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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan 
laitoksen harjoitteluinsinöörille harjoitteluportaali. Sen kautta opiskelijoiden 
harjoittelusuunnitelmia ja harjoitteluprosessia voidaan helposti seurata ja 
ylläpitää. 
 
Teoriaosassa käsitellään työharjoittelua Tekniikan laitoksella ja tutustutaan 
uudistettuun työharjoittelumalliin. Teoriaosassa perehdyttiin myös toteutuksessa 
käytettyihin PHP-, MySQL- ja JavaScript -tekniikoihin. JavaScript -tekniikan 
yhteydessä paneuduttiin syvemmin Drag and Drop -tekniikan toteuttamiseen. 
Raahaus JavaScriptillä perustuu event -olioon ja siitä löytyvien tapahtumien 
havaitsemiseen selaimessa. Näiden tapahtumien avulla saadaan raahaus 
toteutettua. 
 
Työn empiirisessä osassa esitellään toteutettua harjoitteluportaalia. Sivuston 
tietokanta muodostui asetettujen järjestelmä- ja asiakasvaatimusten mukaan ja 
harjoittelusuunnitelman elinkaarta järjestelmässä kuvataan erilaisten tilojen 
avulla. Sivuston ulkoasu mukailee Lahden ammattikorkeakoulun värimaailmaa. 
 
Harjoitteluportaalista tehtiin kaikille käyttäjille mahdollisimman yksinkertainen 
käyttää, jota varsinkin substanssiopettajien läsnäolo vaati. Sivuston ylläpitäjälle 
rakennettiin erilaisia näkymiä, joista ylläpitäminen onnistuu helposti. 
 
Harjoitteluinsinööri käyttää web -portaalia työssään ja kaikki sille asetetut 
tavoitteet täytettiin. Substanssiopettajat saatiin mukaan harjoitteluprosessiin ja 
opiskelijat pääsevät ajasta ja paikasta riippumatta tekemään henkilökohtaisen 
harjoittelusuunnitelmansa.  
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this thesis was to create a web portal in which the Placements 
officer of the Faculty of technology in Lahti University of Applied Sciences can 
maintain all the material related with students’ practical training and its process. 
 
The theory part deals with practical training in Faculty of Technology, and its 
renewed practical training process. The theory part also gives an overview of the 
technologies used in the implementation, like PHP, MySQL, and JavaScript 
technologies. Drag and Drop using JavaScript is viewed more thoroughly in the 
JavaScript chapter. Dragging in JavaScript is based on an event-object and the 
browser events that are found in it. Using these events, Drag and Drop can be 
implemented. 
 
The empirical part of the thesis introduces the implemented web portal. The 
underlying database was formed by the set system and client requirements. The 
lifecycle of a student’s practical training plans in the system are described with 
states. The web portal’s appearance imitates the color scheme of Lahti University 
of Applied Sciences. 
 
The web portal was designed to be as simple as possible to use, which was 
required especially by the presence of substance teachers. Different views for 
administrator were built, from which the maintenance of the portal can be done 
easily.  
 
The placements officer is using the web portal in her job and all of the set 
requirements were met. Substance teachers are now involved in the process of the 
practical training and students can, regardless of time or place, do their personal 
training plans. 
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1  JOHDANTO 
 

Lahden ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista 

ammattikorkeakouluista. Opiskelijoita on yhteensä yli 5000 ja vakituista 

henkilöstöä 440. Lahden ammattikorkeakoulu on itsenäinen liikelaitos, joka 

kuuluu osaksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernia. Koulutuskonserni on 14 

päijäthämäläisen kunnan omistama kuntayhtymä. Lahden ammattikorkeakoulussa 

on viisi eri koulutusalaa, joista Tekniikan ja liikenteen alaa opiskellaan Tekniikan 

laitoksella. 

 

Syksyllä 2005 Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan laitoksella otettiin 

käyttöön uudistunut harjoittelukäytäntö. Työharjoittelun määrän laskiessa 12 

kuukaudesta 5 kuukauteen haluttiin harjoittelun tasoa kuitenkin vastaavasti 

nostaa. Käytännössä tämä tarkoitti opiskelijoiden aiempaa parempaa opastusta 

ennen harjoitteluun lähtöä ja henkilökohtaisen harjoittelusuunnitelman 

teettämistä. Harjoittelusuunnitelmaan sisältyi olennaisena osana tavoitekorttipeli, 

jota pelaamalla omat henkilökohtaiset oppimistavoitteet saatiin selville.  

 

Tätä paperista versiota harjoittelusuunnitelmasta tehtiin Tekniikan laitoksella 

kaksi vuotta. Kuitenkin jo heti alussa oli huomattu, että resurssipula niin 

harjoitteluinsinöörin kuin substanssiopettajien kohdalla oli todellinen, ja 

ratkaisuna tälle ehdotettiin harjoittelusuunnitelman viemistä verkkoon. 

 

Tässä työssä toteutetaan uuden harjoittelukäytännön mukaisen 

harjoittelusuunnitelman sähköinen versio. Tavoitteena on tehdä harjoitteluportaali, 

joka toimii harjoitteluinsinöörin työkaluna ja samalla mahdollistaa 

substanssiopettajien mukanaolon opiskelijoiden harjoitteluprosessissa. 

Opiskelijoille tämä tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman, sekä ennen kaikkea 

käyttäjäystävällisemmän tavan harjoittelusuunnitelman tekemiseen. Työn 

varsinainen tutkimusongelma on: miten toteuttaa tavoitekorttipeli tavalliselle web-

selaimelle niin, että sitä voidaan käyttää ilman asennettuja selainlaajennuksia? 
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Tämän työn ensimmäisessä luvussa käydään läpi opiskelijoiden 

työharjoitteluprosessia ja tutustutaan uuteen harjoittelukäytäntöön. Seuraavassa 

luvussa tutkitaan harjoitteluportaalin toteutuksessa käytettyjä tekniikoita. 

Palvelinohjelmoinnissa käytettyihin PHP- ja MySQL-tekniikoihin, sekä niiden 

ominaisuuksiin perehdytään yleisesti. Nämä tekniikat on valittuna, koska 

lopullinen palvelin, jossa sivusto sijaitsee, tukee jo näitä tekniikoita, eikä 

vaihtoehtoisia tekniikoita ei ole siis tutkittu. Selainohjelmointiin käytettiin 

HTML-, Ajax-, CSS- ja JavaScript-tekniikoita. Tässä työssä näistä tekniikoista 

vain JavaScriptiin on perehdytty. Empiirisessä osuudessa käydään läpi toteutettua 

harjoitteluportaalia. Tietokantarakenne ja sen ratkaisut selitetään yleisellä tasolla. 

Lopullinen harjoitteluprosessi käydään läpi kaikkien käyttäjien näkökulmasta, ja 

lopuksi esitellään ylläpitäjän näkymät. 
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2  HARJOITTELU TEKNIIKAN LAITOKSESSA 
 

 

2.1 Työharjoittelu 
 

Lahden ammattikorkeakoulun työharjoittelukäytäntöjä uudistettiin syksyllä 2005, 

jolloin siirryttiin eurooppalaiseen ECTS-opintopistejärjestelmään. Ennen syksyä 

2005 suoritetut harjoittelut suoritettiin vanhan ohjeistuksen mukaisesti, jossa 

opiskelijan tuli suorittaa opintojensa aikana yhteensä 12 kk työharjoittelua. Ne, 

joilla oli jo aiempaa työkokemusta alalta tai muu ammatillinen koulutus, saivat 

maksimissaan 6 kk hyvityksen työharjoitteluista. Jokaisesta harjoittelusta tuli 

palauttaa harjoitteluraportti, jonka harjoitteluinsinööri äidinkielentarkistuksen 

jälkeen hyväksyi. Työharjoittelu sijoittui yleensä opintojen kolmannen vuoden 

kesälle/syksylle.  (Similä 2005, 1-3.) 

 

Kaikki syksyllä 2005 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat suorittavat 

harjoittelunsa uuden ohjeistuksen mukaisesti. Uudet harjoitteluohjeet sisältävät 20 

viikkoa harjoittelua, joista kaikki suoritetaan opintojen aikana. Ne vastaavat 30:tä 

opintopistettä, ja uuden ohjeistuksen mukaisesti aikaisemmasta 

ammattitutkinnosta tai työkokemuksesta ei anneta enää hyvitystä. (Similä 2005, 

4.) 

 

Koska uusi ohjeistus pudotti harjoittelujakson pituutta huomattavasti aiemmasta ja 

työnantajat olivat tottuneet insinööreihin, joilla on paljon työkokemusta, täytyi 

lyhentyneen harjoittelun laatua parantaa. (Similä 2005, 4.) 

 

 

2.2 Uudistunut työharjoittelu 
 

Tekniikan laitoksen harjoitteluinsinööri, Neea Similän osaamisen ja johtamisen 

erikoistumistyö ”Työharjoitteluohjauksen kehittäminen” käsitteli tätä aihetta. 

Työn tarkoituksena oli työharjoittelun kehittäminen sekä uuden 

harjoittelukäytännön luominen Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan 
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laitokselle. Similän työ jakaantuu kahteen osaa, jonka ensimmäisessä osassa oli 

tehty testikurssi pienellä opiskelijaryhmällä ja toinen osa käsittelee 

harjoittelukäytännön uusimista. (Similä 2005, 24–25.) 

 

Työn ensimmäisen osan johtopäätöksiä oli se, että mitä tarkemmat tavoitteet ja 

toimintasuunnitelmat harjoittelulle oli asetettu, sitä paremman hyödyn opiskelijat 

olivat saaneet työharjoittelustaan. Toisen osan tuotoksena syntyi ehdotus uudesta 

harjoittelumallista. Taulukossa 1 on uuden harjoittelukäytännön mukaiset 

työvaiheet. 

TAULUKKO 1. Työharjoittelun työvaiheet ( Similä 2005, 24 ) 

ENNEN 
HARJOITTELUA 

HARJOITTELUN 
AIKANA 

HARJOITTELUN 
JÄLKEEN 

• ohjausluennot 
• harjoittelusopimus 
• harjoittelusuunnitelma 

• toimintasuunnitelman 
seuraaminen / 
päiväkirja 

• harjoittelun ohjaus 

• työ- ja 
harjoittelutodistus 

• harjoitteluraportti 
• palauteseminaari 

 

Työharjoitteluun valmistautuminen aloitetaan harjoitteluinsinöörin pitämillä 

ohjausluennoilla, joiden tarkoitus on orientoida opiskelijat tavoitteelliseen 

työharjoitteluun. Näitä luentoja käydään yhteensä 2-4 oppituntia. Aiheina ovat 

esimerkiksi oppimisen tehostaminen harjoittelussa, oppimis- ja 

kehittämistavoitteiden määrittäminen ja priorisointi. Läpi käydään myös 

tavoitekorttipeli, jonka avulla harjoittelusuunnitelma tehdään. Tarvittaessa 

luennoilla käsitellään lisäksi yleisesti töiden hakemista koskevia asioita kuten 

työhaastattelutilanteet ja työhakemukset. Kun opiskelija on löytänyt 

harjoittelupaikan, tulee hänen palauttaa harjoitteluinsinöörille sekä 

harjoittelusopimus että harjoittelusuunnitelma. (Similä 2005, 24–25.) 

 

Harjoittelun aikana opiskelijan tulisi seurata omaa edistymistään ja verrata sitä 

ennen harjoittelua tehtyyn harjoittelusuunnitelmaan. Pääasiallinen 

harjoitteluohjaaja on harjoitteluinsinööri, mutta ammattiharjoittelun osalta 

ohjaajina toimivat oman alan substanssiopettajat. Harjoittelunohjaus tapahtuu 

pääosin etäohjauksena sähköpostin tai puhelimen avulla. (Similä 2005, 25.) 
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Harjoittelujakson jälkeen opiskelijoiden tulee palauttaa työ- tai 

harjoittelutodistuksen lisäksi harjoitteluraportti, jossa he kertovat työtehtävistään 

ja siitä, miten työharjoittelu yleisesti meni. Lisäksi raportissa tulee ottaa erityisesti 

huomioon, miten harjoittelusuunnitelmassa asetetut henkilökohtaiset oppimis- ja 

kehittymistavoitteet täyttyivät. Työharjoittelusta palautetaan myös kopio työ- tai 

harjoittelutodistuksesta. Harjoittelujakson loputtua harjoittelussa olleille 

opiskelijoille pidetään palautetilaisuus, jossa opiskelijoilla on mahdollista vertailla 

omia harjoittelukokemuksiaan. (Similä 2005, 26.) 

 

 

2.3 Tavoitekorttipeli 
 

Uuden harjoittelukäytännön mukaisesti täytyy ennen työharjoitteluun menoa 

tehdä harjoittelusuunnitelma, jossa asetetaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet 

harjoittelua silmälläpitäen. Harjoittelusuunnitelman tekemiseen oli olemassa 

tavoitekorttipeli. Harjoittelusuunnitelma sisältää perustiedot harjoittelupaikasta, 

kuusi yleistä kategoriaa sekä henkilökohtaisten tavoitteiden osuuden. Nämä kuusi 

kategoriaa ovat: 

• Teoreettinen ja henkilökohtainen oppiminen 

• Urasuunnittelu 

• Organisaatiotaidot 

• Työelämässä vaadittavat taidot 

• Vuorovaikutustaidot 

• Oma työpanos 

Peliin kuuluu yhteensä noin 90 korttia, eli jokaisessa kategoriassa on noin 15 

korttia. Korttien tekstit liittyvät tiiviisti kategorian aiheeseen. Esimerkiksi 

Urasuunnittelu kategorian korteissa saattaa lukea ”Tarkastelen ja arvioin 

suorituksia” tai ”Hyödynnän harjoittelupaikan sisäisiä koulutuksia”. (Similä 2005, 

12.) 

Tavoitekorttipeliä pelattiin asettamalla kunkin kategorian kortit 

tärkeysjärjestykseen asteikolla 1-5, jossa 5 on tärkein ja 1 vähiten tärkeä. Tämän 
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jälkeen harjoittelusuunnitelmaan kirjattiin aina 5 tärkeimmäksi valittua korttia per 

kategoria. Harjoittelusuunnitelma sisälsi myös henkilökohtaisten tavoitteiden 

osuuden, johon pystyi omin sanoin kirjaamaan 10 tärkeintä oppimistavoitetta 

omaa alaa ajatellen. (Similä 2005, 12.) 

 

 

2.4 Sähköinen harjoittelusuunnitelma 
 

Paperista versiota harjoittelusuunnitelmasta käytettiin 2 vuotta, mutta käytäntö 

osoitti, että harjoitteluinsinöörin rajalliset resurssit rajoittivat opiskelijoiden 

työharjoittelun ohjausta. Tällöin oli todettu, että jos halutaan oikeasti nostaa 

harjoittelun ohjauksellista laatua, oli opettajia otettava mukaan harjoittelun 

ohjaukseen.  

 

Harjoitteluinsinöörin ja varsinkin opettajien resurssipulan vuoksi harjoittelun 

ohjauksen tuli olla mahdollisimman helppoa. Neea Similän erikoistumistyön 

kehitysideana oli kysymys: voisiko tavoitekorttipelin ja dokumentit laittaa 

verkkoon? (Similä 2005, 27.) 

 

Ongelma siis synnytti tarpeen tietokoneella tehtävästä harjoittelusuunnitelmasta. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa harjoitteluportaali, jossa opiskelijat 

voivat tehdä harjoittelusuunnitelmansa ajasta ja paikasta riippumatta sekä 

fyysisiin tavoitekortteihin verrattuna huomattavasti käyttäjäystävällisemmin. 

Tämä mahdollistaisi harjoittelusuunnitelmien seuraamisen ja ylläpitämisen sekä 

tavoitekorttipelin sisällön helpon muokkaamisen. Helpottunut 

harjoittelusuunnitelmien hallinta mahdollistaa myös substanssiopettajien mukana 

olon harjoitteluprosessissa. Harjoitteluportaalin tehtävänä on ennen kaikkea 

toimia harjoitteluinsinöörin työkaluna opiskelijoiden työharjoittelusuunnitelmien 

hallitsemisessa. 
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3 KEHITYSYMPÄRISTÖ 
 

 

3.1 Palvelinohjelmointi 
 

Palvelinohjelmoinnilla www-ympäristössä tarkoitetaan sellaisten ohjelmistojen 

ohjelmointia, joita ajetaan palvelua tarjoavalla palvelimella. Suurin ero palvelin- 

ja selainohjelmoinnilla on niiden toiminta ympäristöissä. Kun palvelinohjelmat 

ajetaan palvelimessa, niin selainohjelmat vastaavasti ladataan käyttäjän selaimeen 

ja niiden suoritus tapahtuu siellä. Tällaisia palvelinohjelmointikieliä ovat 

esimerkiksi ASP, ASP.NET, PHP, JSP, ColdFusion ja Ruby on Rails. (Placinta A. 

2007.) 

 

 

3.1.1 PHP-kieli  
 

PHP, eli Hypertext Preprocessor, on ohjelmointikieli, jota käytetään yleensä 

dynaamisten web-sivujen luontiin. Se on palvelinpäässä ajettava 

komentosarjakieli, jossa tavanomaisista ohjelmointikielistä poiketen koodia 

tulkitaan vasta sen suoritusvaiheessa. (Powers D. 2006, 5.) 

 

PHP on ilmainen, ja se toimii monilla eri alustoilla ja käyttöjärjestelmillä, mutta 

yleisimmin sitä käytetään Unix-käyttöjärjestelmän ja Apache http-

palvelinohjelmiston kanssa, koska tälle alustalle se on alun perin optimoitu. Siinä 

on suora tuki monille eri tietokannoille, ja se sisältää valmiita luokkakirjastoja, 

sekä versiosta 3 lähtien se on tukenut myös kolmansien osapuolien 

ohjelmointirajapintoja. (What is PHP? 2009.) 

 

PHP-koodi kirjoitetaan yleisimmin HTML-koodin sekaan. Varsinainen 

ohjelmakoodi täytyy kirjoittaa <?php ja ?> -merkkien väliin, ja tiedoston täytyy 

yleensä olla .php-muotoinen, jotta PHP-tulkki ymmärtää sen suoritettavaksi 

tiedostoksi. Sivu voi sisältää useita PHP-koodilohkoja, mutta sisäkkäisiä lohkoja 

ei sallita. Suoritettava ohjelmakoodi tulkataan HTML-koodiksi, joten palvelimen 
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palauttama sivu ei itsessään sisällä lähdekooditasolla lainkaan PHP-koodia. Itse 

asiassa käyttäjälle ei välttämättä selviä missään vaiheessa, että sivuston logiikka 

on toteutettu PHP:n avulla. (Powers D. 2006, 46-47; What is PHP? 2009. ) 

 

 

 

KUVIO 1. PHP-tulkin toiminta 

 

 

Kuvio 1 esittää PHP-sivua, jossa sivun sisältö ladataan tiedostosta ja tulostetaan 

rivi kerrallaan sivulle. PHP-tulkki siis vain suorittaa kaiken PHP-koodin ja 

tarvittaessa tulostaa tekstiä tavalliseen HTML-muotoon. Itse esitettävästä sivusta 

tai sivun lähdekoodista ei voida sanoa, onko sisältö tuotettu millä tavalla. 

Huomioitavaa kuitenkin on se, että PHP:tä ei aina välttämättä käytetä tuottamaan 

suoranaista sisältöä sivulle, vaan se saattaa esimerkiksi tarkistaa käyttäjän antamia 

syötteitä tai tehdä vain tietokantatalletuksia. (Powers D. 2006, 48.) 

 

PHP:lle löytyy myös valmiita sovelluskehyksiä (engl. frameworks), joiden avulla 

varsinkin suurempien sivustokokonaisuuksien tekeminen helpottuu huomattavasti. 

Esimerkkejä tällaisista ovat CakePHP ja Zend. Nämä sovelluskehykset sisältävät 

valmiita ja helposti käyttöönotettavia ominaisuuksia, kuten Ajax-tuki, 

sisäänrakennettu varmennus (engl. validation), istunto- ja kirjautumishallinta, 

valmiit tietokantafunktiot, sekä MVC-arkkitehtuurin (engl. Model-View-

Controller, eli malli-näkymä-ohjain). MVC-arkkitehtuurissa ohjelma on jaettu 

kolmeen osaan, joista jokainen osa hoitaa omaa tehtäväänsä. MVC-arkkitehtuurin 
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käyttö varsinkin suurempien sivustojen tapauksessa vähentää ylläpidollista työtä, 

koska malli, näkymä ja ohjain eivät ole toisistaan kovin riippuvaisia. 

Kääntöpuolena MVC-arkkitehtuurilla ja ylipäätään tällaisilla puiteohjelmilla on 

se, että pienissä sivustoissa niistä saattaa olla enemmän haittaa kuin varsinaista 

hyötyä. Suurempien sivustojen kokonaisuuksissa taas logiikan jakaminen 

kolmelle eri tasolle saattaa hankaloittaa kokonaisrakenteen ymmärtämistä. 

(CakePHP, 2009.) 

 

PHP-ohjelmointikieli muistuttaa perusrakenteeltaan paljon esim. C- ja Java-kieliä. 

Siinä käytetään ehtolauseita ja silmukoita kuten C-kielessä, mutta muuttujat ja 

niiden määrittelyt ovat hieman poikkeavia. Muuttujien eteen laitetaan aina $-

merkki, eikä niille määritellä tyyppiä ja ne saavat sisältää ainoastaan kirjaimia, 

numeroita ja alaviivoja. Skandi-merkit saattavat tuottaa ongelmia, eikä niiden 

käyttö ole suositeltavaa (Powers D. 2006, 50). Koska muuttujilla ei ole tyyppiä, 

voi niihin tallentaa mitä arvoja tahansa. Erikoisuutena merkkijonoja käsitellessä 

tulee huomata, että eroavaisuutta löytyy ’’- ja ””-merkkien käytöllä.  ””-merkkien 

sisällä olevat muuttujat käsitellään ja arvot tulostetaan merkkijonon sisään. 

(Powers D. 2006, 69.) 

 

 

3.1.2 Tietokanta - MySQL 
 

Tietokannalla tarkoitetaan yleisesti tietovarastoa, jossa tietoa on talletettuna 

kokoelmina ja niillä on yleensä yhteys toisiinsa. Tietotekniikan yhteydessä 

tietokannoilla usein tarkoitetaan relaatiotietokantoja. Relaatiotietokannoille 

yhteistä on SQL-kieli (engl. Structured Query Language), joka on standardoitu 

kyselykieli. Se on kehitetty IBM:n 1970-luvulla kehittämästä SEQUEL-kielestä ja 

sitä ymmärtävät käytännössä lähes kaikki relaatiotietokannat. (Kofler M. 2005, 3.) 

 

MySQL on ruotsalaisen T.c.X Ab:n kehittämä, mutta nykyään Oracle:n omistama, 

vapaan lähdekoodi GNU GPL – lisenssin alla toimiva, relaatiotietokanta (Oracle 

to buy Sun. 2009). Se on ilmainen, mutta siitä on saatavissa myös maksullinen 

lisenssi ja maksullisia tukipalveluja. MySQL on kehitetty suorituskykyä ajatellen 



10 
 

ja se onkin nopea. Joissain tapauksissa se on jopa nopeampi kuin vastaavat 

kaupalliset relaatiotietokannat. (Why MySQL?(a) 2009.)  

 

Yksi MySQL:n merkittävin vahvuus on ollut sen ilmaisuus, mutta suurimmaksi 

osaksi vain pienemmissä ja ei-kaupallisissa sovelluksissa. Suuremmissa 

tietokannoissa sen käyttäminen on ollut vähäisempää, koska siitä puuttui muissa 

kaupallisissa tietokannoissa jo vuosia olleita tärkeitä ominaisuuksia. Vasta 

viimeisimpien versioidensa mukana se on ottanut tätä etumatkaa kiinni. Sen uusin 

versio on 5.1, ja siitä löytyy jo aiemmista versioista puuttuneita ominaisuuksia, 

kuten alikyselyt, talletetut proseduurit, herättimet, Unicode-merkistö,  transaktiot 

ja  vierasavaimet. Siitä löytyy kuitenkin vielä joitakin merkittäviä puutteita, kuten 

esimerkiksi XML-käsittelyfunktiot ja itse määriteltävät datatyypit. Nykypäivänä 

suurimpia MySQL:ää käyttäviä sivustoja ovat esimerkiksi Yahoo!, Flickr, 

Google, Youtube ja Wikipedia. (Why MySQL?(b) 2009.) 

  

Toinen vastaava ilmainen tietokanta on PostgreSQL. Siitä löytyy kattavammin 

ominaisuuksia ja valmiita funktioita, mutta sitä pidetään yleisesti MySQL:ää 

hitaampana ja epävakaampana. MySQL:lle löytyy lisäksi paremmin 

dokumentaatiota, kirjoja, oppaita yms. joita taas PostgreSQL:lle on saatavissa 

rajoitetummin. (Kofler M. 2005, 16.) 

 

MySQL:n toiminta perustuu perinteiseen asiakas/palvelin-arkkitehtuuriin, jossa 

palvelinta näyttelee itse tietokanta, ja asiakkaana toimivat sitä käyttävät ohjelmat. 

Nämä voivat olla joka samalla palvelimella tai toimia Internetin yli. MySQL on 

SQL-kielen kanssa (rajoitetusti SQL:2003) yhteensopiva, mutta syntaksiltaan ja 

ominaisuuksiltaan kuitenkin hieman eroava muista tietokannoista. MySQL 

sisältää erityisen ”sql-mode”-ominaisuuden, jonka avulla yhteensopivuutta 

syntaksisesti voidaan parantaa esimerkiksi Oracle:n tietokannan kanssa. (Kofler 

M. 2005, 6.) 

 

Erilaisia ohjelmointirajapintoja MySQL tukee laajasti. Esimerkiksi C-, C++-, 

Java-, Perl-, PHP- ja Python-kielet on tuettuna. Saatavilla on myös monia valmiita 

kirjastoja, joiden avulla MySQL-ohjelmien kirjoittaminen on helpompaa. Myös 

Microsoftin kehittämälle ODBC-rajapinnalle (engl. Open Database Connectivity) 
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löytyy tuki. ODBC on kehitetty helpottamaan ohjelmistokehittäjän työtä erilaisten 

tiedonhallintaohjelmien ja tietokantojen välisten yhteyksien luomisessa. Se 

asettuu tietokannan ja sitä käyttävän sovelluksen väliin muuttaen sovellukselta 

tulevat kyselyt käytössä olevan tietokannan ymmärtämään muotoon. Pääasiassa 

ODBC:tä käytetään Windows-sovelluksissa, mutta joissain tapauksissa myös 

Unix-sovelluksissa. (Kofler M. 2005, 7.) 

 

 

3.2 Selainohjelmointi 
 

 

3.2.1 JavaScript 
 

JavaScript on Netscapen vuonna 1995 esittelemä komentosarjakieli Netscape-

selaimelle. Internet Explorer alkoi tukea sitä versiosta 3.0 lähtien. Sen viimeisin 

virallinen versio on 1.8, jota tukee tällä hetkellä vain FireFox 3.0 ja 3.1 selaimet. 

Versio 1.5 on yleisesti tuettu, ja sitä tukevat myös vanhemmat selaimet, kuten 

Netscape-Navigator sekä Internet Explorer 5.5. (Zakas, N.C. 2005, 1-5.) 

 

JavaScriptiä käytetään yleisimmin luomaan dynaamisia toimintoja web-sivuille.  

Sen avulla käyttäjä näkee muutoksia sivustolla ilman, että sivustoa täytyy ladata 

uudelleen.  

 

Nimestään poiketen JavaScriptillä ja Javalla ei ole muuta yhteistä kuin C-tyylinen 

syntaksi. Suoritettava ohjelmakoodi laitetaan HTML-sivustolle sellaisenaan 

SCRIPT-elementtien sisään. Yleensä ohjelmakoodi sijoitetaan HTML-

dokumentin otsikkoelementin sisään. Joissain tapauksissa on kuitenkin järkevää, 

tai jopa pakollista, sijoittaa ohjelmakoodi runkoelementtiin. Tällainen tilanne 

saattaa syntyä esimerkiksi, jos ohjelmakoodissa yritetään hakea jotakin 

elementtiä, joka esiintyy vasta suoritettavan ohjelmakoodin jälkeen. JavaScript-

ohjelmakoodi voidaan erottaa myös omaksi tiedostoksi ja myöhemmin liittää 

haluttuun HTML-tiedostoon käyttäen SCRIPT-elementin tarjoamaa SRC-

parametria.  
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JavaScriptin muuttujat ovat muillekin komentosarjakielille ominaisia ns. ei-

tyypitettyjä. Ne voivat siis olla esimerkiksi numeerisia ja myöhemmin vaikkapa 

merkkijonoja. JavaScript itsessään sisältää erilaisia metodeja tyyppitestausta 

varten (Zakas, N.C. 2005, 11–13). JavaScriptissä this-oliolla viitataan nykyiseen 

olioon, mutta yleisimmin this-oliolla viitataan funktiota kutsuneeseen olioon. 

JavaScript tukee myös sisäkkäisiä funktioita (Zakas, N.C. 2005, 89). 

 

HTML-dokumenttiin viitataan ”document”-olion avulla. Se on yksi iso olio, joka 

pitää sisällään koko HTML-dokumentin.  JavaScriptissä olion eri ominaisuuksiin 

viitataan piste-notaatiolla.  

 

 

3.2.2 Drag and drop JavaScriptillä 
 

Yksi JavaScriptin parhaita puolia on sen mahdollistama sisällön dynaamisuus, 

jonka avulla sivustolle saadaan tehtyä interaktiivisia toimintoja. ”Drag and drop” 

–eli työpöytäsovelluksista tuttu ikkunoiden tai muiden tietojen raahaus, on yksi 

esimerkki JavaScript käyttökohteista, jonka avulla käyttäjät voivat vaikuttaa 

sivuston sisältöön. Yksi tunnetuimmista tätä tekniikkaa suuresti hyödyntävä yhtiö 

on Google. Yksi sen ensimmäisiä tätä tekniikkaa käyttävistä sovelluksista on 

Google Maps. (Zakas, N.C. 2005, 387.) 

 

Raahaus selaimessa JavaScriptin avulla perustuu erilaisten tapahtumien 

havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen. JavaScript sisältää paljon valmiita 

metodeja hiiren tilan ja sijainnin määrittelemiseen, elementin muutosten 

havaitsemiseen yms. Näitä tapahtumia (engl. events) ja muuta JavaScript 

tekniikkaa yhdistämällä saadaan raahaus toteutettua. Event-olio on JavaScript:n 

järjestelmämuuttuja, joka sisältää tiedon selaimessa tapahtuneista tapahtumista, 

kuten nappien painallukset tai jonkin elementin muuttuminen. Event-olio on 

olemassa vain sen hetken, kun jokin tapahtuma tapahtuu. Tapahtuman päättyessä 

event-olio tuhotaan. Internet Explorer-selaimen event-olio poikkeaa muista 

selaimista, ja se täytyy hakea window-oliosta. Firefox ja muut Netscape-pohjaiset 
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selaimet saavat event-olion automaattisesti tapahtumakäsittelijän ensimmäisenä 

argumenttina. (Zakas, N.C. 2005, 270.) 

 

 

 

KUVIO 2. Event-olion asettaminen lähdekoodissa 

 

 

Kuviossa 2 JavaScript muuttujaan ”ev” talletetaan event-olio. Jotta event-olio 

saadaan toimimaan kaikissa selaimissa, käytetään ||-ehtoa, joka on tarkoittaa sanaa 

”tai”. Firefox ja muut selaimet kuin Internet Explorer käyttävät ”event”-olionaan 

”ev”-muuttujaa, joka on saatu mouseMove-funktion ensimmäisenä argumenttina. 

Tällöin ”tai”-ehdon mukaisesti ”|| window.event”-koodi jää suorittamatta. Internet 

Explorer:n tapauksessa taas ”ev” on ”null”, eli tyhjä, jolloin ”tai”-ehdon 

mukaisesti suoritetaan ”window.event” koodi. Nyt kaikilla selaimilla ”event”-olio 

on saatu ”ev”-muuttujaan. (Kahn, M. How to Drag and Drop in JavaScript (a).) 

 

Yksi tärkeimmistä asioista, joita raahauksen toteuttamiseen tarvitaan, on hiiren 

sijainnin tunnistaminen selaimessa. Event-olion pageX- ja pageY-ominaisuudet 

kertovat, missä kohtaa document-oliota hiiri kyseisellä hetkellä on. Internet 

Explorer eroaa muista selaimista, ja siinä vastaavat ominaisuudet ovat clientX ja 

clientY. Nämä koordinaatit ovat kuitenkin suhteessa koko selaimeen, eikä 

document-olioon. Tästä syystä Internet Explorerin koordinaatit vaativat hieman 

enemmän laskentaa. (Kahn, M. How to Drag and Drop in JavaScript (a).) 
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KUVIO 3. Hiiren sijainnin määrittäminen lähdekoodissa 

 

 

Kuvio 3 esittää ”mouseCoords”-funktiota, joka ottaa parametrina ”event”-olion. 

Ensimmäinen ”if”-lauseke testaa löytyykö ”ev”-muuttujasta ”pageX”- tai 

”pageY”-ominaisuudet. Jos löytyy, niin tällöin on kyse muusta kuin Internet 

Explorer-selaimesta ja koordinaatit voidaan palauttaa suoraan edellä mainituista 

muuttujista. Internet Explorerin tapauksessa ”if”-lauseke ei ole tosi, joten sen yli 

hypätään ja koordinaatit palautetaan eri tavalla. Koska ”clientX” ja ”clientY” 

sisältää selaimen ikkunan koordinaatit, eikä varsinaisen html-dokumentin,  pitää 

siihen lisätä ”document”-olion ”scrollLeft”- ja ”scrollTop”-ominaisuuksien arvot. 

Nämä arvot sisältävät dokumentin yläreunasta mahdollisesti vieritetyn arvon. 

Internet Explorer myöskin lisää muutaman ylimääräisen kuvapisteen dokumentin 

reunoille. ”clientLeft”- ja ”clientTop”-ominaisuuden sisältävät nämä arvot, ja ne 

pitää vielä vähentää kokonaiskoordinaateista, jolloin päästään samaan tulokseen 

kaikilla selaimilla.  

 

Olennaista hiirellä raahatessa on tietää, onko hiiren nappia painettu vai ei. 

Document-olion ”onmouseup”- ja ”onmousedown”-tapahtumat kertovat, koska 

hiiren nappia on painettu tai se on päästetty ylös.  

 

 

 

KUVIO 4. Hiiren painikkeiden tunnistaminen lähdekoodissa 
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Kuviossa 4 ”onmousedown” ja ”onmouseup”-tapahtumaan asetetaan 

”mouseDown”- ja ”mouseUp”-funktiot. Kirjoittamalla näihin funktioihin 

toimintoja, saadaan lisättyä toimintaa hiirennapin painallus- ja 

vapautustapahtumaan. 

 

HTML-elementtejä siirrellään ruudulla niiden absoluuttista sijaintia muuttamalla. 

Tämä tapahtuu elementin ”top”- ja ”left”-ominaisuuksia muuttamalla, jolloin 

sijainti määräytyy selaimen vasemman yläkulman mukaan. ”Top”-ominaisuus 

kertoo, kuinka kaukana elementin yläreuna on selaimen yläreunasta. ”Left” taas 

vastaavasti kertoo, kuinka kaukana elementti on selaimen vasemmasta reunasta. 

Määrä annetaan pikseleinä. Siirtämisen aikana tulee elementin sijainnin olla siis 

absoluuttinen, eli ”absolute”. Tällöin elementin sijainti on juuri siinä kohtaa, 

missä ”top”- ja ”left”-ominaisuudet sen määrittelevät olevan, eikä elementti 

vaikuta muiden sivulla olevien elementtien sijaintiin tai kokoon. Kuvio 5 esittää 

tilannetta, jossa ”dragObject” on raahattava elementti, jonka sijaintia selaimessa 

ollaan muuttamassa. 

 

 

 

KUVIO 5. Raahattavan HTML-elementin siirtäminen lähdekoodissa 

 

 

Näitä muutamaa tapahtumaa hyväksi käyttäen saadaan yksinkertainen raahaus 

toteutettua. Ensin siis odotetaan, että hiiren nappi painetaan alas, jolloin katsotaan 

mihin osuttiin. Niin kauan kuin hiiren nappi on alhaalla, muutetaan alla olevan 

elementin koordinaatteja aina yhtä paljon kuin hiiri liikkuu. Raahaus loppuu, kun 

hiiren nappi päästetään ylös. 

 

On kuitenkin todennäköisempää, että kun elementtiä raahataan, se halutaan viedä 

johonkin kohteeseen. Tällaisia kohteita saattavat olla esimerkiksi jonkinlainen 

roskakori. Raahauskohteen tunnistaminen on triviaali tehtävä. Kun hiiren nappi 
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päästetään ylös, katsotaan onko raahattava elementti mahdollisesti samojen 

koordinaattien sisällä tai kohdalla kuin raahauskohde. Tällöin raahauskohteiden 

sijainti tulee olla etukäteen tiedossa, jotta vertailu voidaan suorittaa. (Kahn, M. 

How to Drag and Drop in JavaScript (b).) 

 

 

 

KUVIO 6. Raahauskohteiden tunnistaminen lähdekoodissa 

 

 

Kuviossa 6 ”dragConts”-muuttuja sisältää taulukon raahauskohteista. Taulukon 

läpikäynti alkaa ”for”-silmukassa rivillä 320. Seuraavaksi käytetään JavaScriptin 

with-funktiota, jonka avulla raahauskohteen ominaisuuksiin päästään helpommin 

kiinni. Riveillä 322-325 olevan if-lauseen sisällä raahattavan elementin 

koordinaatteja verrataan raahauskohteen koordinaatteihin. Raahattavan elementin 

koordinaatit on aiemmin talletettu ”xPos”- ja ”yPos”-muuttujiin. Jos koordinaatit 

osuvat jonkin raahauskohteen sisään, rivillä 327 asetetaan osuttu kohde 

myöhempää käyttöä varten ”activeCont”-muuttujaan. Koska raahattava kohde voi 

olla vain yhden elementin päällä kerrallaan, voidaan raahauskohteiden läpi käynti 

lopettaa. Tällöin rivillä 329 annetaan komento ”break”, jolloin rivin 320 for-

silmukasta poistutaan. 
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4 CASE: HARJOITTELUPORTAALI 
 

 

4.1 Yleistä 
 

Syksyllä 2006 päätettiin aloittaa harjoitteluportaalin tekeminen. Tarkoituksena oli 

tehdä paperisen harjoittelusuunnitelman korvaava sähköinen 

harjoitelusuunnitelma. Käytännössä se tarkoitti korttipeliä, jossa kortteja aseteltiin 

tärkeysjärjestykseen kategorioittain ja josta lopuksi saadaan yhteenveto 

asetelluista korteista. 

 

Alkuperäinen ajatus oli, että sovellukseen ei tarvitse käyttäjätunnuksia ja vain 

harjoitteluinsinöörille piti rakentaa omat hallintanäkymät käyttäjätunnuksen 

taakse. Tämä ratkaisu hylättiin kuitenkin melko nopeasti, koska tässä 

ratkaisumallissa ei olisi voitu hallita tai tallentaa harjoittelusuunnitelmia 

järkevästi. Lisäksi oli huomattu, että opiskelijat eivät välttämättä tienneet vielä 

ennen harjoitteluun menoa mitkä lopulliset työtehtävät tulevat olemaan. 

Opiskelijoiden piti siis päästä muokkaamaan suunnitelmaansa jälkikäteen. 

 

Sivustolle päätettiin siten tehdä käyttäjätunnistus kaikille käyttäjille. Tällä 

ratkaisulla saavutettiin huomattavia etuja anonyymeihin käyttäjiin verrattuna. 

Jokainen käyttäjä saa näkyviin mahdolliset vanhat suunnitelmansa, hän näkee 

missä vaiheessa suunnitelma on menossa tarkistusprosessissa, suunnitelman voi 

jättää kesken ja sitä voi jatkaa myöhemmin. Harjoitteluinsinöörille tämä oli myös 

huomattava etu, koska siten koko harjoittelusuunnitelma ja harjoitteluprosessi 

olivat sähköisessä muodossa, joka vähensi paperityön määrää huomattavasti. 

 

Substanssiopettajat saatiin myös mukaan harjoittelusuunnitelmaprosessiin. 

Opettajien näkymä, jossa suunnitelmat tarkastetaan ja hyväksytään tai hylätään, 

haluttiin mahdollisimman yksinkertaiseksi. Näin opettajien resursseja kuluu 

mahdollisimman vähän. 
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4.2 Toteutus 
 

 

4.2.1 Harjoittelusuunnitelman prosessi ja tilat 
 

Harjoitteluprosessia päätettiin kuvata tilojen avulla. Kuvio 7 on tilakaavio jossa 

näitä tiloja kuvataan numeroilla 0-4 ja 9. Tämän prosessin aikana 

harjoittelusuunnitelma kiertää käyttäjän, harjoitteluinsinöörin ja 

substanssiopettajan kautta kerran tai useammin. 

 

 

 

KUVIO 7. Harjoittelusuunnitelman tilakaavio 

 

 

Kun käyttäjät on lisätty harjoitteluportaaliin, on heidän harjoittelusuunnitelmansa 

tila 0, eli ei tehty. Suunnitelma menee tilaan 1, kun käyttäjä aloittaa uuden 

suunnitelman tekemisen. Tässä tilassa suunnitelman sisältöä voi muokata ja 
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tarvittaessa jättää tekemisen kesken ja jatkaa myöhemmin. Kun kaikki 

kategorioiden kortit on pelattu ja vähintään 3 henkilökohtaista tavoitetta on 

täytetty, käyttäjä voi hyväksyä suunnitelman valmiiksi, jolloin se siirtyy tilaan 2. 

Nyt suunnitelma on siirtynyt harjoitteluinsinöörin tarkastukseen ja käyttäjä ei 

pääse enää muokkaamaan sitä. Harjoitteluinsinööri voi halutessaan hyväksyä tai 

hylätä suunnitelman. Hylkäyksestä suunnitelman tilaksi palautuu 1 ja se avautuu 

uudelleen käyttäjän korjattavaksi. Kaikissa suunnitelman hylkäys tilanteissa lähtee 

käyttäjälle sähköposti asiasta. Korjattu ja käyttäjän uudelleen valmiiksi 

hyväksymä suunnitelma siirtyy jälleen tilaan 2. Tätä kiertoa kuviossa 7 esittää tilat 

1 ja 2. 

 

Kun harjoitteluinsinööri hyväksyy suunnitelman valmiiksi, siirtyy se tilaan 3. 

Samalla harjoitteluinsinööri valitsee suunnitelmalle substanssiopettajan. Kun 

suunnitelma on siirtynyt substanssiopettajalle tarkastusta varten, on hänelle 

lähetetty automaattinen sähköposti-ilmoitus. Substanssiopettajalla on 

mahdollisuus hylätä tai hyväksyä suunnitelman alaa koskeva osuus. Hylkäyksestä 

suunnitelman tilaksi tulee 9 ja käyttäjälle lähetetään asiasta sähköposti. Nyt 

käyttäjälle avautuu suunnitelman alakohtaisen osuuden korjausmahdollisuus. 

Käyttäjän korjattua suunnitelma hän hyväksyy sen valmiiksi ja tilaksi palautuu 3. 

Tätä kiertoa kuvossa 7 esittää tilat 3 ja 9. Substanssiopettajan hyväksyessä 

alakohtainen osuus valmiiksi siirtyy suunnitelma tilaan 4, jolloin se on lopullisesti 

valmis. 

 

 

4.2.2 Tietokanta 
 

Sovelluksen käyttäjät, heidän suunnitelmansa ja muu tieto talletetaan MySQL-

tietokantaan LAMK:n palvelimelle. Tässä kappaleessa käydään seikkaperäisesti 

läpi tietokannan rakenne ja yhteydet sekä syyt, miksi tiettyihin ratkaisuihin 

päädyttiin. Kuviossa 8 on esiteltynä tietokannan taulut ja niiden yhteydet. 
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KUVIO 8. Harjoitteluportaalin tietokantataulut 

 

 

Järjestelmälle asetetut vaatimukset muotoilivat tietokannan taulut ja niiden 

yhteydet toisiinsa: 

• Käyttäjät pitää tallentaa. 

• Käyttäjillä pitää olla käyttäjätaso. 

• Käyttäjän tulee kuulua johonkin ryhmään. 

• Käyttäjällä saa olla 0-n kpl harjoittelusuunnitelmia. 

• Ryhmälle pitää voida kuulua 0-n kpl substanssiopettajia. 
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• Käyttäjän harjoittelusuunnitelman pitää tallentua järjestelmään. 

• Harjoittelusuunnitelman korttien ja kategorioiden tulee olla muokattavissa. 

 

Järjestelmän vaatimuksia tutkittaessa voi helposti huomata sen, että tietokannan 

keskipisteenä on käyttäjä. Käyttäjä-, eli user-tauluun talletetaan kaikki käyttäjän 

perustiedot. Yksilöivänä avaimena tässä taulussa on opiskelijanumero, koska 

kaikilla oppilailla on oma yksilöllinen opiskelijanumero. Tällä vältettiin helposti 

mahdolliset duplikaatti käyttäjätunnukset. Käyttäjätaso on linkitetty 

vierasavaimen avulla usergroup-tauluun. Vierasavain viittaus on asetettu niin, että 

käyttäjä kuuluu aina korkeintaan yhteen usergroup-olioon. Näiden perustietojen 

lisäksi käyttäjästä talletetaan tieto, onko hän kirjautunut järjestelmään kertaakaan, 

käyttäjän tila, tieto siitä haluaako käyttäjä tietoa kesätöistä sekä käyttäjän 

muistiinpanot. NotesText, eli muistiinpanotekstit on tietotyypiltään LONGTEXT, 

johon mahtuu huomattavan monta merkkiä. Kentän suuri koko selittyy sillä, että 

siihen tallentuvat kaikki tilanvaihdokset ja lähetetyt sähköpostit, sekä 

harjoitteluinsinöörin mahdolliset omat muistiinpanot, eli ajan saatossa 

mahdollisesti suuri määrä tekstiä. 

 

Ryhmät sijaitsevat class-taulussa, jonne talletetaan ainoastaan ryhmän nimi. 

Taulun avaimena toimii juokseva id eli tunniste. Ryhmien ja käyttäjien 

liittämiseen käytetään välitaulua userclass, eli käyttäjäryhmä. Käyttäjät voisi 

liittää ryhmätauluun suoraan, mutta välitaulua käytetään tässä tapauksessa siksi, 

että substanssiopettajien ryhmäkäytäntö poikkeaa muista käyttäjistä. 

Peruskäyttäjät ja ylläpitäjät kuuluvat vain yhteen ryhmään kerrallaan. 

Substanssiopettajat sen sijaan saattavat kuulua oman ryhmänsä lisäksi 

substanssiopettajan ominaisuudessa moneen muuhunkin ryhmään. 

Välitauluratkaisulla mahdollistetaan yhden käyttäjän kuuluminen moneen eri 

ryhmään. Käyttäjäryhmä-taulussa on yksilöllisenä avaimena kahden kentän 

yhdistelmä: käyttäjätunniste ja ryhmätunniste. Nämä kaksi yksilöivää kenttää 

yhdessä estävät käyttäjää kuulumasta yhteen ryhmään kahdesti. Kolmantena 

kenttänä tässä taulussa on ident, eli tunniste. Tässä kentässä on tieto siitä, onko 

kyse omasta ryhmästä vai substanssiryhmästä. Peruskäyttäjillä ja ylläpitäjillä tässä 

kentässä on aina arvona 0. Myös substanssiopettajat kuuluvat yhteen omaan 

ryhmäänsä, mutta muut ryhmäliitokset erotetaan tunnistekentän arvolla 1. 
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Ryhmiin liittyvät taulut on liitetty vierasavaimilla toisiinsa niin, että 

käyttäjäryhmä sisältää aina vähintään yhden ryhmätaulun olion ja yhden 

käyttäjätaulun olion. 

 

Harjoittelusuunnitelman perustiedot talletetaan game-, eli peli-tauluun. Taulun 

pääavaimena on juokseva id-, eli tunnistekenttä. Taulu on liitetty käyttäjään niin, 

että peli-taulun olio kuuluu aina jollekin käyttäjätaulun oliolle. Käyttäjätaulun 

suunnasta katsottuna peli-taulun olioita voi olla monia. Peli tauluun talletetaan 

kaikki harjoittelua koskevat perustiedot. Näiden lisäksi tauluun talletetaan 

suunnitelman tila, suunnitelmaan mahdollisesti liitetyn substanssiopettajan 

tunniste, mahdollinen suunnitelman hylkäysviesti ja aikaleimat suunnitelman 

aloitus sekä lopetushetkistä. Koska kesätöistä ilmoitettavat tiedot vastaa lähes 

täysin normaalia harjoittelusuunnitelmaa, talletetaan peli-tauluun myös kaikki 

käyttäjän ilmoittamat kesätyöt. Harjoittelusuunnitelman ja kesätyön erottamista 

varten peli-taulusta löytyy kenttä ident, eli tunniste. Harjoittelusuunnitelman 

yhteydessä sen arvo on 0 ja kesätyön 1. Kun kyse on kesätyöstä, myös tila-kentän 

arvoksi tulee poikkeavasti negatiivinen arvo -1.  

 

Harjoittelusuunnitelmaan liittyvän tavoitekorttipelin pelitilanne talletetaan 

gamestate, eli pelitila-tauluun. Taulun pääavaimena on juokseva id-,eli tunniste 

kenttä. Taulu on liitetty peli-tauluun gameid-, eli pelitunniste kentän avulla. 

Taulun gameScreenId-kenttään talletetaan tieto siitä, monesko peliruutu pelistä on 

kyseessä. Tämän kentän arvo vastaa cardCategory-taulun catOrder kenttää, mutta 

näiden yhteys on toteutettu tarvittaessa vain kooditasolla. Taulun viisi muuta 

kenttää vastaa yhden peliruudun viittä eri tärkeysjärjestys saraketta. Kenttiin 

talletetaan pelattujen korttien id:t, eli tunnisteet, jotka on saatu cards-taulusta. 

Korttien tunnisteet talletetaan tekstimuotoisena, puolipisteillä erotettuna, joista ne 

on myöhemmin helppo erottaa ja hakea uudelleen. Tällaisella ratkaisulla pyrittiin 

siihen, että korttien keskinäinen järjestys peliruudulla olisi mahdollisimman 

helppo tallentaa ja palauttaa. Pelitila-taulun olioita on peli-taulun oliota kohti aina 

yhtä monta kuin pelattuja kategorioita tavoitekorttipelissä. 

 

Harjoittelusuunnitelmaa tehdessä täytetään kymmenen vapaamuotoista 

ammatillista oppimis- ja kehittymistavoitetta. Nämä tavoitteet talletetaan 
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casesubst-tauluun. Taulun avaimena on id-, eli tunnistekenttä, jonka arvo kasvaa 

automaattisesti. Casesubst-taulu on liitetty peli-tauluun pelitunniste-vierasavaimen 

avulla. Yksi peli-taulun olio voi sisältää monta casesubst-taulun oliota. Kirjoitettu 

tavoite talletetaan text-kenttään ja rowid-kenttä kertoo, monesko tavoite se 

järjestyksessään oli.  

 

Kaikki edellä mainitut tietokantataulut ovat yhteydessä toisiinsa vierasavaimien 

avulla. Pääavaimia ja vierasavaimia on käytetty siten, että järjestelmälle asetetut 

vaatimukset täyttyvät ja tietokantahaut toimivat järkevästi. Esimerkkinä voidaan 

sanoa, että oikeanlaisella tietokantakyselyllä, saadaan haluttaessa kaikki 

käyttäjään liittyvä data samalla kertaa. 

 

Tavoitekorttipelissä on kaiken kaikkiaan kuusi eri kategoriaa. Nämä kategoriat on 

talletettuna cardcategory-tauluun. Tähän tauluun on talletettu kategoriaan liittyviä 

perusominaisuuksia, kuten väri, tekstinväri, teksti, otsikko ja nimi. Kategorialla on 

myös tila, joka kertoo onko kategoria käytössä vai ei. Kategoria-taulussa on kenttä 

catOrder, jonka avulla on mahdollista muokata kategorioiden esiintymisjärjestystä 

sovelluksessa. 

 

Tavoitekorttipelin kortit on talletettu card-tauluun. Jokaisen card-taulun olion 

täytyy kuuluu johonkin cardcategory-taulun olioon, joten vierasavaimena on 

cardcategoryid, joka viittaa cardcategory-tauluun. Kortilla on teksti, otsikko ja 

tila. Kortin tila kertoo, onko kortti käytössä. Muut ominaisuutensa, kuten värit, 

kortti saa siltä kategorialta, jolle se kuuluu. 

 

 

4.2.3 Ulkoasu ja rakenne 
 

Koska sivusto toimii LAMK:n harjoitteluinsinöörin työkaluna, täytyi sivusto 

rakentaa LAMK:n värimaailmaa mukaillen. Joitakin CSS- ja HTML-pohjia 

saatiin LAMK:n opetusteknologiapalveluilta, joita muokkaamalla tehtiin yleisilme 

koko sivustolle. Sivuston perusulkoasu noudattaa LAMK:n  värisävyjen lisäksi 

samoja kirjasintyyppejä. 
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KUVIO 9. Harjoitteluportaalin sivurakenne 

 

 

Kuviossa 9 on sivustolle kirjauduttu ylläpitotunnuksilla. Kaikki sivut noudattavat 

samaa perusrakennetta, jossa on kolme osaa: 1. yläosa, 2. navigaatio, sekä 3. ja 4 

jotka ovat varsinainen sivun sisältö, joka vaihtelee aina sivusta riippuen. Osa 3 

sisältää omat tiedot ja osa 4 harjoittelusuunnitelman perustiedot. Osa 3 on kaikille 

käyttäjille aina sama, kuitenkin niin, että substanssiopettajille ei näy ”Haluan 

sähköpostia koululle mahdollisesti tulevista harjoitte-/kesätyöpaikoista”-valintaa. 

 

 

4.2.4 Kirjautuminen ja sessiohallinta 
 

Käyttäjän saapuessa sivustolle häneltä kysytään käyttäjätunnus ja salasana. 

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla salasanaa ei ole vielä asetettu ja käyttäjää 

pyydetään se asettamaan.  

 

Käyttäjien salasanat salataan käyttäen MD5-hajautusalgoritmia, ja saatu tiiviste 

talletetaan tietokantaan. Hajautukseen käytetään PHP:n omaa md5()-funktiota. 

Käyttäjän syöttäessä käyttäjätunnuksen ja salasanan yritetään hakea saatujen 

arvojen avulla käyttäjän tiedot tietokannasta.  Jos käyttäjä löytyy tietokannasta, 
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talletetaan saatu käyttäjän id PHP:n istunto-muuttujaan ja ohjataan käyttäjä 

aloitussivulle. Muutoin tulostetaan virheteksti. 

 

Aloitussivulla asetetaan lisää istunto-muuttujia. Ensin katsotaan, että 

kirjautumissivulla asetettu käyttäjä id istunto-muuttuja on olemassa. Tämän id:n 

perusteella haetaan loput käyttäjän tiedot ja asetetaan etunimi, sukunimi sekä 

käyttäjätaso istunto-muuttujiin. Muilla kuin aloitussivulla katsotaan aina, että 

onko käyttäjätaso ja käyttäjä-id asetettu sekä onko käyttäjällä oikeutta katsella 

sivua. Sivun selausoikeudet laitetaan jokaiselle sivulle erikseen. Käytetyt istunto-

muuttujat ovat selainkohtaisia, eli yhdellä selaimella voi yhtä aikaa kirjautua vain 

kerran sivustolle. Kirjautuneen käyttäjän nimi katsotaan asetetuista istunto-

muuttujista ja se näkyy aina sivun oikeassa yläkulmassa. 

 

Uloskirjautuminen tapahtuu ”Kirjaudu ulos”-linkkiä käyttäen, joka löytyy myös 

sivun oikeasta yläkulmasta. Linkki ohjaa ”logout.php”-sivulle, jossa ensin 

poistetaan palvelimelta kaikki mahdollisesti asetetut sessio-muuttujat ”unset()”-

funktiota käyttäen ja sen jälkeen tuhotaan koko sessio ”session_destroy()”-

funktiolla. Lopuksi selain ohjataan takaisin kirjautumissivulle. 

 

 

4.2.5 Käyttäjät ja käyttäjien hallinta 
 

Sovelluksen käyttäjät ovat pääsääntöisesti LAMK:n Tekniikan laitoksen 

opiskelijoita. Käyttäjät haetaan suoraan Winha-järjestelmästä csv-muotoiseen 

siirtotiedostoon. Csv on tiedostomuoto, jossa tiedot ovat taulukkomuodossa ja ne 

erotellaan jollain merkillä, yleisimmin puolipisteellä. Winhasta saadussa 

siirtotiedostossa yksi rivi sisältää aina yhden opiskelijan tiedot ja ne ovat 

puolipisteellä eroteltuna. Winha:sta tuodaan vain tarpeellinen tieto opiskelijoista, 

kuten opiskelijanumero, nimet, sähköpostiosoite jne. 
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KUVIO 10. Ote csv-siirtotiedostosta 

 

 

Kuvio 10 esittää pientä osaa siirtotiedosta, josta on häivytetty kaikki 

henkilökohtaiset tiedot. Kuviossa 10 rivejä on näkyvissä kolme kappaletta, mutta 

niitä voi olla yksi tai useampi. Tiedoston datan muoto on tarkasti määritelty 

seuraavaan muotoon: opiskelijanumero, sukunimi, etunimet, saapumisryhmä ja 

viimeisenä sähköposti. Koska tiedoston muoto on aina sama, on sitä helpompi 

käsitellä kooditasolla. Tällöin koodissa tarvittavat virheentarkistukset vähenevät 

huomattavasti.  

 

 

 

KUVIO 11. Csv-siirtotiedoston lukuprosessi 

 

 

Kuvio 11 esittää csv-siirtotiedoston lukua ja tallentamista tietokantaan vuokaavion 

muodossa. Tiedoston läpikäynti aloitetaan lukemalla uusi rivi. Rivistä luetaan 

kaikki tiedot PHP-muuttujiin talteen. Seuraavaksi tarkistetaan tietokannasta 



27 
 

opiskelijanumeron perusteella onko riviltä saatu opiskelija jo mahdollisesti 

olemassa. Jos opiskelija löytyy, siirrytään katsomaan, löytyykö seuraavaa riviä. 

Jos opiskelijaa ei löytynyt, tarkistetaan seuraavaksi, onko ryhmä jo olemassa. Jos 

löytyi, niin otetaan saatu ryhmän id talteen. Jos riviltä löytynyttä ryhmää ei 

tietokannassa vielä ole, lisätään se ja otetaan uusi id talteen. Nyt tallessa on kaikki 

tarvittava tieto, jotta käyttäjä voidaan lisätä järjestelmään. Kun käyttäjä on ensin 

talletettu, lisätään vielä käyttäjän ja luokan linkittävään userclass-

tietokantatauluun tarvittava tieto. Tämän jälkeen katsotaan, löytyykö 

siirtotiedostosta lisää rivejä. Jos tiedostosta löytyi lisää rivejä, jatketaan samalla 

logiikalla niin kauan, kunnes tullaan tiedoston loppuun, jolloin ohjelma loppuu. 

 

Siirtotiedoston ajamista varten tehtiin erillinen näkymä, jossa Winha:sta saatu 

siirtotiedosto voidaan kopioida palvelimelle. Siirtotiedoston käsittelystä syntyy 

lokitiedosto, josta selviää, mitä on lisätty ja onko mahdollisia virheitä syntynyt. 

Lokitiedosto tallentuu palvelimelle, ja se voidaan avata samalla sivulla olevasta 

linkistä. Lokitiedostoja on tallessa aina vain yksi ja uuden siirron yhteydessä 

mahdollinen vanha tiedosto ylikirjoitetaan. 

 

 

 

KUVIO 12. Ote lokitiedostosta 

 

 

Kuviossa 12 on ote siirtotiedoston lukemisesta syntyneestä lokitiedostosta. 

Ensimmäisellä rivillä on aikaleima, jolloin tietojen siirto on alkanut. 
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Lokitiedostossa tapahtumat on numeroitu, jotta mahdollisten virheiden syntyessä 

virheiden etsiminen on helpompaa. Rivillä yksi lisätään ensin käyttäjä 0801685 ja 

lisäyksen status on OK, eli onnistunut. Toisella rivillä on huomattu, että ryhmää 

07VAT08 ei löytynyt järjestelmästä, joten uusi ryhmä luotiin onnistuneesti. 

Kolmannella rivillä käyttäjä 0801685 liitetään juuri luotuun uuteen ryhmään, ja 

lisäys onnistui. Mahdolliset virheet siirtotiedoston käsittelyssä erottuvat ”Status 

ERROR”-tekstillä. Lokitiedoston loppuun tulee siirron loppuhetken aikaleima. 

 

 

 

KUVIO 13. Ylläpitäjän käyttäjähallintanäkymä 

 

 

Kaikkia sivuston käyttäjiä hallinnoidaan käyttäjähallinnan kautta (KUVIO 13). 

Tältä sivulta voidaan lisätä yksittäisiä käyttäjiä, poistaa käyttäjiä, muokata 

käyttäjien perustietoja ja salasanoja. Poiketen käyttäjien lisäämisestä 

siirtotiedoston avulla, tältä sivulta voidaan lisätä peruskäyttäjien lisäksi myös 

ylläpitäjiä ja substanssiopettajia. Hakulomake toimii samalla käyttäjän lisäys- ja 

muokkauslomakkeena. 

 

Kaikki käyttäjät pääsevät muokkaamaan omia tietojaan aloitussivun kautta. 

Käyttäjä voi itse muuttaa etunimeään, sukunimeään, sähköpostiaan ja 

puhelinnumeroaan. Opiskelijanumeron muokkaaminen on estetty, koska se on 

järjestelmässä käyttäjän yksilöivä tekijä. 
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4.2.6 Käyttäjän harjoittelusuunnitelma ja näkymät 
 

Sähköinen versio uuden harjoittelusuunnitelman tekemisestä päätettiin tehdä 

sellaiseksi, että se toimii normaalilla selaimella. Käytännössä se tarkoitti sitä, että 

vain perus HTML-, CSS- ja JavaScript tekniikoita voitiin käyttää. Mitään 

selaimen laajennusosia tai muita ei saanut olla, jotta ohjelmaa voitiin käyttää 

myös LAMK:n kaikilla koneilla. Selaimista päätettiin tukea yleisimpiä eli Internet 

Explorer sekä Mozilla FireFox. 

 

 

 

KUVIO 14. Käyttäjän etusivun näkymä 

 

 

Harjoittelusuunnitelman tekeminen aloitetaan täyttämällä aloitussivulla 

harjoittelupaikan tiedot. Samalla voidaan ilmoittaa, jos työt jatkuvat samassa 

paikassa kesätöinä. Tällöin harjoittelupaikan tiedot siirtyvät pohjaksi 

kesätyöpaikan tietoihin. Kesätyön alkuaika asettuu automaattisesti harjoittelun 

loppuajan mukaan, ja vain kesätyön päättymisaika täytyy asettaa. Järjestelmä osaa 

varoittaa, jos sivulta poistuu tallentamatta muuttuneita tietoja. Kun harjoittelun 

tiedot on talletettu, voidaan siirtyä pelaamaan (KUVIO 14).  
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KUVIO 15. Tavoitekorttipeli 

 

 

Tavoitekorttipeliä pelataan siirtelemällä kortteja hiirtä käyttäen pelialustalle 

tärkeysjärjestykseen, tärkeimmät vasemmalle ja vähiten tärkeät oikealle. Raahaus 

on toteutettu JavaScript – tekniikalla tässä työssä läpikäytyjä menetelmiä 

käyttäen. Kuvio 15 esittää tavoitekorttipeliä, jossa ollaan raahaamassa kategorian 

”Teoreettinen ja henkilökohtainen oppiminen”-korttia paikalleen. 

 

Kun kortit on siirretty paikoilleen, painetaan ”talleta ja siirry seuraavaan” – 

nappia. Jos sivulta yrittää poistua tallentamatta muutoksia, järjestelmä varoittaa ja 

kysyy, halutaanko tallentaa. Tällaisessa tapauksessa tallennus tapahtuu Ajax – 

tekniikkaa hyväksikäyttäen, koska käyttäjää ei voida esimerkiksi estää sulkemasta 

selainta tai navigoimasta toiselle sivustolle.  
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KUVIO 16. Talletusprosessi Ajax-tekniikkaa käyttäen 

 

 

JavaScriptiä hyväksikäyttäen voidaan kuitenkin tarttua siihen tapahtumaan, joka 

tapahtuu hetkeä ennen sivulta poistumista. Tässä välissä voidaan kysyä käyttäjältä 

halutaanko tiedot tallettaa. Kuvio 16 esittää tilannetta, jossa selain on suljettu tai 

ollaan poistumassa sivulta. Tallentaminen tehdään siis Ajaxilla, koska seuraava 

sivu ei välttämättä ole se, jossa normaalisti tietojen tallentaminen tapahtuu. Ajaxin 

avulla saadaan lähettyä tarvittava tieto korttien sijainnista sivulle, jossa 

varsinainen tietojen tallentaminen tapahtuu, ennen kuin sivulta on poistuttu tai 

selain suljettu. Kun tiedot on saatu lähetettyä palvelimelle, ei käyttäjän tarvitse 

jäädä enää odottamaan vastausta palvelimelta, vaikka Ajax-tekniikalla 

palvelimelta voidaan myös vastaanottaa tietoja. 
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KUVIO 17. Harjoittelusuunnitelman yhteenveto 

 

 

Käyttäjä näkee suunnitelmansa yhteenvedon yhteenvetosivun kautta. 

Yhteenvetosivu on esitettynä kuviossa 17. Pelatuista korteista viisi tärkeintä 

näkyy kategorioittain tärkeys järjestyksessä, kuitenkin niin, että ”Ei olennainen”-

kohtaan laitetut kortit eivät näy yhteenvedossa. Kun kaikki pelin kortit jokaisessa 

kategoriassa on pelattu ja ammatilliset tavoitteet täytetty, ilmestyy 

yhteenvetosivulle ”Hyväksy suunnitelma valmiiksi”- nappi. Kun suunnitelma 

hyväksytään valmiiksi, siirtyy se harjoitteluinsinöörin tarkastettavaksi. Tässä 

vaiheessa harjoittelusuunnitelma lukittuu ja peliosion linkit poistuvat käytöstä.  

Opiskelija voi myös tulostaa itselleen paperisen version yhteenvedosta 

”Tulostettava versio” – linkin kautta. Käyttäjä näkee suunnitelmansa tilan 

aloitussivulla.  

 

Kaikista suunnitelman hylkäyksistä käyttäjälle tulee aina sähköpostilla ilmoitus 

asiasta, joka sisältää hylkäyksen syyn. Sama hylkäysviesti näkyy tällaisessa 
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tilanteessa myös aloitussivulla. Kun harjoitteluinsinööri hylkää suunnitelman, 

aukeaa koko suunnitelmapeli taas pelattavaksi, ja käyttäjä pääsee korjaamaan 

harjoittelusuunnitelmaansa. Jos hylkäys tulee alakohtaiselta opettajalta, avautuu 

vain ”Ammatilliset”-osio korjattavaksi. 

 

 

4.2.7 Harjoitteluinsinöörin osuus harjoittelusuunnitelmassa  
 

Harjoitteluinsinöörin pääasiallinen tehtävä harjoittelusuunnitelmaprosessissa on 

tarkistaa suunnitelmien sisältö kokonaisuudessaan, ennen kuin hän siirtää ne 

substanssiopettajan tarkistettavaksi.  

 

 

 

KUVIO 18. Ylläpitäjän raportit-näkymä 

  

 

Harjoittelusuunnitelmia selataan kuvion 18 esittämältä ”Raportit”-sivulta. Sivulta 

voidaan hakea eri hakuehdoilla suunnitelmia tai vain käyttäjiä. Myös 

tulostusmuotoinen raportti on mahdollista saada, ja hakutuloksiin saa valittua 

haluttua tietoa ”Tulostukseen”-valintojen avulla. Edellinen haku talletetaan aina 
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sessio-muuttujaan ja se säilyy tallessa, vaikka ”Raportit”-sivulta välillä 

poistuttaisiin. Saavuttaessa sivulle ensimmäistä kertaa, suoritetaan automaattisesti 

kaikkien tarkastusta vailla olevien suunnitelmien haku. Haun tulokset listautuvat 

sivun alalaitaan aakkosjärjestyksessä. Tuloksissa suunnitelmien eri tilat esitetään 

eri väreillä. Tämä helpottaa tiettyjen tilojen erottamista massasta, varsinkin kun 

hakutuloksia on paljon. 

 

Tarkisteltava suunnitelma valitaan hiirellä hakutuloksista. Valinta tapahtuu 

klikkaamalla halutun henkilön riviä, jolloin sivun ylälaitaan ilmestyy pieni ruutu, 

jossa näkyy valitun henkilön nimet, opiskelijanumero, ryhmä, sekä henkilön 

mahdolliset suunnitelmat. Tämä ruutu näkyy jokaisella sivulla niin kauan kun 

henkilö on valittuna. Henkilön valinta voidaan poistaa ruudussa olevasta rastista. 

 

 

 

KUVIO 19. Ylläpitäjän hyväksymisnäkymä¨ 
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Harjoittelusuunnitelma hyväksytään tai hylätään yhteenvetosivun kautta. 

Yhteenvetosivulla näkyy valitun käyttäjän harjoittelusuunnitelma samalla tavalla 

kuin se käyttäjälle näkyy sillä erotuksella, että sivun yläosassa on lisätoimintoja 

suunnitelman hallintaa varten. Kun suunnitelma odottaa harjoitteluinsinöörin 

hyväksyntää, näkyvät sivulla napit hyväksymistä ja hylkäämistä varten. Kuviossa 

19 on painettu hyväksymisnappia, jolloin avautuu ponnahdusikkuna, jossa 

asetetaan suunnitelmalle substanssiopettaja. Ikkunasta on hyväksymisen 

yhteydessä mahdollista lähettää sähköpostia käyttäjälle. Suunnitelman voi 

hyväksyä myös ilman viestiä, jolloin viestikenttään mahdollisesti kirjoitettu viesti 

tallentuu käyttäjäkohtaisiin ”muistiinpanoihin”. Hylkäyksen yhteydessä viesti on 

pakollinen ja sähköposti lähetetään käyttäjälle aina.  

 

Harjoitteluinsinööri voi yhteenvetosivun kautta vaihtaa suunnitelman tilaa tai 

tarvittaessa poistaa suunnitelman kokonaan. Kun suunnitelmalle on kerran 

asetettu substanssiopettaja, voidaan sekin vaihtaa yhteenvetosivun kautta. 

 

 

4.2.8 Substanssiopettajan osuus harjoittelusuunnitelmassa  
 

Substanssi- eli alakohtainen opettaja tarkistaa harjoittelusuunnitelmista opiskelijan 

ammatilliset kehittymistavoitteet. Substanssiopettaja saa sähköpostia jokaisesta 

hänelle siirretystä harjoittelusuunnitelmasta. Sähköposti sisältää linkin sivustolle, 

ja kirjautumisen jälkeen opettaja siirtyy suoraan suunnitelman hyväksymis-/ 

hylkäämisnäkymään. 
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KUVIO 20. Substanssiopettajan hyväksymisnäkymä 

 

 

Kuvio 20 esittää tilannetta, jossa substanssiopettaja on painanut ”Hyväksy 

suunnitelma valmiiksi”-painiketta. Substanssiopettaja voi vastaavalla tavalla kuin 

harjoitteluinsinööri valita, lähetetäänkö hyväksymisen yhteydessä sähköpostia vai 

ei. Jos suunnitelma hylätään, lähetetään siitä aina viesti käyttäjälle. Tässä 

vaiheessa substanssiopettaja pystyy myös delegoimaan suunnitelman tarkistuksen 

toiselle substanssiopettajalle. 

 

Substanssiopettaja pääsee ”Haku”-sivun kautta selaamaan kaikkien käyttäjien 

suunnitelmia, mutta hyväksymis-, hylkäämistoiminnot tulevat näkyviin vain, jos 

suunnitelma on osoitettu hänelle itselleen. ”Info”-sivulta substanssiopettaja voi 

muokata perustietojaan, esimerkiksi sähköpostiosoitettaan, johon ilmoitusviestit 

ohjataan. ”Yhteenveto”-sivulta substanssiopettaja voi katsella koko 

harjoittelusuunnitelmaa.  
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4.2.9 Ylläpidolliset näkymät 
 

Sivuston käyttäjiä, pelin kortteja, ohjetekstejä yms. ylläpitää harjoitteluinsinööri. 

Näitä erikoistoimintoja varten rakennettiin näkymiä, joita muut käyttäjät eivät 

näe. Harjoitteluinsinöörillä on sivuillaan näkyvissä enemmän alisivuja. 

 

 

 

KUVIO 21. Ylläpitäjän sivut 

 

 

Normaalin käyttäjän valikot loppuvat yhteenvedon kohdalle, mutta ylläpitäjällä on 

pääsy kaikille mahdollisille sivuille. Kuviossa 21 on esitettynä ylläpitäjälle 

näkyvät valikon lisäsivut.  

”Notes” on välilehti, joka toimii harjoitteluinsinöörin ”muistiinpanovihkona”. 

Kun ketään käyttäjää ei ole valittuna, näkyvissä on harjoitteluinsinöörin omat 

muistiinpanot. Silloin kun joku käyttäjä on valittuna, näkyy tällä välilehdellä 

valitun käyttäjän muistiinpanot. Sinne harjoitteluinsinööri voi jättää 

käyttäjäkohtaisia muistiinpanoja. Näihin samoihin muistiinpanoihin tallentuvat 

automaattisesti myös kaikki suunnitelman tilanvaihdot ja lähteneet sähköpostit 

aikaleimoineen. Täältä harjoitteluinsinööri voi esimerkiksi käydä katsomassa, 

kauanko opiskelija on käyttänyt aikaa harjoittelusuunnitelman tekemiseen. 

”Raportit”-sivulta harjoitteluinsinööri pääsee selaamaan käyttäjiä ja niiden 

harjoittelusuunnitelmia. Sivulta löytyy mahdollisuus tulostaa erilaisilla haku-, ja 

tulostusehdoilla raportteja sekä lähettää ryhmäsähköpostia. 

Käyttäjien siirto Lamk:n Winha-järjestelmästä tapahtuu ”Tietojen siirto”-sivun 

kautta. Tästä näkymästä ladataan palvelimelle Winha-järjestelmästä saatu 

siirtotiedosto, joka käsitellään ja käyttäjät lisätään tietokantaan. Tietojensiirrosta 
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muodostuu siirtoraportti, josta selviää, mitä lisättiin ja tapahtuiko siirrossa 

mahdollisia virheitä. 

Harjoittelusuunnitelmapelin kortteja ja kategorioita hallitaan ”Kortit”-sivun 

kautta. Sivulla on mahdollista lisätä kategorioita ja niihin kortteja. Jokaiselle 

kategorialle määritellään otsikkoteksti, väri ja tekstin väri. Korteille määritellään 

teksti ja kategoria, johon se kuuluu. Korttia luodessa näkyy sivulla malli 

luotavasta kortista, joka päivittyy samanaikaisesti, kun muutoksia tehdään. 

Luotujen korttien ja kategorioiden poistaminen on estetty, koska ne saattavat olla 

käytössä jossain harjoittelusuunnitelmassa ja poistaminen näin ollen rikkoisi jo 

olemassa olevat harjoittelusuunnitelmat. Sen sijaan kortit ja kategoriat on 

mahdollista ottaa pois käytöstä, jolloin ne häviävät keskeneräisistä suunnitelmista, 

mutta säilyvät, jos ne on jo mahdollisesti pelattu. 

Käyttäjien hallinta tapahtuu ”Users”-sivun kautta. Sivulta voidaan lisätä 

yksittäisiä käyttäjiä, muokata olemassa olevia käyttäjiä, poistaa käyttäjiä ja 

luokkia. Tältä sivulta myös asetetaan luokille substanssiopettajat. 

Valikoissa näkyvä ”Haku”-sivu on sama sivu, joka näkyy substanssiopettajille. 

Ylläpitäjälle on annettu pääsy tälle sivulle vain testaamista varten, esimerkiksi 

ohjeistuksen tekoa varten. 

Sivuston jokaisella sivulla on ”?”-merkki sisältöosuuden oikeassa yläkulmassa, 

josta avautuu sen sivun ohje, jolla ollaan. Näitä ohjeita ylläpitäjä pääsee 

muokkaamaan ”Editor”-sivun kautta, jolle on laitettu JavaScript-pohjainen 

”WYSIWYG”-muokkausohjelma (engl. What you see is what you get, eli Mitä 

näet, sen saat), jonka avulla ohjeita on helppo muokata. Tämä ohjelma mukailee 

ulkoasultaan perinteistä tekstinmuokkaustyökalua, joten sen käyttö on helppo 

omaksua. Ohjelma tekee kirjoitetusta tekstistä suoraan HTML-koodia, jonka 

jälkeen ne talletetaan erillisiin tekstitiedostoihin, jotka sijaitsevat palvelimella. 

Ohjelinkit sivuilla osoittavat näihin tiedostoihin ja klikattaessa ne avautuvat 

uuteen ponnahdusikkunaan. Koska sivustolla on useampaa eri käyttäjätasoa ja 

esimerkiksi ensimmäinen sivu on kaikille sama, mutta toiminnallisuus on eroava, 

on tällaisille sivuille mahdollisuus laittaa jokaiselle käyttäjätasolle omat ohjeensa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan 

laitoksen harjoitteluinsinöörille työkalu opiskelijoiden harjoittelusuunnitelmien 

hallintaa varten.  

 

Sivuston toteutusvaihetta hankaloitti alusta alkaen tarkkojen määrittelyjen puute. 

Suurimmaksi osaksi tämä johtui siitä, että missään vaiheessa ei ollut ihan tarkkaa 

tietoa siitä, mitä lopulta halutaan. Tästä huolimatta asetetut tavoitteet täyttyivät ja 

tuloksena oli harjoitteluportaali, jonka avulla harjoitteluinsinööri voi ylläpitää 

opiskelijoita ja heidän harjoittelusuunnitelmiaan. Myös substanssiopettajat ovat 

osallistuneet opiskelijoiden harjoitteluprosessiin, ja näin harjoittelun laatua on 

saatu nostettua entisestään. Koska harjoitteluinsinööri oli alusta alkaen tiiviisti 

mukana harjoitteluportaalin kehityksessä, vastaa lopullinen tuotos hyvin hänen 

tarpeitaan. 

 

Tutkimusongelmana oli toteuttaa tavoitekorttipeli niin, että se toimisi kaikilla 

selaimilla. Kun lopullinen raahaustekniikka oli valittuna, sen toteuttaminen vei 

yksittäisenä asiana eniten aikaa koko projektista. Tutkimusongelma kuitenkin 

ratkesi ja harjoittelusuunnitelman tekeminen onnistuu kaikilla yleisimmillä 

selaimilla. 

 

Portaalin käyttöönoton jälkeen saatu palaute on lähinnä ollut pienien virheiden 

korjaamista, jotka on korjattu mahdollisimman pian niiden ilmettyä. Muutoin 

palaute on ollut positiivista, ja opiskelijat ovat pitäneet varsinkin tavoitekorttipelin 

käytön helppoudesta. Harjoitteluinsinööri on pitänyt harjoitteluportaalia tärkeänä 

ja lähes välttämättömänä osana harjoittelun ohjausta.  

 

Jos harjoitteluportaali pitäisi nyt tehdä uudelleen ja projektin laajuus olisi 

tiedossa, olisivat toteutustapa ja jotkin tekniikat hieman erilaiset. Sivuston 

toteutukseen ottaisin jonkin valmiin PHP:n sovelluskehyksen, kuten CakePHP. 

Jokin versiohallintasovellus olisi ollut tarpeen ja nykyisellä asiakasvaatimuksilla 

tietokannan toteutus olisi ollut hieman erilainen. Näillä muutoksilla 

harjoitteluportaalin ylläpitoa olisi saatu järkeistettyä nykyisestä. 
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Tässä työssä toteutettu harjoitteluportaali sisältää vain harjoittelusuunnitelman 

osuuden, mutta jatkoksi oli jo suunniteltu mahdollisuutta palauttaa harjoittelun 

jälkeinen harjoitteluraportti sähköisessä muodossa. Tämä jatko-osuus on jo 

toteutettu, ja uuden sähköisen raportinpalautuksen yhteydessä mukaan tuli uutena 

käyttäjätasona suomen kielen tarkastajat, joiden tehtävänä on tarkistaa palautetut 

raportit. Harjoitteluportaalin uusi versio on tämän dokumentin kirjoitushetkellä 

koekäytössä ja varsinainen käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2009. 
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