkitehtuurin osalta. 
 Työkalujen osalta 4 haastateltavaa nostivat seuraavat ratkaisut: JIRA, 
UML, Enterprise Architect, Microsoft Visio ja RUP. Näiden työkalujen avulla 
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työntekijät pystyivät hallitsemaan järjestelmäkokonaisuutta. JIRA hyödynnettiin 
työkaluna kommunikointiin sekä projektinhallintaan. Enterpise Architect- 
Microsoft Visio sekä UML-työkalua hyödynnettiin puolestaan mallinnukseen, 
jonka avulla kyettiin kuvaamaan kehittämisessä vaadittua kokonaisuutta. 
Haastateltavat hyödynsivät näitä työkaluja niin sovellus- kuin 
laitteistoarkkitehtuurin kuvauksessa.  
  

5.2 Sovelluskehittäminen 

Tässä kappaleessa tarkastellaan siis kokonaisvaltaisesti sitä, miten yritys 
toteuttaa omassa toiminnassaan sovelluskehittämistä. Sovelluskehittämisen 
osalta kappale koostuu siitä, millaisena prosessina sovelluskehittäminen nähtiin, 
sovellettiinko sitä, millaisia menetelmiä hyödynnetään ja millä tavoin 
onnistuneesta projektista saadaan palautetta. 

Kyberfyysisten järjestelmien sovelluskehittäminen nousi 
haastatteluissa esille hyvin kompleksina kokonaisuutena. Sovelluskehittäminen 
mainittiin nojautuvan organisaatiossa prosessimalliin, joka määrittelee pitkälti 
sovelluskehittämisprosessin kokonaisuudessaan. Toisaalta tätä myöskin 
sovelletaan projektikohtaisesti. 
 

“Riippuu paljon siitä, että kuinka kokonaista järjestelmää tehää vai tehääks sinne 

pientä palaa ja ketkä muut tekee sitä muuta palaa.”-Haastattelu 2, H2 

“No sen mä näen vähän vähemmän tiukkana, jos vertaa rautapuoleen. Eli siinä on 
hyvin paljon vaihtelevampia tilanteita.” -Haastattelu 4, H4 

“Mut sen jälkeen prosessina se ei nyt eroa sitte ylipäänsä mille tahansa tietokoneelle, 
pelille, muulle vastaavalle tehdylle sovellukselle, että mietitään ne tärkeimmät 

featuret, ominaisuudet mitä tarvii olla ja sitte niitä yks kerrallaan lähetään viemään 
eteen.” -Haastattelu 5, H5 

“Se on luonnostaan mun mielestä aika iteratiivinen, se on melkein ainoa vaihtoehto 
edetä siinä.” -Haastattelu 6, H6 

Kompleksisuus kuitenkin nostaa myöskin esille sen, että vaatimusmäärittely 
korostuu projekteissa. Projekteissa korostettiin kokonaisuuden hallintaa ja eräs 
haastateltavista nosti myöskin ajatuksen siitä, että projektia toteutetaan 
”Minimum Viable Product” näkökulmasta, jolloin tuote kehitetään 
mahdollisimman pienin resurssein ja siihen pisteeseen, että tuotetta voidaan 
hyödyntää sille määrätyssä ympäristössä. Kun tämä ollaan saavutettu, voidaan 
jatkaa kehittämistä ja lisätä sitten haluttuja lisäominaisuuksia.  
 Sovelluskehittämisessä eräs haastateltavista nosti esille Proof of 
Conceptin, jonka avulla voidaan tarkastella toteutettavan ratkaisun toimintaa ja 
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sen mahdollisuuksia. Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että suunniteltu tuote 
toimii tai sillä on ylipäänsä edes mahdollisuudet siihen: 

“No, sovelluskehittämisessä mä näkisin, että vesiputouksesta on luovuttu jo kauan 

aikaa sitte. Eli kyllä sovelluskehittämisessä kans semmonen niinkö semmosten 
isoimpien juttujen, sen proof of conceptin saaminen on niinkun alussa tärkee, että 
ylipäänsä on semmonen niinko vahva arvaus, että tää on ylipäänsä mahdollista tämän 
asian tekeminen.” -Haastattelu 5, H5 

Hänen mukaansa tällä tavoin mahdollistetaan eteneminen seuraavaan 
vaiheeseen projektissa ja tällä tavoin pystytään rajaamaan pois riski siitä, että 
toiminta olisi turhaa. Tänä päivänä sovelluskehittämisessä hyödynnetään paljon 
erilaisia ketteränkehittämisen menetelmiä ja näistä mainittiin muun muassa 
SCRUM sekä Kanban. Sovelluskehittäminen prosessina on kompleksinen, jolloin 
myöskin kyky reagoida siihen on taattava. Sovelluskehittäminen nostettiin 
projektikohtaiseksi ja sen vaatimukset vaihtelevat nopeasti. Tästä syystä 
joudutaan nojautumaan ketteriin menetelmiin. 

“Lähes tulkoon kaikki projektit nykyään alkavat olemaan SCRUM-prosessi” – 
Haastattelu 6, H6 

”Softassa monesti käytätetään Agileja menetelmiä. Se on niin kun hyvinkin tyypillistä. 
Ja sieltä SCRUMia ja Kanbania.” -Haastattelu 10, H10 

Ketterissä menetelmissä korostuu sprintit, joiden aikana toteutetaan vaadittuja 
vaatimuksia ja tämän jälkeen tätä toistetaan. Ketterissä kehittämisen 
menetelmissä tavoitteena on nimenomaan saada kykyä reagoida muutoksiin. 
Näidenkin menetelmien osalta on haastateltavien mukaan tärkeää sopeutua 
projektin yksilöllisyyteen. Soveltamalla voidaan reagoida niin projektin kokoon, 
projektissa työskentelevien henkilöiden määrään sekä asiakkaaseen 
vaatimuksiin. 

“Tota, kyllä sitä sovelletaan, varsinkin näissä vähänkin isommissa projekteissa, joissa 
on enemmän kun yks henkilö koodaamassa.” -Haastattelu 4, H4 

“No se agilen hyöty on ilmeinen, koska alussa ei ylipäänsä ole tiedossa niitä kaikkia 
vaatimuksia mitä sen laitteen pitää tehdä.” -Haastattelu 5, H5 

“Kyllä. Koska on pakko.” -Haastattelu 8, H8 

”…asiakastarpeesta, projektin scopesta riippuen ja sitten toki riippu kuinka monta 
henkeä meillä on tiimissä.” -Haastattelu 10, H10 

Toisaalta esille nostettiin myös prosessin nopeus. Tästä johtuen projektit kärsivät 
hyvin paljon siitä, että tilanteet ja vaatimukset muuttuvat. Haastateltavat 
esittävätkin sovelluskehittämisen prosessin merkittävimmiksi osiksi 
vaatimusmäärittelyn, testauksen sekä palautesykli. 
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 Vaatimusmäärittely nousi ehdottomasti haastateltavien 
tärkeimmäksi vaiheeksi. Vaatimusmäärittelyn mainittiin ratkaisevan 
merkittävästi sitä, miten projekti saadaan etenemään ja vaikutukset hyvinkin 
pitkälle koko projektin aikana. Ilman huolellista vaatimusmäärittelyä 
haastateltavat nostivat uhkakuvia siitä, miten se hidastaa ja vaikeuttaa 
kokonaisprosessia.  
 Testaus nostettiin monen haastateltavan toimesta merkittävään 
rooliin koko sovelluskehittämisprosessin näkökulmasta. Testauksella 
mahdollistettiin se, että voidaan varmistua suunnitellun toteutuksen toimivuus 
siinä ympäristössä, mihin se on määritelty toimimaan.  
 Yksi haastateltavista painotti palautesyklin merkitystä 
kokonaisprosessin näkökulmasta. Palautesyklin avulla voidaan taata hyvä tuote 
ja ilman sitä mahdollisuus epäonnistua kasvaa. 

“Merkittävin osa on oikeistaan se palautesykli, niin kun tuotehallinnan ja 
käytettävyyden kanssa. Ilman sitä nii harvoin saadaa mitään hyvää tuotetta 
aikaiseksi” -Haastattelu 6, H6 

 
Tärkeiden prosessien lisäksi haastateltavilta selvitettiin heidän näkemyksiään 
siitä, miten heidän työssään varmistutaan projektin onnistuminen ja millaisia 
keinoja heillä on käytössään. Onnistuneen sovelluskehityksen kulmakivinä 
nostettiin sovelluskehittämisessä asiakaskysely, erilaiset seurannat sekä lessons 
learn -tilaisuudet. 

”Asiakaskyselyä, budjettiseuranta ja tota.. lessons learn.” -Haastattelu 4, H4 

”No se on se sama feedbackki, CR.” -Haastattelu 9, H9 

”Joo, elikkä testaaminen ja katselmoinnit.” -Haastattelu 10, H10 

Asiakaskyselyä hyödynnettiin siinä, että saatiin asiakkaalta tietoa heidän 
tyytyväisyydestään valmiiseen projektiin. Tämä oli ainoa keino, jonka avulla 
asiakkaalta saadaan tietoa onnistumisesta. Organisaation sisällä puolestaan 
hyödynnettiin seurantaa, jonka avulla voidaan tarkastella niin rahallisia kuin 
tuotetasolla onnistumista. Lessons learn -tilaisuuksia hyödynnetään puolestaan 
siinä, että ymmärretään missä onnistuttiin ja koostetaan koko projekti 
kokemuksineen, haasteineen ja onnistumisineen. 

5.3 Laitteistokehittäminen 

Tässä tutkielmassa selvitettiin myöskin kyberfyysisten järjestelmien 
laitteistopuolen kehittämistä nimenomaan tietojärjestelmäkehittämisen 
näkökulmasta. Tässä kappaleessa tarkastellaan siis kokonaisvaltaisesti sitä, 
miten yritys toteuttaa omassa toiminnassaan laitteistokehittämistä. 
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Laitteistokehittämisen osalta haastateltavien vastaukset olivat yhdenmukaisia 
sen osalta, että laitteistokehittäminen nähdään vesiputousmallisena tekemisenä, 
jossa toteutetaan hyvin suoraviivaisesti vaihe kerrallaan.  

”No kyllähän toi rauta nyt tosiaan menee aika lailla vesiputousmallilla…” -
Haastattelu 2, H2 

”No kyllä se on lähempänä vesiputousmallia.” -Haastattelu 9, H9 

Laitteistokehittäminen nähdään jäykkänä tekemisenä, toisin kuin 
sovelluskehittäminen. Siinä kuitenkin tavoitellaan entistä enemmän ketteriä 
menetelmiä, mutta toisaalta haastateltavien näkökulmasta laitteistokehittämisen 
pitääkin olla tietyllä tavalla sopivan jäykkää.  

”Waterflowta sovelletaan elektroniikassa, koska se on aika suoraviivasta tekemistä. 
Siinä on tekemisessä tiukat roolit näillä tekijöillä” -Haastattelu 4, H4 

”Sulautetussa korostuu erityisesti sen rautariippuvuuden kanssa, nii niitä 

rautaversioita on pakko tehdä tietyssä järjestyksessä.” 

Haastateltavat painottivat, että vaikka laitteistokehittäminen onkin jäykkää 
tekemistä, nostettiin prosessissa tärkeään rooliin kyvyn tehdä iteroiden ja 
nopealla tahdilla kehittämistä. Haastateltavat kuitenkin nostivat esille myöskin 
näkökulmia siitä, että laitteistokehittämisessäkin hyödynnetään joissain määrin 
myöskin ketteriä menetelmiä, erityisesti iteraatioiden osalta sekä kehittämisen 
tulee olla myöskin nopeaa ensimmäisen prototyypin osalta. 

”Niin siinä tämmöinen ketterä vesiputousmalli on hyvä menetelmä, eli pyritään 
mahdollisimman aikaisin saamaan 90% oikeita vastauksia siihen levylle.” – 
Haastattelu 5, H5 

”Niin ideana on se, että mahdollisimman äkkiä kannattaisi saada se ensimmäinen 
proto ulos, koska sillä saadaan pääsääntöisesti hyvin paljon viilattua niitä mahdollisia 
ongelmia ja siitä pois, mitä ei välttämättä olisi arvannut tulleeksi.” –Haastattelu 5, H5 

Laitteistokehittäminen kuvattiin myöskin prosessina hyvin tarkasti ja nostettiin 
esille hyvin yksityiskohtaisia huomautuksia kehittämisessä. Tähän yhtenä syynä 
voidaan nostaa tarkka prosessikuvaus, joka yrityksessä on käytössään. 
Kyberfyysisten järjestelmien osalta laitteistokehittäminen kulkee tiukasti 
käsikädessä sovelluskehittämisen näkökulmasta.  
 Laitteistokehittämisen mainittu myöskin olevan joustavampi siinä 
mielessä, ettei kaikkea tarvitse tietää heti vaan tavoitteena on saada suurin osa 
laitteistosta käyttökuntoon, jonka jälkeen voidaan iteroimalla parantaa laitteiston 
toimintaa. Eräs haastateltava nosti haastattelussa esille simuloinnin merkityksen 
tämän päivän kehittämisessä: 

 ” No kyllähän siellä niin kun hyödynnetään simulointia enenemissä määrin.” 
-Haastattelu 2, H2 
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Laitteistokehittämisen toteuttamisessa mainittiin myös merkittävässä roolissa 
olevan prosessikeskeisyys. Laitteistokehittämiseen on kuvattu hyvin tarkasti 
prosessi, jonka avulla toimintaa johdetaan. Tässä mielessä laitteistokehittäminen 
on nostettu merkittävästi jäykemmäksi kuin sovelluskehittäminen. 
Laitteistokehittäminen nojautuu organisaatiossa tarkasti kuvattuun prosessiin, 
joka määrittelee hyvin tarkasti koko prosessin niin, että vaatimusmäärittelystä 
siirrytään suunnitteluun ja testaukseen, jota tarvittaessa toistetaan tarpeen 
vaatiessa. Lopulta laitteisto luovutetaan asiakkaalle. Haastateltavat mainitsivat 
myös, että joissain tapauksissa testaus tapahtuu myös asiakkaan toimesta.   
 Kehittämisen näkökulmasta laitteistokehittämiselle mainittiin myös 
merkittävimmiksi prosesseiksi muun muassa katselmointi, työkalujen valinta, 
vaatimusmäärittely, ympäristö, suunnittelut, toteutus ja verifiointi. 

“…no tietysti prosessissa ne vaiheet mistä puhuin, eli on se planning-vaihe jossa 
tehdään design inputti ja toteutus ja verifiointi-vaiheet, jossa sitten se toteutetaan se 
outputti, joka sitten tosiaan verifioidaan, että ne on niin kun päätasolla ne näitten 

vaiheitten prosessit.” -Haastattelu 9, H9 

“Tsekataan ne vaatimukset ja se ympäristö ja tehdään myöskin yksi pilottilaite tai yksi 
erä pilottilaitteita, jotka tsekataan ja se on hyvin todennäköistä, että siitä tulee uusi 
versio, niin kun voi tulla montakin.” -Haastattelu 8, H8 

“No.. työkaluvalinnat.. ..Ja tota katselmoinnit aika tärkeitä kyllä.” -Haastattelu 4, H4 

“Jos tarkoitetaan tässä laitteella, että siinä on niin kun softaa, rautaa, mekaniikkaa, niin 
merkittävimpiä prosessit meillä on toki tämä embedded systems ja IoTn niin kun 
tuotteenkehittämissuunitteluprosessi ja sitten meillä on 
elektroniikkasuunnitteluprosessi, softasuunnitteluprosessi, 
mekaniikkasuunnitteluprosessi, testaus tai verificatio. validationprosessi, sitte vielä 
medikaalipuolella omat prosessinsa.” -Haastattelu 10, H10 

Tarkasteltaessa työntekijöiden näkemystä siitä, miten heidän näkemyksensä 
mukaan kerätään palaute, nostettiin keskeiseen rooliin ”Lessons Learn”-sessiot. 
Näiden avulla kyettiin keräämään organisaation sisältä nousseita näkemyksiä 
kehittämisprosessin sekä projektin aikana nousseita ajatuksia. ”Lessons Learn”-
sessioiden avulla mainittiin kyettävän parantamaan toimintaa 
kokonaisvaltaisesti ja ymmärtämään myös kokonaisuutta. 
 Toisena merkittävänä keinona ymmärtää kehittämisprosessia 
mainittiin myös asiakaspalaute. Näiden avulla voidaan puolestaan kerätä 
ymmärrystä asiakkaan näkökulmasta sitä, kuinka prosessi on onnistunut. 
Asiakaspalautteiden haasteena kuitenkin nähtiin se, ettei asiakkaat ole 
kovinkaan innokkaita vastaamaan näihin kyselyihin. 
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5.4 Työkalut 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä, 
omassa työssään tai kehittämisprosessissa hyödynnettyjä työkaluja, jotka ovat 
joko vakiintuneita, projektikohtaisia tai henkilöiden omassa työssään 
vakiintuneet työkalut. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty 
työntekijöiden mainitsemat työkalut listauksena. Listauksessa on mainittu niin 
sovelluskehittämisessä kuin laitteistokehittämisessä hyödynnettyjä työkaluja. 
 

 
Taulukko 2 - Työkalut 

Kun tarkastellaan vakiintuneita työkaluja kaikki haastateltavat, mainitsivat 
työkaluna JIRA:n, joka myöskin oli selvästi merkittävämmissä roolissa projektin 
näkökulmasta: 

”JIRA on toimiva juttu. Eli sillä pystytään näitä varsinaisten kehityksen aikaisia 
vaatimuksia, taskeja, etenemistä, näitä pitämään yhdessä työkalussa hanskassa.” -
Haastattelu, H5 

JIRA:n avulla työntekijät nostivat esille kokonaisuuden ja työkalun tuomat 
mahdollisuudet projektin läpiviennin näkökulmasta. Kuten haastateltava nosti 
esille, JIRA:n avulla hallitaan kokonaisuutta, joka auttaa myöskin projektin 
läpiviennissä. JIRA:n integroitu RMSIS-työkalu nostettiin myöskin erillisenä 
vastauksena esille. RMSIS-työkalua mainittiin hyödynnettävän niin sovellus- 
kuin laitteistokehittämisprosessissa, jonka avulla hallitaan järjestelmälle 
asetettuja vaatimuksia.   
 Muita kokonaisuudenhallinnan näkökulmasta esille nostettuja 
työkaluja oivat Microsoftin Office -tuotteet Excel, Sharepoint, Teams, Visio ja 
Word. Näiden avulla kyettiin ylläpitämään vaatimuksia, jakamaan tietoa, 
kommunikoimaan, mallintamaan ja dokumentoimaan.  
 Järjestelmän kehittämisessä hyödynnettävän sovellusten 
kehittämisessä GIT on nostettu vakiintuneeksi työkaluksi. Sen avulla työntekijät 
voivat hallita ja jakaa sovelluskehittämisessä tuotettuja sovellusversioita. 
Mainitessaan GIT:n työntekijät nostivat muun muassa sen tärkeyden omassa 
työssään: 
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”No, versiohallinasta GIT on ylivoimanen, on ollu jo pitkään.” -Haastattelu 6, H6 

”Toki meillä on olemassa GitLab ja myöskin GIT.” -Haastattelu 10, H10 

Niin sovelluskehittämisessä kuin laitteistokehittämisessä haastateltavat nostivat 
esille Linux-käyttöjärjestelmän ja sen mahdollisuudet kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämisessä. Linux mainittiin olevan paremmin yhteensopiva ja 
mahdollistaa toiminnan joustavammin laitteista ja sovelluksesta riippumatta.  
 

“Mutta muita työkaluja, no Linux, lähetään siitä liikkelle et se on tärkee, koska sä saat 

raudan juttelemaan paremmin sun koneen kanssa, jos sulla on Linux. Sillä on parempi 
kernel-tuki tai siinä on kernel kunnossa.” -Haastattelu 8, H8 

Linux tai avoimen lähdekoodin-ratkaisut olivat järjestelmäkehityksessä hyvinkin 
vakiintuneita työkaluja. Haastateltava nosti esille haastattelussa sen, että 
tällaisten avoimen lähdekoodiratkaisujen vakiintuessa omassa työskentelyssään 
on myöskin sen käyttö huomattavasti mielekkäämpää myös jatkossa. Toisen 
haastateltavan mukaan Linux-ratkaisun hyödyntäminen on myös siinä mielessä 
mielekästä, koska se kyetään myöskin implementoimaan järjestelmän 
hyödyntämiin palvelimiin. Tällöin käyttöjärjestelmää voidaan hyödyntää niin 
pienemmissä laitteissa kuin suuressa kokonaisuudessa. Sovelluskehittämisessä 
hyödynnettävien työkalujen osalta mainittiin Platform.io.  
 Laitteistokehittämisessä nostettiin yhteensä 4 erilaista vakiintunutta 
työkalua esille: Layout-työkalu, Schema-työkalu, Patching-työkalu sekä CAD tai 
Solid Works. CAD ja Solid Works -työkalut ovat 3D-mallinustyökaluja, joiden 
avulla työntekijä kykene mallintamaan halutun laitteiston ja toteuttamaan sille 
tarvittavia mittauksia.  

“Mekaniikkasuunittelupuolella taitaa olla CADeja. Solid Workseja jonkin verran 
käytetään.” -Haastattelu 10, H10 

“...mut sit on 3D-softia, et voidaan kattoa, että leiska sopii koteloon ja sitten usein 
asiakkaalta saadaan mallit tai jos ei saada, niin tehdään sitten itse.” -Haastattelu 8, H8 

Haastattelussa nostettiin esiin, kuinka 3D-mallinnustyökalulla voidaan toteuttaa 
malli (schema), jota puolestaan hyödynnetään niin ulkoasun (layout) kuin 
sisällön suunnittelussa. Tällöin voidaan havainnollistaa laitteistossa 
hyödynnettyjen komponenttien sijoittelua. Patching-työkalulla puolestaan 
viitataan laitteiston päivitysten eli ”patchien” ylläpitoon sekä hallinnointiin 
laitteistokehittämisessä.  
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6 POHDINTA 

 
Tässä pääluvussa pohditaan tutkimusta kokonaisvaltaisesti. Kappale koostuu 
vastauksista tutkimuskysymyksiin, tutkimuksessa toteutettu empiirinen osuus 
kirjallisuuteen, näiden yhteydet ja erot. Viimeisenä pohditaan tutkimuksessa 
syntyneisiin rajoituksiin.  

6.1 Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä 
vuonna 2019 sekä käytettyjä menetelmiä tietojärjestelmien kehittämisen 
näkökulmasta. Tästä näkökulmasta tutkimusta on toteutettu vain pienissä 
määrin ja tutkielman tavoitteena olikin tarkastella kyberfyysisiä järjestelmiä 
nimenomaan projektin läpiviemisen näkökulmasta. Ensimmäisenä 
tutkimuskysymyksenä olikin:  

”Millaisen projektina kyberfyysisen järjestelmän kehittäminen nähdään vuonna 2019?”  

Tutkimuksessa nostettiin esille kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen 
nojautuvan pitkälti projektikohtaiseen työskentelyyn. Jokainen projekti on 
yksilöllinen ja tästä syystä myöskin järjestelmäkehittäminen on hyvin yksilöllistä. 
Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä on huomioitava asiakas. Projektina 
kyberfyysisen järjestelmän kehittäminen vaatii huolellista ymmärrystä siitä, 
millaiset vaatimukset järjestelmälle määrätään. Vaatimusmäärittelyn merkitys 
nostettiin asemaan, joka ratkaisee pitkälti sen, miten projekti saadaan etenemään. 
 Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen projektina vaatii myös 
monialaista ymmärrystä siitä, mitä tällainen järjestelmä vaatii. Kehittäminen 
vaatii projektiryhmältä myöskin reagointia myöskin omalta osaltaan. 
Kehittäminen nähtiin hyvin haasteellisena erityisesti sovelluskehittämisen 
näkökulmasta ja projektissa haasteet ovat hyvin monialaisia. Projekti voi kohdata 
haasteita niin vaatimusmäärittelyssä, kehittämisessä, tekijöissä, laitteiden osalta 
sekä teknologiat yleensä. 
 Projektia hallitaan arkkitehtuurin näkökulmasta hyvin vahvasti 
mallintamisen avulla. Mallintamisessa on hyödynnetty erilaisia metodeja, joiden 
avulla on kyetty ymmärtämään ylätasolla järjestelmäkehittämisen vaatimuksia. 
Arkkitehtuuria kuitenkin toteutetaan hyvin yksilöllisesti ja sen toteuttamisessa 
voidaan tutkimustulosten perusteella sanoa olevan improvisoinnin 
mahdollisuus.  
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6.2 Kyberfyysisten järjestelmien sovellus- ja 
laitteistokehittäminen 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä huomioitiin tämän tutkimuksen 
osalta niin sovelluskehittäminen ja laitteistokehittäminen. Näiden osalta 
selvitettiin hyödynnettyjä menetelmiä molempien osalta. Tutkimuksessa 
selvitettiin toisena pääkysymyksenä:   

”Mitä menetelmää tai menetelmiä kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä 
hyödynnetään niin sovellus- kuin laitteistokehittämisessä?” 

Tutkimuksen perusteella kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen mukailee 
hyvin vahvasti tämän päivän tietojärjestelmien kehittämisen menetelmiä. 
Tutkimuksessa nostettiin esille kyberfyysisten järjestelmien 
sovelluskehittämisen näkökulmasta SCRUM, Kanban, sekä 
laitteistokehittämisen näkökulmasta puolestaan perinteinen vesiputousmalli. 
 Sovelluskehittäminen nostettiin kompleksiseksi ja moniulotteiseksi 
kokonaisuudeksi, jossa on huomioitava niin asiakas kuin tekijäkin. 
Sovelluskehittäminen nähtiin hyvin vaatimusmäärittelykeskeisenä, joka 
puolestaan nostaa esille tarpeen ymmärtää kokonaisuutta tehokkaammin. 
Sovelluskehittäminen nähtiin myös nopeatempoisena, sprinttimäisenä 
tekemisenä. Asiakkaan näkökulmasta sovelluskehittäminen nähtiin 
haasteellisena ja monesti nopeina muutoksina. 
 Sovelluskehittämisessä nostettiin ketterät menetelmät, joiden avulla 
kyettiin reagoimaan sovelluskehittämisen nopeuden asettamiin vaatimuksiin. 
Ketteriä menetelmiä sovellettiin hyvin projektikohtaisesti ja näiden merkitystä 
jokaisen projektin näkökulmasta. Menetelmien esitettiin vaativan myös tätä 
aspektia, sillä täysin oppikirjanmukaista toimintaa ei voida toteuttaa 
nimenomaan projektin yksilöllisyyden vuoksi.  
 Sovelluskehittämisessä tärkeimpiä vaiheita mainittiin olevan 
vaatimusmäärittely, testaus ja palaute. Vaatimusmäärittelyn mainittiin olevan 
äärimmäisen haasteellista ja nopeasti muuttuvaa, mutta kuten aiemmin 
mainitsin, tähän on kyetty reagoimaan. Siitä huolimatta huoli epävarmuudesta 
oli havaittavissa tutkimustuloksissa.  
 Sovelluskehittämisessä hyödynnettiin kuitenkin hyvin paljon myös 
lessons learn -menetelmää, jonka avulla kyettiin kokoamaan projektiryhmän 
ajatuksia siitä, millaisia kokemuksia projekti heissä on herättänyt ja mitä voidaan 
parantaa ja missä onnistuttiin. Asiakaspuolelta puolestaan kerättiin tietoa 
onnistuneesta projektista asiakaskyselyn avulla. 
 Laitteistokehittäminen puolestaan nähtiin huomattavasti 
suoraviivaisempana tekemisenä. Sen mainittiin myötäilevän hyvin pitkälti 
vesiputousmallia, jota kuitenkin pyritään soveltamaan niin, että kehittäminen 
olisi myös ketterää. Laitteistokehittämisessä ei nähty samanlaisia huolia kuin 
sovelluskehittämisessä.  
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 Laitteistokehittäminen mainittiinkin olevan hyvin prosessikeskeistä, 
jolloin tekeminen on määritelty hyvin tarkasti prosessimallin mukaisesti ja tämä 
puolestaan haastateltavien mukaan tuo tietynlaista huolettomuutta. 
Laitteistokehittämisessä hyödynnettiin myös hyvin samalla tavalla palautetta 
kuin sovelluskehittämisessä. 
Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, millaisia työkaluratkaisuja yritys 
hyödyntää toiminnassa ja kehittämisessään. Tästä syystä alakysymyksenä oli: 

”Millaisia työkaluja hyödynnetään kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä” 

 
Tutkimuksessa nostettiin esille hyvin laaja-alaisesti työkaluja esille. Alla olevassa 
taulukossa nähtiin mainintakerran mukaan järjestetty työkalut. 
 

 
Taulukko 3 - Työkalut 

Kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä nostettiin siis hyvin perinteisiä 
työkaluja esille niin kokonaisuuden kuin sovellus- ja laitteistokehittämisen osalta. 
Kehittämisessä hyödynnetään hyvin paljon projektinhallinnan-, 
sovelluskehittämisen- ja toimistotyökaluja.  
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6.3 Implikaatiot tutkimukseen ja käytäntöön 

Kyberfyysisten järjestelmien määrittely on edelleen merkittävä haaste 
kehittämisessä ja se vaatii myös projektiryhmältä resursseja, jotta kyetään 
toteuttamaan halutussa ympäristössä vakaa ja tehokas järjestelmäkokonaisuus. 
Kyberfyysisten järjestelmien kompleksisuus voidaan esittää myös haasteena, 
johon on kyettävä vastaamaan. Perinteiset mallit eivät täysin pysty vastaamaan 
kyberfyysisten järjestelmien asettamiin vaatimuksiin. (Zheng ym., 2016) 

Tutkimuksessa havaittiin, että kyberfyysisten järjestelmien 
vaatimusten osalta nostettiin muutamia esille. Kuvassa 13 kaavio on irrotettu Lee 
ym. (2012) kyberfyysisten järjestelmien konseptista. Kuvion tavoitteena on 
kuvata vaatimuksia sille, mitä kyberfyysinen järjestelmä vaatii. Kehittyneillä 
suunnittelutyökaluilla voidaan mahdollistaa suunniteltu metodologia, joka 
puolestaan jakautuu seuraaviin: määrittelyyn, mallintamiseen ja analyysiin; 
skaalautuvuuden ja kompleksisuuden hallintaan; validointiin sekä 
varmentaminen. 

Nämä puolestaan jakautuu vaatimuksiin, joita kyberfyysinen 
järjestelmä asettaa ja seuraavat vaatimukset on nostettu esille: Hybridi ja 
heterogeeniset mallit, joiden alla ovat laskentamallit, jatkuvuus sekä diskreetti; 
verkottuminen, yhteentoimivuus, aikasynkronaatio; modulaarisuus ja 
koostettavuus, synteesi, rajapinnat vanhojen järjestelmien välille; varmuus, 
sertifiointi, simulointi, stokastiset mallit. (Asare ym., 2012).  

 
Kuva 13 - Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen (Mukaelma Lee, ym. 2012). 
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Tässä tutkimuksessa toteutettu haastattelut nosti esille neljä kyberfyysiselle 
järjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vaatimusten osalta mainittiin seuraavat 
tekijät: yhteentoimivuuden, rajapinnat vanhojen järjestelmien välille, sertifiointi 
sekä simulointia. Kun tarkastellaan Asare ym. (2012) nostamia vaatimuksia, jotka 
olivat hybridi ja heterogeeniset mallit, joiden alla ovat laskentamallit, jatkuvuus 
sekä diskreetti; verkottuminen, yhteentoimivuus, aikasynkronaatio; 
modulaarisuus ja koostettavuus, synteesi, rajapinnat vanhojen järjestelmien 
välille; varmuus, sertifiointi, simulointi, stokastiset mallit.  
 

 
Taulukko 4 - Vaatimukset kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä 

Projekteina kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen on hyvin uniikkia ja 
jokainen projekti voidaan nähdä täysin uutena kokonaisuutena, jolla on myös 
omat vaatimuksensa. Kokonaisuutena kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen 
vuonna 2019 on hyvin perinteisten tietojärjestelmien kehittämisen menetelmien 
mukaista. Aikaisemmissa tutkimuksissa kuitenkin nostettiin esille 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen hyödyntävän V-mallia sekä SCRUMia. 
(F. Mulder ym., 2014; Zheng ym., 2016). Mallipohjainen kehittäminen sekä tässä 
käytetty kieli UML (J. Fitzgerald ym., 2015; Krogstie, 2012; Mosterman & Zander, 
2016; Petnga & Austin, 2013; Shi ym., 2011), ovat nousseet niin kirjallisuudessa 
kuin haastatteluissa esille. Mallipohjaista kehittämistä toteutetaan tietyllä tasolla, 
mutta se nousi haastatteluissa ainoastaan yhden haastateltavan toimesta. 

Tutkimuksen osalta V-mallia ei mainittu kertaakaan. Tutkimus 
osoitti, että vuonna 2019 kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen nojautuu 
Vesiputousmalliin, SCRUMiin, Kanbaniin sekä näiden sovelluksiin 
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ketterienmenetelmien osalta. Sovelluskehittämisen osalta hyödynnettiin 
vahvasti ketteriä menetelmiä, joiden avulla pystyttiin reagoimaan niin 
kehittämisessä ilmentyviin haasteisiin, sekä toteuttamaan järjestelmän 
sovellustasoa tehokkaimmillaan. Kirjallisuus nostaa esille kehittämisessä 
hyödynnettävät perinteiset menetelmät (Zheng ym., 2016) ja tätä väitettä voidaan 
tukea myös tämän tutkimuksen osalta niin sovelluskehittämisessä kuin 
laitteistokehittämisessä. Näiden toiminnassa on vahvasti esillä tämän hetken 
trendien mukaisesti ketterä kehittäminen. 

Voidaan nostaa siis esille näkemys siitä, että kyberfyysisten 
järjestelmien kehittäminen itsessään on ottanut merkittäviä askeleita V-mallista 
ketterämpiin menetelmiin. Ketterillä menetelmillä on kyetty vastaamaan 
kyberfyysisten järjestelmien asettamaan kehittämisen vaatimuksiin niin, että 
järjestelmäkehittämistä ollaan voitu toteuttaa. Ketterät menetelmät itsessään 
eivät vielä täydellisesti kykenekään vastamaan kyberfyysisten järjestelmien 
asettamille vaatimuksille, on silti suunta oikea. 
 Työkalujen osalta on nostettu esille kyberfyysisten järjestelmien 
vaatimukset myös kehittyneiden suunnittelutyökalujen osalta (Asare ym., 2012) 
ja kirjallisuus onkin nostanut esille tarpeen nostaa suunnittelu ja valmistuksen 
muutoksiin (Saldivar ym., 2015), joka havaittiin myös tutkimuksessa. Työkalujen 
osalta nostettiin niin projektinhallinnan työkalut, viestintä, 3D-mallintaminen, 
GIT, UML sekä erilaiset IDE:t (Saldivar ym., 2015).  
 

 
Taulukko 5 - Työkalut 

Tässä tutkielmassa puolestaan nostettiin hyvin samoja työkaluja, joskin 
merkittävimpänä erona voidaan mainita JIRA, jota hyödynnettiin hyvin vahvasti 
kokonaisuudenhallinnassa sekä ylipäätänsä projektinhallinnassa. Muita 
merkittäviä eroja voidaan nostaa toimistotyökalujen merkitys kehittämisessä. 
Näitä hyödynnettiin niin kehitystyökalujen osalta kuin myös, projektinhallinnan 
ja viestinnän osalta. Muiden työkalujen osalta voidaan nostaa esille yksilöllisyys 
siinä mielessä, että toiminnassa voidaan myös hyödyntää omien mieltymyksien 
mukaisia työkaluja.   
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7 TUKIMUKSEN YHTEENVETO 

Tässä pääluvussa esitellään tutkimuksen yhteenveto, rajoitteet sekä 
jatkotutkimus aiheesta. Yhteenvedossa esitellään tutkimus ja sen sisältö tiiviisti. 
Rajoitteissa esitellään tutkimukseen kohdistuvat mahdolliset haasteet ja 
vaikutukset. Jatkotutkimus kappaleessa esitellään mahdolliset 
jatkotutkimusaiheet. 

7.1 Yhteenveto 

Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella vuonna 2019 Suomessa 
tapahtuvaa kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä ja näissä hyödynnettyjä 
menetelmiä. Kyberfyysisten järjestelmien avulla voidaan tulevaisuudessa tuoda 
yhteen niin fyysinen maailma kuin kybermaailma, joiden vuorovaikutuksen 
avulla voidaan tuoda täysin uusi näkökulmia tulevaisuuden järjestelmiin. 
Kyberfyysisten järjestelmien keskiössä ovat sulautetut järjestelmät, jotka 
kommunikoivat toistensa välillä luoden suuren järjestelmäkokonaisuuden. 
 Kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä on tästä näkökulmasta 
tärkeä myös ymmärtää. Näiden järjestelmien kehittäminen ottaa ensimmäisiä 
askeleitaan kohti täysin uusia ratkaisuja niin teollisuudessa kuin yksittäisten 
kuluttajien käytössä. Kyberfyysisten järjestelmien vaatimuksien osalta ollaan 
määritelty pitkälti jo ymmärrystä siitä, mitä näkökulmia on huomioitava 
tällaisen kokonaisuuden kehittämisessä. Ymmärrys kokonaisuudesta on 
lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana ja näkemykset siitä, millainen 
kokonaisuus kyberfyysinen järjestelmän tulisi olla, on selkiytynyt. 
 Tietojärjestelmien kehittäminen on ollut tutkimuksen alla jo pitkään 
ja erilaiset mallit ovat muuttaneet käsitystä siitä, miten kehittämistä tulisi 
toteuttaa ja kuinka se voidaan tehdä entistä tehokkaammin. Mallien 
kehittymisen taustalla on edellisen mallin tuomat haasteet ja kyvyttömyys 
vastata sen hetken tarpeisiin kehittää järjestelmiä. Kirjallisuus on nostanut 
kuitenkin kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen nojautuvan vahvasti näihin 
malleihin ja järjestelmiä kehitetään hyvin perinteisin menetelmin. Vuonna 2019 
ketterät menetelmät ovat tämän päivän teollisuuden käytössä laajasti. 
 Tutkielmassa toteutettujen haastattelujen avulla nostettiin esille 
perinteiset mallit. Toisin kuin kirjallisuudessa, menetelmiksi nostettiin vahvasti 
ketterät menetelmät sovelluskehittämisessä, kuten Kanban sekä SCRUM sekä 
vesiputousmalli laitteistokehittämisessä. Tämän lisäksi kyberfyysisten 
järjestelmien kehittäminen nähtiin vahvasti projektinäkökulmasta. Jokainen 
järjestelmä oli omanlaisensa ja sen asettamat vaatimukset olivat yksilöllisiä. Tästä 
syystä järjestelmä kehittämisessä haasteena nostettiin vaatimuksien määrittely. 
Näihin on kuitenkin kehitetty ratkaisuja, joiden avulla kyetään vastaamaan tähän 
asetettuun haasteeseen.  
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 Työkalujen osalta järjestelmäkehittäminen on hyvin vahvasti 
kehittäjän omien mieltymyksiin nojautuvaa. Kehittäjät hyödyntävät itselleen 
parhaiten sopivia työkaluja, joiden avulla he kykenevät parhaiten toteuttamaan 
heille asetettuja vaatimuksia. Niin kirjallisuus kuin tutkimuskin pystyivät 
nostamaan esille hyvin pitkälti samoja työkaluja, joita hyödynnetään vuonna 
2019 järjestelmäkehittämisessä. 
 Kokonaisuutena kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen 
noudattelee tämän päivän trendejä, mutta on tärkeää ymmärtää näiden 
järjestelmien asettamat vaatimukset ja kokoluokka. Kehittämisen näkökulmasta 
tarvetta menetelmien kehittämiselle itsessään on, mutta tämän päivän 
kehittämisen menetelmät kykenevät kuitenkin sopeutumaan näihin haasteisiin 
niin, että järjestelmäkehittämistä voidaan toteuttaa. 
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7.2 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä 
vuonan 2019 Suomalaisessa yrityksessä ja tätä tutkimusta lähdettiinkin 
tarkastelemaan seuraavien kysymysten avulla. Ensimmäinen tutkimuskysymys 
oli: 

”Millaisen projektina kyberfyysisen järjestelmän kehittäminen nähdään vuonna 2019?”  

Kyberfyysisten järjestelmien taustalla vaikuttavana tekijänä ovat 
tietojärjestelmien kehittäminen ja tästä syystä toisena kysymyksenä ja 
apukysymyksenä olivat: 
 

”Mitä menetelmää tai menetelmiä kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä 
hyödynnetään niin sovellus- kuin laitteistokehittämisessä?” 

Apukysymyksenä oli: 

”Millaisia työkaluja hyödynnetään kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä” 

Näiden kysymysten avulla oli tavoitteena tarkastella kyberfyysisten 
järjestelmien kehittämistä ja tarkastella yhtäläisyyksiä tietojärjestelmien 
kehittämisen menetelmiin. 
Tämän tutkimuksen osalta voidaan tehdä johtopäätöksenä se, että kyberfyysisten 
järjestelmien kehittäminen on vielä uutta ja vaativaa. Kehittämisen 
näkökulmasta tällaisten järjestelmien kehittäminen on asiakaskohtaista ja vaatii 
tiukkaa ymmärrystä siitä, mitkä vaatimukset ohjaavat järjestelmäkehittämistä ja 
millaisia tarpeita järjestelmällä on toimintaympäristönsä osalta.  
 Kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen on hyvin 
prosessikeskeistä ja sitä ohjaillaan myös paljon erilaisin keinoin. Kehittämisessä 
hyödynnetään niin henkilökohtaisia mieltymyksiä esimerkiksi arkkitehtuurin 
osalta ja keinoja hallita kokonaisuutta on myös erilaisia. Kokonaisuuden 
hallinnassa kuitenkin on huomioitava niin projektin vaatimukset, 
sovelluskehittämisen ja laitteistokehittämisen rinnakkain työskentely. 
 Sovelluskehittämisen osalta kyberfyysisten järjestelmien 
kehittäminen nojautuu Suomessa vahvasti ketteränkehittämisen menetelmiin. 
Kirjallisuudessa nostettiin keinoiksi muun muassa V-malli, sekä tämän variaatiot 
sekä SCRUM. Haastatteluissa puolestaan nostettiin Kanban sekä SCRUM ja 
muut ketterät menetelmät. Näistä voidaan tehdä johtopäätöksenä puolestaan se, 
että kehittäminen mukailee hyvin pitkälti sovelluskehittämisen perinteisiä 
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kehittämisen menetelmiä. Menetelmät ovat tulleet pitkän matkan eteenpäin, 
mutta kyberfyysiset järjestelmät vaativat tämän osalta vielä kehittymistä. 
 Laitteistokehittämisessä kirjallisuus nosti vahvasti myös perinteiset 
menetelmät. Haastatteluissa puolestaan nousi esille vesiputousmalli ja 
sovellukset niin, että tämäkin olisi mahdollisimman ketterää. Tästä puolestaan 
voidaan todeta, että laitteistokehittäminen on hyvin suoraviivaista tekemistä ja 
laitteistolle on yksinkertaisempaa asettaa vaatimukset, mutta kehittämisen on 
kyettävä kuitenkin vastaamaan tarvittaessa muutoksiin. 
 Työkalujen osalta kehittämisessä hyödynnetään hyvin vahvasti 
henkilökohtaisia mieltymyksiä. Työkaluihin voidaan luetella niin 
projektinhallintaa ja sen osien hallintaa, sovelluskehittämisessä hyödynnettyjä 
työkaluja sekä laitteistokehittämisessä puolestaan erilaisia testaustyökaluja. 
Työkalujen osalta voidaan löytää hyvin paljon yhtäläisyyksiä kirjallisuuden 
kanssa ja se mukailee hyvin pitkälti perinteisen järjestelmäkehittämisen 
työkaluja. 
 Kokonaisuutena kyberfyysisten järjestelmien kehittäminen 
mukailee hyvin monelta osin perinteistä tietojärjestelmien kehittämisen 
menetelmiä, mutta tiettyjä eroavaisuuksia on löydettävissä. Kyberfyysisten 
järjestelmien monimutkaisuus vaatii uusia ratkaisuja, mutta näiden löytäminen 
nojautuu kuitenkin vahvasti perinteisiin menetelmiin. Järjestelmäkehittäminen 
on muuttunut viimeisten 70 vuoden aikana ja se tulee myös kehittymään tästä 
eteenpäin. 
  



75 

 
 

7.3 Kontribuutio tutkimukseen ja käytäntöön 

Tässä kappaleessa tavoitteena on selkeyttää näkemystä siitä, mitä tämä tutkielma 
voi tuoda tulevaisuuden tutkimukseen ja käytäntöön. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena oli tuoda näkemystä siitä, miten kyberfyysisiä järjestelmiä kehitetään 
vuonna 2019 Suomessa. Aiempi tutkimus on tukenut tässä tutkimuksessa esille 
tullutta väitettä siitä, että kehittämisessä hyödynnetään hyvin perinteisiä 
tietojärjestelmän kehittämisen menetelmiä. Mutta kirjallisuus on kuitenkin 
nostanut esille kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen vaatimuksia. 
 

 
 
Tarkasteltaessa taulukkoa, on tärkeä huomioida kirjallisuuden nostamat 
vaatimukset. Tämän tutkimuksen osalta on tärkeää nostaa haastatteluissa esille 
tulleet huomautukset. Vaatimusten osalta haastateltavat mainitsivat 
yhteentoimivuuden, rajapinnat vanhojen järjestelmien välille, sertifiointi sekä 
simulointi. Tämän päivän kehittämisessä nostettiin haastattelussa esille 
simuloinnin merkitystä kehittämisessä entistä enemmän. Sertifioinnin osalta 
tärkeää on ymmärtää sen merkitys siinä, että järjestelmän toiminta noudattaa 
sille asetetut vaatimukset. Sertifioinnilla voidaan myös luoda yhteiset 
määritelmät sille, että järjestelmät täyttävät tietyt sille asetetut vaatimukset.  

Merkittävään rooliin voidaan nostaa kirjallisuudessa esitetyt hybridi 
ja heterogeeniset mallit, joiden alla ovat laskentamallit, jatkuvuus sekä diskreetti; 
verkottuminen, yhteentoimivuus, aikasynkronaatio; modulaarisuus ja 
koostettavuus, synteesi, stokastiset mallit (Asare ym., 2012). Näiden osalta ei 
kyetty nostamaan mainintoja tämän tutkimuksen puitteissa, kuten taulukosta 3 
voidaan nähdä.  
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Tämän tutkimuksen avulla kyettiin nostamaan näkökulmaa 
kehittämiselle ja tuomaan uusia näkökulmia sille, että kehittäminen on kokenut 
muutoksia viimeisten vuosien aikana. Tästä näkökulmasta voidaan nostaa esille 
mahdollisuus siihen, että kyberfyysisten järjestelmien kehittämisen 
näkökulmasta olisi äärimmäisen tärkeää, että nämä vaatimukset vaativat vielä 
selventämistä erityisesti käytännön näkökulmasta. Käytännön näkökulmasta 
kirjallisuudessa asetetut vaatimukset tulisi tarkastella myös toteuttamisen 
näkökulmasta. Kirjallisuudessa nostettujen vaatimusten esille tuominen voisi 
tuoda uusia näkökulmia myös itse kehittämiseen.  
 Tutkimuksen osalta tärkeää olisi kyetä tarkastelemaan syitä sille, 
minkä vuoksi nämä vaatimukset eivät esiintyneet haastatteluissa. Tästä 
näkökulmasta voidaan nostaa siis esille tutkimukseen olisi tärkeä lisätä 
ymmärrystä siitä, miten näitä vaatimuksia voidaan selkeyttää tulvaisuuden 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämiselle. Tämä puolestaan voisi avata täysin 
uusia näkökulmia sille, mitä tutkimus voisi tuoda lisäarvoa yritysten toimintaan 
ja kenties vastata tutkimuksessakin esille nousseisiin haasteisiin. 
 Tämän tutkielman kyettiin tuomana myös ymmärrystä siitä, miten 
kyberfyysisiä järjestelmiä kehitetään, joka puolestaan tuo näkökulmaa siihen, 
että tutkimusta sekä käytäntöä voitaisiin viedä eteenpäin uudempiin 
kehittämisen näkökulmiin. Kehittämisen näkökulmasta tässä tutkielmassa 
nostettiin esille jatkuva kehittäminen, joka on esitetty seuraavaksi kehittämisen 
menetelmäksi. Vaikka tämä menetelmä ei olisikaan suoraan ratkaisu 
tulevaisuuden kyberfyysisten järjestelmien kehittämiselle, olisi siitä huolimatta 
mahdollinen suuntaa. 
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7.4 Rajoitteet 

Tässä tutkimuksessa on havaittu joissain määrin myös rajoitteita, jotka 
vaikuttavat tutkimukseen. Tutkimuksessa olleet rajoitteet kohdistuvat 
haastateltaviin, laadulliseen tutkimukseen, aikaisempaan tutkimukseen, 
tutkittavan aiheen rajaukseen ja itse tutkijaan. Haastateltavien osalta rajoitteena 
voidaan nähdä työtehtävien kirjo. Tämä johtaa tutkimuksessa saatujen tietojen 
mahdolliseen rajautuvuuteen, joka johtuu kokemuksesta ja ammattitaidon 
eritasoisuudesta. Haastateltavat työskentelivät hyvin eri tehtävissä ja myöskin 
eri asemissa, joka voidaan osaltaan nostaa yhdeksi rajoittavaksi tekijäksi 
tutkimuksen osalta. 
 Tutkimuksessa hyödynnetyn laadullisen tutkimusmenetelmän 
osalta haasteena voidaan pitää pientä tutkimusotantaa. Tutkimusotannan 
pienuus aiheuttaa haasteita aineiston tilastollisen yleistämisen ja ryhmien 
eroavaisuuksien testaamisen osalta. He myös nostavat esille sen, että aineistossa 
voidaan havaita runsaasti sisältö ja ilmiöstä voidaan saada merkittävää 
tutkimustietoa, vaikka haastateltavia olisikin pieni määrä. (Hirsjärvi & Hurme, 
2008). Tästä huolimatta tutkimukselle osalta tehokkain keino tarkastella 
kyberfyysisten järjestelmien kehittämistä oli toteuttaa tutkimus laadullisena 
tutkimuksen, sillä tällä tavoin pystyttiin keräämään aiheesta myös uutta tietoa. 
Tästä näkökulmasta tutkimusta ei edellä mainittua rajoitetta voida kuitenkaan 
pitää liian merkittävänä. Aikaisemman tutkimuksen osalta rajoitteena voidaan 
pitää kyberfyysisten järjestelmiä koskeva kirjallisuus ja muu lähdemateriaalin 
vähäisyys. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä mahdollisimman kattava kooste 
aikaisemmasta tutkimuksesta kyberfyysisten järjestelmien osalta. Tästä 
huolimatta onnistuttiin koostamaan kokonaisuus, joka täyttää vaatimukset siitä, 
että tutkimusta on parantunut luotettavuuden ja toistettavuuden osalta.  
 Tutkimuksen rajaamisen osalta rajoitteena voidaan pitää aiheen 
vähäistä tutkimustietoa. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että tutkimuksessa 
saadut tulokset voivat olla liian laaja-alaisia ja näin ollen tutkimus tulokset voivat 
kärsiä epämääräisyydestä. Toinen tutkimukseen vaikuttavana tekijänä voidaan 
pitää myös tutkimuksen kohdistuminen ainoastaan Suomeen. Tutkimuksessa 
haastateltavat työskentelevät Suomessa ja näin ollen tutkimuksessa saatu 
näkökulma saattaa rajoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä esimerkiksi 
kansainvälisellä tasolla. Tämä voidaan esittää olevan tutkimuksen 
yleistettävyyttä laskeva tekijä. 
 Tutkimuksessa esiin nousseet vaatimukset voidaan nähdä myös 
rajoitteina. Kirjallisuudessa on nostettu esille useita vaatimuksia, mutta 
tutkimuksessa näitä ei kuitenkaan esiintynyt kuin murto-osa. Tästä syystä 
voidaan nostaa esille rajoite siitä, että tutkimuksessa ei ole huomioita riittävällä 
tasolla näitä vaatimuksia. Itse tutkijaan kohdistuvat rajoitteet voidaan mainita 
olevan tutkijan kokemus, näkemys ja osaaminen. Tutkijan kokemuksen osalta 
tämä tutkielma on ensimmäinen todellinen empiirinen tutkimus. Tämä 
puolestaan vaikuttaa tutkielmaan kielteisesti. Tutkijan näkemyksen osalta 
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voidaan osoittaa mielenkiinto tutkittavaa aihetta kohtaa, joka voi vaikuttaa 
negatiivisesti tutkimukseen. Tähän kuitenkin pyrittiin reagoimaan 
ennaltaehkäisevästi ja huomioimaan tämä jo ennen tutkimuksen toteutusta. 
Tutkijan osaaminen ja ammattitaito voidaan esittää olevan myös laatua 
heikentävä tekijä.  

7.5 Jatkotutkimus 

Tässä kappaleessa on tavoitteena tuoda esille tutkimuksen aikana ilmentyneet 
jatkotutkimuskysymykset. Jatkotutkimuskysymykset ovat muodostuneet niin 
kirjallisuudesta kuin haastatteluista nousseista mahdollisista ideoista ja 
kokonaisuuden ymmärryksen karttuessa. 
 Kirjallisuuden osalta nousi esille kysymys siitä, mitä keinoja voidaan 
hyödyntää tulevaisuuden kyberfyysisten järjestelmien kehittämisessä. 
Kirjallisuudessa on mainittu mahdollisuuksia, mutta olisi tärkeää myös antaa 
mahdollisia vastauksia sille, miten kyberfyysisten järjestelmien asettamat 
vaatimukset voidaan ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti. Kyberfyysisten 
järjestelmien kehittäminen on teknologiana uutta ja kokonaisuudet voivat olla 
hyvinkin laajoja, jolloin korostuu entistä vahvemmin tarve hallita kokonaisuutta 
niin mallintamalla kuin kehittämismenetelmien kehittämisellä. 
 Kuten ilmeni kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen 
eroavaisuudet kehittämisen vaatimusten osalta nousi yhdeksi tärkeäksi 
kysymykseksi. Tutkimuksessa kyettiin nostamaan vain pieni osa kirjallisuudessa 
mainittujen vaatimusten osalta. Mainitsematta jääneet vaatimukset, jotka olivat 
hybridi ja heterogeeniset mallit, joiden alla ovat laskentamallit, jatkuvuus sekä 
diskreetti; verkottuminen, yhteentoimivuus, aikasynkronaatio; modulaarisuus ja 
koostettavuus, synteesi sekä stokastiset mallit.  

Tästä syystä olisi tärkeää tarkastella näiden vaatimusten 
puuttumisen syitä. Mikäli näiden puuttuminen johtuu siitä, että kyberfyysisten 
järjestelmien kehittäminen on ottamassa ensimmäisiä askeleita, olisi merkittävä 
etu kehittämiselle ymmärtää näiden vaatimusten merkitys kokonaisuuden 
näkökulmasta. Nämä vaatimukset myös itsenäisinä tekijöinä olisi tärkeä tuoda 
tarkastelun alle, jotta näitä voidaan ymmärtää entistä paremmin. Näiden 
vaatimusten osalta olisi tärkeää ymmärtää näiden vaikutus esimerkiksi 
kehittämiseen ja sen asettamiin vaatimuksiin. 
 Haastatteluissa puolestaan nousi esille kysymykset siitä, miten 
kyetään vastaamaan entistä paremmin vaatimusmäärittelyn haasteisiin ja millä 
tavoin kokonaisuutta voidaan hallita arkkitehtuurin näkökulmasta. 
Kyberfyysisten järjestelmien projektinhallinnassa olisi syytä löytää yhtenäiset 
keinot arkkitehtuurille. Mahdollisia jatkotutkimuksia voidaan tehdä myös siitä, 
miten esimerkiksi laitteistokehittäminen voisi saada lisämahdollisuuksia uusista 
ketteristä menetelmistä. Vaikka näissä hyödynnetäänkin mahdollisimman paljon 
ketteriä menetelmiä, on silti syytä tarkastella tarpeita siihen, että nämä saadaan 
entistä tehokkaammaksi. 
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 Tulevaisuudessa on myös hyvä huomioida määrällisen tutkimuksen 
mahdollisuus kyberfyysisten järjestelmien tutkimuksessa. Tähän mennessä 
tutkimus on pitkälti keskittynyt laadulliseen tutkimukseen, mutta olisi myös 
hyvä tuoda määrällistä tutkimusta esille.  
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LIITE 1 ENSIMMÄINEN LIITE 

 

Yleiset	
• Haastateltavan ikä? 
• Haastateltavan sukupuoli? 
• Missä tehtävässä työskentelette tällä hetkellä yrityksessä? 
• Mikä on tarkempi roolinne yrityksessä? Alihankkija? Työntekijä? 
• Mikä on teidän asemanne organisaatiossa? (Esimies, alainen) 
• Kuinka pitkään olette työskennelleet nykyisellä työnantajalla? 

Sulautetut järjestelmät (Embedded systems) & kehittäminen	
• Miten kehitätte sulautettuja järjestelmiä? 
• Millaisia sulautettuja järjestelmiä kehitetään? 
• Millaiset vaatimukset ovat tärkeässä roolissa sulautetuissa järjestelmissä? 

	
• Millaisia järjestelmäkokonaisuuksia kehitätte? 
• Millaista arkkitehtuurimallia hyödynnäette kehittämisessä ? 
• Kuvaile järjestelmän kehittämisprosessia? Vesiputousmalli? 
• Miten sovellatte kyseistä prosessia omassa työssänne? (kuvailu/sovellus) 
• Kuinka hallitsette kokonaisuutta arkkitehtuurin näkökulmasta? Prosessi? 

	
• Millaisia haasteita olette kohdanneet kehittämisen näkökulmasta? 
• Millä tavoin te hallitsette kohtaamianne haasteita? Työkaluja? 

	
• Saatteko projektin myynnistä riittävät lähtötiedot toteuttamiseen?  
• Onko määrittelyt riittävällä tasolla?  
• Kuuluuko määrittelyjen tekeminen/tarkentaminen projektiin projektin aluksi?  
• Hoidetaanko muutostenhallinta projekteissa miten?  
• Sitoutetaanko asiakas mielestänne riittävästi projektin toteutukseen ja ohjaamiseen? 

Laitteistokehittäminen	
• Millaisia menetelmiä hyödynnetään laitteistokehittämisessä? Vesiputous? 
• Sovelletaanko näitä menetelmiä kenties yrityksessä? Miksi? 
• Millaisena prosessina näet laitteistokehittämisen? 
• Merkittävimmät prosessit kehittämisen näkökulmasta? 
• Millaista palautejärjestelmää hyödynnäette mitataksenne kehittämisprosessin onnistumista? 

Sovelluskehittäminen	
• Millaista menetelmiä hyödynnätte sovelluskehittämisen näkökulmasta?  
• Sovelletaanko menetelmiä? Jos sovelletaan, niin miksi? 
• Millaisena prosessina näet sovelluskehittämisen? 
• Merkittävimmät prosessit kehittämisen näkökulmasta? 
• Millaista palautejärjestelmää hyödynnätte mitataksenne sovelluskehittämisprosessia onnistumista? 

Työkalut	
• Millaisia työkaluja hyödynnätte työssänne yleisesti? 
• Millaisia työkaluja tällä hetkellä hyödynnetään sulautetun järjestelmän kehittämisessä?  
• Mitä työkaluja hyödynnetään eniten kehittämisprosessin näkökulmasta? 
• Onko järjestelmän kehittämisessä hyödynnetty vakiintunutta työkalua? 
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