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Tämä opinnäytetyö toteutetaan päiväkirjamuotoisena, minkä kesto on kymmenen viikkoa. Aiheena 

on suunnitella käyttöliittymä, joka keskittyy koko organisaation laajuisiin järjestelmäasetuksiin ja 

niiden hallintaan. Käyttöliittymäuudistuksen tavoitteena on aiempaa käyttäjäystävällisempi 

käyttöliittymä. Uudistus on osa vanhan ylläpitosovelluksen korvaamista kokonaan uudella. 

Toimeksiantajana toimii asiakkailleen konsulttipalveluita myyvä tilitoimisto, jossa kirjoittaja toimii 

työnimikkeellä software developer.  

 

Opinnäytetyössä sovelletaan ammattisanastoa, jota tarvitaan päivittäin toimeksiantajalle tehdyssä 

työssä. Käyttöliittymää on suunniteltu käyttöliittymäsuunnittelijoiden kanssa, jonka jälkeen 

suunnitelmia on lähdetty toteuttamaan Figman avulla. Tämän aikana on myös tehty valmisteluja 

tulevaa toteutusvaihetta varten. 

 

Opinnäytetyön aikana saatiin suunnittelu siihen pisteeseen, että toteutusvaiheen aloittamista 

voidaan harkita. Suunnittelun aikana saavutettiin mielikuva siitä, mitä käyttöliittymään ja sen 

toteutukseen tullaan tarvitsemaan. Lisäksi suunnittelutyön aikana tehty tutkimustyö yrityksen 

sisällä antoi paljon tietoa käyttäjistä ja heidän tarpeistaan, jota voidaan myös hyödyntää 

toteutusvaiheessa. Vaikka opinnäytetyön aikana ei päästy toteuttamaan suunniteltua 

käyttöliittymää, Tehtyä suunnittelua tullaan hyödyntämään käyttöliittymän tulevassa 

toteutusvaiheessa. 

 

Asiasanat: Tietojenkäsittely, Figma, päiväkirja, suunnittelu, prototyyppi  
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This thesis is implemented in a diary form and it lasts ten weeks. Thesis is about planning a new 

organization settings user interface which meaning is to replace the old one in the future. The 

background is the need to make work easier for employees and to replace the old application with 

more modern one. The assigning party of the thesis was accounting company, where the author 

works as a software developer. 

 

 Professional terminology is used in this thesis, and it’s needed at work daily. The user interface 

has been designed with user interface designers. After the design the plans were implemented with 

Figma. During the design, preparations were made for the future implementation phase. 

 

During the thesis, the design was reached to the point where the implementation phase can be 

considered. In the planning phase, an image of what will be needed for the user interface and its 

implementation was achieved. In addition, the research work carried out within the company during 

the design work provided a lot of information about the users and their needs. The collected data 

and user interface design will be used in the incoming implementation phase. 

 

Keywords: information technology, Figma, diary, design, prototype  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tärkein tavoite on kertoa asiakasasetuksien käyttöliittymän suunnittelu- ja 

toteutusprosessista ohjelmistokehittäjän näkökulmasta päiväkirjamuodossa. Päiväkirjassa kerron, 

kuinka kehityn paremmaksi ohjelmistokehittäjäksi. Sen aikana haluan oppia tuntemaan yrityksen 

toimintamallit, eli koodausmenetelmät ja käyttäjiltä kerättävän tiedonkeruutavat tarkemmin, sekä 

tutustua projektin tekoon alusta loppuun näitä malleja hyväksi käyttäen. 

 

Päiväkirjaa pidetään kymmenen viikon eli 50 työpäivän ajan, sijoittuen aikavälille 28.3.—5.6.2022. 

Teemat jaetaan työviikkojen mukaan sisältäen jokaisesta päivästä päiväkirjamerkinnät, jotka 

sisältävät sen päivän tehtävät. Viikko sisältää lopuksi myös analyysin tehdystä työviikosta, jossa 

analysoidaan tapahtumia, kasvuani työntekijänä sekä suurimpia huomioita viikolta. 

 

Virallisesti yritys on tilitoimisto, mutta siellä myös kehitetään yrityksen työntekijöiden ja asiakkaiden 

tarvitsemia palveluita ja tietojärjestelmiä, mikä tapahtuu päätoimisesti Oulussa. Erilaiset työryhmät 

tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi kehittäjät ja asiakaspalveluun erikoistuneet 

ryhmät tekevät yhteistyötä hyvien palveluiden aikaansaamiseksi. 

 

Opinnäytetyön tausta perustuu erityisesti yrityksen tarpeeseen. Yritys haki sovelluskehittäjää, joka 

voisi aloittaa ja toteuttaa tässä opinnäytetyössä käsiteltävän projektin. Projekti on merkitsevä 

yritykselle, koska se tulee korvaamaan yrityksen työntekijöiden käyttämän hyvin vanhan asetukset-

sovelluksen. Projektilla pyritään helpottamaan järjestelmäasetusten ylläpitoa ja parantamaan siten 

käyttäjäkokemusta. Samalla korjataan vanhassa järjestelmässä havaittuja puutteita ja virheitä. 

Yrityksen työntekijöiden lisäksi projektissa tehtävä sovellus tulee mahdollisesti myöhemmin myös 

asiakkaiden käyttöön. Pääpainona on nyt kuitenkin saada sovellus ensin sisäiseen käyttöön. 

Ratkaistavakseni siis jää selvittää, millainen käyttöliittymästä tehdään, jotta se vastaa yrityksen 

työntekijöiden tarpeisiin. Käyttöliittymä tullaan myöhemmässä vaiheessa myös toteuttamaan 

koodaamalla ja siihen lisätään dataa palvelimen avulla. Lopuksi se julkaistaan yrityksen käyttöön. 

 

Omalta kannaltani tämä projekti tulee lisäämään osaamistani minulle itselle mielenkiintoisilla 

alueilla. Pääosin tulen oppimaan lisää käyttöliittymien suunnittelusta sekä varsinkin niiden 

toteutuksesta, joka kiinnostaa minua erittäin paljon. Tutuksi tulee etenkin käyttäjän todentaminen, 
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mutta varsinkin tietoturvallinen käyttöliittymän toteutus, kun käsitellään arkaluontoisia tietoja. 

Kummatkin ovat erittäin mielenkiintoisia ominaisuuksia. Siinä sivussa myös sovelluksen 

palvelinpuoli tulee enemmän käytännön puolelta tutuksi, mihin pääsen tutustumaan tiimiläisteni 

opastuksella ja ohjauksessa. Etenkin käyttöliittymän liittäminen palvelimeen kiinnostaa minua, 

koska on aina mielenkiintoista nähdä, miten data sopii tehtyyn käyttöliittymään ja kuinka se siitä 

vielä muotoutuu, kun sitä parannellaan. Palkintona on tietenkin onnistuminen, kun ne toimivat 

kunnolla yhteen. 
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2 KÄSITTEET 

API Endpoint = Digitaalinen sijainti, joka ottaa vastaan sovelluksen lähettämiä pyyntöjä ja lähettää 

sille vastauksia (Kinsta 2022). Esimerkiksi datan saaminen tapahtuu tällaisen endpointin kautta.  

 

Arkkitehtuuri = Voidaan puhua myös integraatioarkkitehtuurista. Ohjelmoitiin liittyvä arkkitehtuuri, 

jossa autetaan eri ohjelmistoja kommunikoimaan toistensa kanssa, esimerkiksi API endpointtien 

eli rajapintojen avulla. (Techopedia 2022.) 

 

Backend = Sovelluksen osa, jota käyttäjä ei näe. Ottaa vastaan käyttöliittymän lähettämiä 

komentoja ja suorittaa ne. Näiden avulla luodaan sovelluksen sisältö, ennen kuin käyttäjä näkee 

sovellusta ja myös sen käytön aikana. (TechTerms 2020.) Toisin sanoen sen tehtävä on toimia 

palvelimena eli hallinnoida dataa. 

 

BFF = ”Backend For Frontend” koostuu useista taustaohjelmista, ja sen tehtävä on varmistaa 

saumaton vuorovaikutus käyttöliittymän ja palvelimen välillä. BFF myös takaa paremman 

käyttökokemuksen, kun se on rakennettu vastaamaan muun muassa työpöytäsovellusten tarpeita. 

(Rasheed, 2022.) 

 

CI/CD = CI tarkoittaa jatkuvaa integraatiota ja CD taas tarkoittaa jatkuvaa toimitusta. Ne ovat 

käytäntöjä, joiden avulla saadaan aikaan ketterä ohjelmistokehitys. CI/CD:n avulla 

automatisoidaan koodin tarkistus ja sen toimittaminen testaukseen ja sitä kautta tuotantoon. 

(Sacolick 2022.) 

 

C# = Oliosuuntautunut monipuolinen ohjelmointikieli, jota käytetään etenkin palvelinpuolen 

koodauksessa. Se kuuluu C-kieliperheeseen ja se antaa ohjelmoijan määritellä olioiden tyypit ja 

käyttäytymisen. (Microsoft Documentation 2022.) Oliolla siis tarkoitetaan muuttujaa, jolla on jotakin 

tietoa sisällään. 

 

Figma = Ilmainen ja helppokäyttöinen verkkopohjainen grafiikan muokkaustyökalu, jolla pystytään 

suunnittelemaan sovelluksen käyttöliittymä ja siihen kuuluvia osia ja toimintoja. (Theme Junkie 

2020.) 
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Frontend = Kaikki, mitä käyttäjä näkee sovelluksessa. Esimerkiksi listat, linkit, painikkeet ja niiden 

toiminnallisuudet. (Wilkins 2021.) 

 

Fullstack-kehittäjä = Henkilö, joka osaa kehittää frontendiä ja backendiä. Lisäksi henkilön tulee 

ymmärtää, kuinka kumpikin puoli sovelluksesta toimii ja kuinka ne toimivat keskenään. (StaffMill 

2022.) 

 

JavaScript = Ohjelmointikieli, joka soveltuu selainpohjaisten sovellusten ja palvelimen 

tekemiseen. Sillä tullaan toteuttamaan ominaisuuksia sovellukseen ja esimerkiksi dynaamisesti 

päivittyvä sisältö, kuvien animointi ja painikkeen klikkauksesta tapahtuvat toiminnot. (MDN web 

docs 2022.) 

 

Product Owner = Ketterän ohjelmistokehityksen rooli, joka on pääasiassa vastuussa työjonon 

hallinnasta eli huolehtii, mitkä työt ovat tärkeimpiä juuri nyt ja mitkä jätetään myöhemmäksi. 

(Hietanen 2019.) 

 

React = JavaScript-kirjasto, jonka avulla on mahdollista helposti rakentaa pääosin 

selainkäyttöliittymiä. Sen avulla on tehty mahdolliseksi kehittää uusia ominaisuuksia ilman koodin 

uudelleen kirjoittamista. (React 2022.) 

 

Scrum = Ketterän kehitystyön menetelmä, johon kuuluu päivittäisen palaverin pitäminen, jossa 

kerrotaan edellisen päivän saavutuksista ja mitä aiotaan tehdä ennen huomista palaveria. Lisäksi 

esille voi tuoda mahdollisia esteitä tai ongelmia. Työt tehdään jaksoittain, jolloin tietyt työt ovat 

etusijalla kyseisenä aikana. (Hietanen 2019.) 

 

Scrum Master = Auttaa Scrum-prosessin optimoinnissa, auttaa tuoteomistajaa ja poistaa 

mahdolliset esteet (Hietanen 2019). Lisäksi pitää tiimille päivittäiset palaverit sekä sprinttien 

suunnittelut.  

 

Sprintti = Scrumiin kuuluva lyhyt jakso, jolloin Scrumia käyttävä tiimi pyrkii tekemään tietyn määrän 

töitä. Sprinttien avulla hajotetaan suuretkin kokonaisuudet pienemmiksi paloiksi, jolloin ne on 

helpompi toteuttaa. (Rekoff, 2022.) 
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Storybook = Kirjasto, joka pyörii varsinaisen React-projektin rinnalla, ja sitä käytetään 

käyttöliittymän komponenttien luontiin erillään varsinaisesta projektista. Sitä on mahdollista käyttää 

myös React Nativen ja Angularin kanssa. (Storybook, 2022.) 

 

TypeScript = Microsoftin kehittämä ohjelmointikieli. Se perustuu JavaScriptiin, mutta lisänä siinä 

muuttujat on sidottu tietotyyppeihin, jolloin tieto ei voi olla erityyppistä, mitä on kirjoitettu. TypeScript 

on mahdollista kääntää JavaScriptiksi, jolloin myös melkein kaikki selaimet pystyvät käyttämään 

TypeScriptillä tehtyjä sovelluksia. (Coderslang 2021.) 

 

Visual Studio = Microsoftin kehittämä kehitysympäristö, jolla voidaan kehittää muun muassa 

verkko- ja mobiilisovelluksia, sekä pilvi- ja verkkopalveluita (Aggarwal 2019). Toisin sanoen Visual 

Studio on koodin muokkausohjelma. 
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3 NYKYTILANNE 

Aloitin vasta hetki sitten ensimmäisen vakituisen työni nimikkeellä software developer. Tällä 

hetkellä teen vain frontend-kehitystä, mutta harkinnassa on myöhemmässä vaiheessa tämän 

opinnäytetyön jälkeen opiskella myös backend-puolta ja näin päästä tekemään töitä FullStack- 

kehittäjänä. Tiimissäni tulen varmasti oppimaan myös palvelinpuolen kehityksestä, koska heidän 

kanssaan ymmärrystä tulee vahingossakin, kun siellä pääosin keskitytään sen kehittämiseen.  

 

Tiimissä kehitetään yrityksen muiden koodarien käyttämiä palvelimia eli API endpointteja, joiden 

avulla yrityksen asiakkailleen tarjoamat palvelut toimivat. Tiimiin kuuluu minun lisäkseni seitsemän 

muuta kehittäjää, jotka ovat oman osaamisalueensa asiantuntijoita. Yksi heistä toimii Scrum 

masterina. Heidän lisäkseen on myös lähinnä arkkitehtuuriin erikoistuva henkilö sekä 

tuoteomistaja. Tiimi tekee suurimman osan ajasta uusien ominaisuuksien kehitystä, mutta 

loppuosan ajasta se käyttää ilmoitettujen virheiden korjaukseen, jotta yrityksen palveluita on 

mahdollista käyttää ongelmitta. Tähän sisältyvät muun muassa sovellusten kaatumisien korjaus 

sekä virheellisten toimintojen, kuten tiedon virheellisen tallennuksen tai sen muokkauksen 

tapahtumisten korjaaminen. 

 

Nykyinen työpaikkani on sama, missä tein opintoihini liittyvät harjoittelut, joten paikka on minulle jo 

entuudestaan tuttu. Se on jatkuvassa kehitysvaiheessa, ja uuden oppiminen on siellä jokapäiväistä. 

Kyseessä on suuri kasvava yritys, ja sen väen määrään uudelleen totuttelu vie aikaa. Varsinaisesti 

työnkuvani ei ole muuttunut harjoittelusta. Aikaisemmin minulta ei vaadittu kuin perusymmärrys 

palvelujen kehityksestä sekä paljon mielenkiintoa ja oma-aloitteisuutta. Ollessani harjoittelussa 

sain silloin tarvittavat pohjatiedot käytettävistä työkaluista ja teknologioista sekä tavoista toteuttaa 

projekti. Alussa suunnitellaan perusteellisesti, mitä ollaan lähdössä tekemään, ja vasta kun kaikki 

tarvittava tieto ja taito on kerätty, lähdetään toteuttamaan huolellisesti ja tietoturva mielessä pitäen 

projektia. Työkaluina käytin samoja kuin tälläkin kertaa eli pääasiassa Figma-nimistä 

suunnitteluohjelmaa ja Visual Studio -nimistä koodin muokkausohjelmaa. Käytettävänä 

teknologiana oli React. 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa tulen suurimmaksi osaksi käyttämään graafista suunnittelutyökalua, 

jolla toteutan prototyypin, jonka tyylittelyjen mukaan tulen toteuttamaan tämän projektin. 

Toteutuksessa tulen käyttämään ohjelmointikielenä Reactia ja sen lisäksi myös Storybook-



  

12 

kirjastolla tehtyjä komponentteja. Frontendin lisäksi tullaan toteuttamaan backend C# 

ohjelmointikielellä. Sen osalta minun ei tarvitse kuin ymmärtää, kuinka tulevan palvelimen API 

endpointit toimivat, koska joku tiimikavereistani tekee muutokset jo olemassa olevaan palvelimeen. 

 

Kokonaisuudessaan vastuuta on tietysti enemmän, mutta se tulee varmasti vielä kasvamaan, kun 

valmistun, sekä tietysti heti kun pääsen kunnolla aloittamaan. Juuri nyt olen keräämässä alustavaa 

tietoa ja siinä samalla suunnittelen käyttöliittymää. Käyttöliittymän suunnittelu tapahtuu tällä 

hetkellä vain kynän ja paperin avulla. Tarvittavien tietojen keräämisen jälkeen aloitetaan sen 

varsinainen suunnittelu oikeiden työkalujen avulla. Myöhemmin työnkuvaani tulee kuulumaan 

suunnittelemani käyttöliittymän toteutus. Minun tulee kuitenkin varmistaa, että tekemäni 

suunnitelma on samantyylinen, kuin muut yrityksen kyseiseen projektiin liittyvät palvelut. Tätä 

varten tehtäväni on nyt myös muiden tiimiläisten ja tiimien jäsenten kanssa keskustelu. 

Tarkoituksena on saada kerättyä tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä. 

 

Yrityksessä jokaisen työntekijän velvollisuus on ylläpitää tietoturvaan liittyvää osaamistaan ja 

huomioida siihen liittyvät näkökulmat myös järjestelmäkehityksessä. Esimerkiksi jokaisen 

työntekijän tulee käydä vuosittain läpi tietoturvakoulutus. Tietoturvasta huolehtii myös kokonainen 

tiimi, joka kehittää ja valvoo tietoturvaa päätoimisesti.  

 

Työssäni tarvitaan myös asiaankuuluvaa tuntemusta. Vaikka minulla on peruskäsitys sovelluksen 

käyttöliittymän kummankin puolen kehityksestä, niin opintojen kuin harjoittelun puolesta, minulla on 

silti vielä paljon opittavaa ja juuri sen takia olen iloinen, että minulla on siihen tukea antava 

työpaikka. Mutta kaikkein tärkeintä on mielenkiinto työtehtäviä kohtaan, halu oppia uutta, oma-

aloitteisuus ja avun pyytäminen tarvittaessa. 

 

Vielä en ole valmis ottamaan niin paljon vastuuta, että pystyisin täysin itsenäisesti toteuttamaan 

projektin, mutta toivottavasti se olisi joskus mahdollista. Tällä hetkellä tavoitteeni on kehittää omaa 

osaamistani sekä itsevarmuutta työssä. Toivon, että joskus voin sanoa olevani jonkin aihealueen 

asiantuntija ja auttaa näin uusia työntekijöitä tutustumaan toimintaan ja tähän työhön. 

 

Työpaikallani on paljon erilaisia sidosryhmiä, jotka kaikki vaikuttavat yrityksen toimintaan, mutta 

keskeisimmät ovat erilaiset tiimit, asiakkaat, hallinnot ja muut ulkoiset sidosryhmät. Erilaisiin 

tiimeihin kuuluu esimerkiksi digitaalisia palveluita tekevät, jonka lisäksi on ryhmiä, jotka vastaavat 

muista yrityksen tarjoamista palveluista. Tiimini näkökulmasta katsottuna asiakkaat ja työntekijät 
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ovat keskeisessä roolissa, koska heille näitä palveluita toteutetaan. Tietenkään palveluiden tekijät 

eivät voisi toimia ilman hallintoa. Tiivistettynä, niin kuin lähes kaikissa yrityksissä, kaikki 

sidosryhmät tarvitsevat toisiaan, jotta yritys voi toimia. 

 

Pienempi organisaatio, johon kuulun, on osa digitaalisten palveluiden tuottajaa. siihen kuuluu viisi 

erilaista tiimiä, jossa kaikilla on omat osa-alueensa. Meidän tiimimme on digitaalisten palveluiden 

keskiössä. Tehtävämme on kehittää muulle henkilökunnalle hyödyllisiä ja tarvittavia asioita, jotka 

auttavat heitä työssään. Muut tiimit kehittävät omia osa-alueitaan esimerkiksi jotakin tiettyä 

palvelua asiakkaiden käyttöön. Valitettavasti koko organisaatio on niin suuri ja sidosryhmiä on niin 

paljon, että keskityn lähinnä vain tiimini lähimpiin sidosryhmiin. Yritys muuttuu koko ajan, joten 

myös organisaationrakenne muuttuu sen mukana. 

 

Tiimissämme kehitämme kukin omaa projektiamme, ja jokaiselle tiimin jäsenellä on oma vahvempi 

osaamisalueensa. Tämä luo vahvan osaamisen pohjan, jonka avulla ratkaisemme isoimmatkin 

ongelmat. Parasta on, että muut auttavat, jos omat tiedot ja taidot eivät riitä, tällöin jokainen 

tarvittaessa jakaa osaamistaan muille ja näin tiimimme kehittyy koko ajan. Valitettavasti etätöiden 

takia emme juurikaan näe toisiamme kasvotusten, mutta onneksi pidämme melko usein illanviettoja 

ja lounaskokoontumisia, jonne kaikki halukkaat saavat osallistua. 

 

Käytössämme on Scrum-projektihallintamalli. Meillä on päivittäin aamupalaveri, jossa kerrotaan, 

mitä on tehty ja mitä aiotaan tehdä sinä päivänä. Lisäksi siellä ratkotaan mahdollisia ongelmia. 

Mielestäni tämä malli on erittäin kätevä tässä tiimissä, koska silloin kaikki tietävät, mitä muut 

tekevät ja missä kohtaa ovat menossa omaa projektiaan. Aamuinen palaveri on myös hyvää aikaa 

kertoa omat mielipiteensä, miten toteuttaa jokin tietty ominaisuus tai mihin kannattaa olla 

yhteydessä jostain asiasta. Scrum-malli parantaa tiimimme kommunikointia ja ryhmähenkeä. 

 

Yleisimmässä käytössä olevat kommunikoinnin välineet ovat sähköposti sekä Microsoft Teams. 

Teamsin avulla on helppo saada yhteys toiseen tiimin jäseneen ja keskustella asia viestein tai 

soittamalla. Lisäksi meillä on yhteisiä ryhmiä. Siellä on helppo kysyä yleisesti kaikilta kysymyksiä, 

ja niiden avulla informaatio kulkee huomattavasti helpommin kuin aikaisemmin. Nyt tiedon kulku ei 

katkea tai muutu kenenkään takia, vaan kaikki saavat samalla kertaa saman infon. 
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Koen, että vaikka teemme töitä kukin tahollamme, on kommunikointi erittäin sujuvaa ja helppoa 

ainakin tiimimme sisällä. Joskus on helpompaa pohtia ongelmaan ratkaisua yhdessä. Lisäksi 

työpaikalla on erittäin hyvät taukotilat, joissa kelpaa jutella mukavien työkaverien kanssa.  
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4 PÄIVÄKIRJA 

4.1 Viikko 13 

28.3.2022 maanantai 

 

Tämän päivän pääaiheena oli Storybook-työkalu ja sen tutkiminen. Tulen käyttämään sitä React-

sovellusta tehdessäni, joten sen käytön alustava opettelu on tarpeen jo tässä vaiheessa. Aina 

välillä yritin perehtyä myös sovelluksen käyttöliittymän suunnitelmien viimeistelyyn, jotta huomenna 

pääsen aloittamaan suunnittelun Figmalla. Vielä en kuitenkaan ole saanut tarpeeksi tietoa, mitä 

kaikkea tuohon käyttöliittymään tarvitaan ja halutaan. Sitä keräämme esihenkilöni kanssa näiden 

parin viikon aikana. Vaikka olen tehnyt tämän kerran jo aikaisemmin, huomasin, että yritän edelleen 

tehdä ensimmäisellä kerralla täydellistä suunnitelmaa. 

 

Päivä tuli siis vietettyä suunnitelmia viimeistellessä ja keskustellessa esihenkilön kanssa projektin 

tavoitteesta, joka on saada palveluasetukset näkymä ensin valmiiksi. Tämäntyyppinen suunnittelu 

ja tavoitteista keskustelu oli normaalia myös tekemäni harjoittelun ensimmäisinä viikkoina. Tämä 

projekti vaatii minulta huomattavasti enemmän kuin aikaisempi, koska tavoitteet ja vaativuus ovat 

korkeammalla. Myöhemmin projektin tuotokset tulevat koko yrityksen käyttöön, kun taas 

harjoittelussa ollut projekti oli vain yhdelle tiimille.  

 

29.3.2022 tiistai 

 

Tänään pääsin vihdoinkin aloittamaan paperille tehtyjen käyttöliittymäsuunnitelmien toteutuksen. 

Heti työpäivän aluksi huomasin, että muun muassa asetuksien muuttaminen, klikkaustapahtumien, 

sekä komponenttien tekeminen ja niiden toimintamenetelmät tuottivat hankaluuksia, mutta ne 

palautuivat sitä mukaa mieleen, kun jatkoin tekemistä. Hankaluudet johtuivat siitä, että en ollut 

pitkään aikaan käyttänyt Figmaa ja taidot olivat päässeet ruostumaan. 

 

Työpäivän aikana sain toteutettua kirjautumisen jälkeisen näkymän kaksi eri versiota. Niihin toteutin 

toimintoina muun muassa pudotusvalikon ja listat, sekä listojen vierittämisen (Kuvio 1). Toteutus 
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vei yllättävän paljon aikaa, vaikka aluksi luulin, että suunnitelmat tulisi nopeasti ja helposti tehtyä. 

Onneksi tein alustavat suunnitelmat paperille. 

 

 

Kuvio 1. Ensimmäinen versio listakomponentista 

 

30.3.2022 keskiviikko 

 

Jatkoin suunnitelmien luomista sekä suunnittelin kirjautumissivun alustavasti. Se todennäköisesti 

muuttuu vielä, kun saan muilta mielipiteitä siihen. Tänään piti vielä tarkistaa, miten jotkut säädöt 

tehtiin sinne. Esimerkiksi kulman pyöreys, tekstin asettelu useammalle riville ja kuvaruudun vieritys 

piti tarkistaa. Lisäksi tein lisää siirtymiä, jotta suunnitelmani kuvaisi enemmän oikeaa tuotosta. 

Työskennellessäni huomasin, että pystyn nyt tekemään paljon paremman näköisen suunnitelman, 

joka sopii yritykselle. Tämän päivän aikana huomasin, että tarvitsen lisää tietämystä käytettävistä 

termeistä ja asioista, joiden parissa työskentelen, jotta kehittyisin työssäni.  

 

Heti aamulla käytiin läpi ja suunniteltiin projektiini liittyviä asioita. Sain myös enemmän ymmärrystä 

siitä, miten se tullaan liittämään muihin yrityksen palveluihin. Sain kuitenkin melkein kaikki 

normaalin käyttäjän sivut tehtyä. Sovellukseen kuuluvien hallittavien asiakkaiden palveluasetukset 

sekä asiakkaiden hakuasetukset puuttuvat vielä, mutta teen sen heti huomenna loppuun.  

 

31.3.2022 torstai 

 

Edelleenkin jatkoin prototyypin parissa käyttöliittymän suunnittelua. Onneksi loppu alkaa jo 

pikkuhiljaa häämöttää, ja toivottavasti pian pääsisin ohjelmoimaan. Tänään tein normaalin 
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käyttäjän näkymien viimeistelyt sekä kirjoitin siihen tulevista asetuksista alustavan listan. 

Asetuksien listaa tehdessäni keksin tehdä kaksi erilaista näkymävaihtoehtoa niiden näyttämiseksi 

käyttäjälle.  

 

Huomiselle on tiedossa katselmointi, jossa katsotaan tekemiäni prototyyppejä, joten kasasin muut 

käyttäjänäkymät valmiiksi suunnitelmiani hyväksikäyttäen. Huomenna tulen tekemään vain pieniä 

lisäyksiä ja korjauksia valmiiksi saamiini sivuihin, mutta varsinkin normaalin käyttäjän näkymiin. 

 

 

30.3.2022 perjantai 

 

Vaikka suunnittelimme pitävämme maanantaina katselmoinnin tekemistäni prototyypeistä, 

pidimme sen alustavasti jo tänään heti aamulla. Esihenkilöni ja yksi tiimin jäsenistä halusivat nähdä 

tämänhetkisen aikaansaannokseni. Tuon katselmoinnin aikana tuli esille muutama pieni muutos ja 

korjaus, jotka tein heti sen jälkeen. Pääasiassa tein siis muutoksia normaalin käyttäjän näkymään. 

Esimerkiksi asetuksien välilehtien reititys, joidenkin asetuksien siirtämistä toiseen paikkaan tai 

poistoa. Mutta sen lisäksi tein asetuksille mallikomponentit, joita voin myöhemmin hyödyntää, kun 

tarvittavat asetukset ovat selvillä (Kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2. Asetuksien ensimmäiset mallikomponentit 

 

Minulle selvisi tänään, että normaalin käyttäjän näkymä on tällä hetkellä se, johon tullaan 

pääasiassa keskittymään. Onneksi minulla on kuitenkin muihin jo alustavat suunnitelmat valmiina. 

Lisäksi ennen kotiin lähtöä opiskelin vielä hieman Storybook-kirjaston käyttöä. 
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Viikkoanalyysi 

 

Tällä viikolla tuli suunniteltua projektiini käyttöliittymä. Suunnittelua tuli tehtyä paperin ja kynän 

avulla sekä myös suunnittelutyökalun avulla. Sitä käyttäessäni huomasin, että minulla oli paljon 

uudelleen opeteltavaa sen käytössä. Samalla minun tuli myös kehittyä sovelluskehittäjänä.   

 

Viikon aikana löysin myös uusia opeteltavia asioita, jotka halusin lisätä tämän projektin 

prototyyppeihin. Halusin toteuttaa ihan oman toimivan valintaruudun, jossa laatikkoa klikatessa 

tulisi valituksi. Tuollaisen toiminnon luominen aloitetaan ruutukomponentin luomisesta, jonka 

jälkeen siitä luodaan variantti eli kopio ja tehdään siihen halutut muutokset. Sen jälkeen lisätään 

smart animate -toiminto Prototype-välilehdeltä, kun molemmat komponentin versiot ovat valittuna, 

jotta siirtymä valittuun ruutuun olisi sujuva. (SaaS design 2021.) 

 

Opiskelin myös Storybook-kirjastoa alustavasti, koska en ole sitä ennen käyttänyt. Opettelin myös, 

miten sellaisen komponentin pystyy luomaan ja miten niitä on mahdollista käyttää Reactilla. Tämä 

vaikutti helpolta, koska se tehdään melkein samalla tavalla kuin muut React-komponentit, ja siitä 

minulla on jo jonkin verran kokemusta. Tähän tulen todennäköisesti vielä palaamaan, kun pääsen 

koodausvaiheeseen projektissani. 

 

Kaiken edellä mainitun lisäksi minun piti viikon aikana kerätä informaatiota muista palveluista ja 

niiden käyttöliittymistä. Kaikki muu onnistuu, mutta tiedon keruu tuottaa hankaluuksia. Tämä on 

olennainen taito tässä projektissa, ja minun tulisi kehittää oma-aloitteisuuttani, sekä parantaa jo 

koulussa opittuja projektintekotaitoja. Olen pyrkinyt parantamaan näitä tämän viikon aikana ja aion 

jatkaa sitä. Onneksi esihenkilöni ja muu tiimi ovat auttamassa ja tukemassa minua tämän koko 

projektin ajan, jotta voin kasvaa ja kehittyä. 

4.2 Viikko 14 

4.4.2022 maanantai 

 

Viikonlopun jälkeen aloitin työpäiväni tarkistamalla, että kaikki tähän mennessä tiedossa olevat 

ominaisuudet on toteutettu ja prototyyppi toimii oikein. Tarkistellessani sitä korjailin pieniä virheitä, 

joita löysin. Huomasin myös, että välillä se tyhjensi prototyyppini tiedoston kokonaan. Onneksi 
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sivun uudelleen lataus auttoi, ja sain kaikki tiedot takaisin. Syytä tälle en ikinä löytänyt. Ongelmien 

takia päätin siirtyä ilmoitusten suunnitteluun. Suunnittelin käyttäjälle ilmoituksen, kun halutaan 

lisätä asiakkaalle palveluita. Ilmoituksen teko ei ollutkaan niin helppoa kuin luulin. Sen lisäksi tein 

asetuksien välilehdille otsikoiden muutokset ja siirtelin asetuksia välilehdeltä toiselle ja poistin 

turhia. 

 

Ongelmista huolimatta sain paljon aikaiseksi aamupäivän aikana ja sain myös viimein tehtyä 

lykättyjen suunnitelmien muistiinpanojen ja kuvien siirtämisen niille tarkoitettuun paikkaan. Lisäksi 

kirjoitin esihenkilöltä ja toiselta tiimiläiseltä saatuja muistiinpanoja auki huomista varten. Päätin 

jättää asiat hautumaan, jotta huomenna mieli olisi täynnä ideoita. 

 

5.4.2022 tiistai 

 

Tänään tiedossa oli prototyyppien parantelua. Paranteluun kuuluivat asetusten komponenttien 

tekeminen, niiden järjestely välilehdille sekä paljon pohdintaa. Samalla poistin ylimääräiset 

käyttöliittymäsuunnitelmat, mutta säilytin tekemäni komponentit, jos tarvitsen niitä vielä. Yksi 

asetuksien aiheista tuottaa ongelmia, mutta aion pohtia sitä huomenna, koska en oikein tiedä vielä, 

miten asettelisin komponentit tai minkälaisia komponentteja käyttäisin. Tältä päivältä jäi huomiselle 

osa asetuksista selvitettäväksi. Esimerkiksi mitä kaikkia asetuksia tarvitsee toteuttaa. 

 

6.4.2022 keskiviikko 

 

Tänään tajusin, että tulen tekemään hyvin pitkään Figman parissa töitä, mutta sitähän tämä projekti 

vaatii, jotta päästään toteutukseen, mikä on melko pieni osa tätä projektia. Suunnittelemalla 

kunnollinen prototyyppi heti alussa, ei ohjelmointivaiheeseen kulu niin paljon aikaa, kun kaikki on 

mietitty valmiiksi ja pystyn käyttämään valmiita komponentteja Storybookista. Tänään myös 

parantelin tekemääni prototyyppiä. Kaikkein tärkein parannus oli asetuksien komponenttien 

pienentäminen ja siistiminen.  

 

 

 Päätin aamulla vielä tehdä prototyypin reitityksien tarkistuksen ja pohdin, mitä eiliseltä jääneitä 

asiakkaan asetuksia toteutan. Tein muun muassa tarkennetulle haulle hakuehtojen komponentit 

valmiiksi (Kuvio 3), mutta heti kun sain esihenkilöni kanssa katsottua läpi, mitkä kaikki hakuehdot 

otetaan mukaan, niin asettelin ne paikoilleen. Lisäksi selvitin esihenkilöltäni, mitä henkilöiden 
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asetusvälilehdelle on tarkoitus tulla. Minulla oli onneksi valmiiksi tehtynä sopivat listat siihen 

tarkoitukseen.  

 

 

Kuvio 3. Tarkennetun haun mallikomponentit 

 

Muutin myös tekstien ja komponenttien kokoa. Samalla tiivistin asetukset pienempään tilaan. Sain 

vasta ensimmäisen sivun valmiiksi tältä osin, mutta se näyttää nyt jo paremmalta. Onneksi 

huomasin tehdä kokojen muutokset, koska minulla on ollut paha tapa tehdä niistä liian suuria 

verrattuna siihen, mitä ne tulevat oikeasti olemaan.  

 

7.4.2022 torstai 

 

Tänään jatkoin prototyypin parantelua, sekä asetuksien tiivistämistä pienempään tilaan. 

Tiivistämisen lisäksi huomasin, että tekemäni komponentit ovat hieman liian suuria, joten pienensin 

myös niitä. Varsinkin tekstit olivat aivan liian suuria ja näyttivät hassuilta pienissä komponenteissa. 

Näiden jälkeen halusin vielä tarkistaa, pystyykö Storybookin avulla tehtyjä komponentteja 

käyttämään React-projektissa samalla tavalla kuin ihan perinteisiäkin komponentteja — kyllä 

pystyy.  

 

Työpäivääni kuului myös nykyisen sprintin käyminen läpi sekä uuden sprintin tekeminen. Tuli myös 

huomattua, että tämä projekti ei olekaan niin yksinkertainen kuin harjoittelun aikana tehty projekti 

johtuen nykyisen projektin laajuudesta ja käyttäjämäärästä. Harjoittelussa olleella projektilla 

käyttäjiä oli noin kymmenen, mutta nyt käyttäjiin kuuluu oikeastaan koko yrityksen työntekijät.  

Tämän huomasin, kun lueskelin muistiinpanoja teknisistä rajoitteista koskien projektiani, josta oli 

puhetta esihenkilöni ja ohjelmistoarkkitehdin kanssa. 
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8.4.2022 perjantai 

 

Aloitin työpäiväni eilisten muistiinpanojen tutkimisella. Samalla suunnittelin paperille, mitä 

muutoksia prototyyppiin pitää tehdä. Samalla suunnittelin myös maanantaina tehtäviä muutoksia. 

Pohtimisen ja piirtelyn lisäksi toteutin nyt mieleeni tulleet muutokset prototyyppiin. Ne eivät olleet 

kovinkaan suuria muutoksia, vain muutamia lisäyksiä ja poistoja. Esimerkiksi komponentin poistoja, 

sekä navigaation muuttamista siten, että osa välilehdistä vie suoraan toiseen sivuun, mikä 

merkitsee sitä, että sen välilehden sisältö tulee olemaan jossain muualla kuin tuossa sovelluksessa.  

 

Onneksi maanantaina käydään vielä paremmin läpi teknisiä rajoitteita, ja toivottavasti saan silloin 

myös uusia muokkausideoita. Lisäksi kirjoitin muutamat muistiinpanot maanantaille. Olen pyrkinyt 

kirjoittamaan muistiin asiat, jotka minun tulee tehdä sinä tai seuraavana päivänä, jotta ne eivät 

unohdu. Päivän päätteeksi totesin, että Figma ei ole vielä valmis prototyyppiominaisuuksien osalta. 

Esimerkiksi ei ole mahdollista tehdä kahta eri toimintoa samalla klikkauksella tai muulla 

tapahtumalla. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tämä viikko kului prototyypin parantelun parissa. Viikko sisälsi kokouksia, joissa pohdittiin projektini 

asioita ja sen etenemistä. Ymmärrän nyt paljon paremmin, mikä projektini lopputulos tulisi olla ja 

mitä sen toivotaan olevan. Sen tulisi olla yrityksen työntekijälle sopiva asetuksien hallintatyökalu. 

Minulla on vielä paljon opittavaa projektin idean sisäistämisessä. 

 

Opin myös paljon uutta Figmasta ja myös sen, ettei se todellakaan ole valmis ominaisuuksiltaan 

kunnollisten prototyyppien tekemiseen. Halusin toteuttaa kaksi toimintoa samalle klikkaukselle ja 

yritin etsiä mahdollisia ohjeita netistä. Tällä hetkellä on mahdollista toteuttaa toimintoja kaksi tai 

useampi vain näppäimistön näppäimen painalluksella, mutta hiiren klikkaustapahtumia voi olla vain 

yksi objektia kohden (Figma help center, 2022). 

 

Projektini on niin laajasti vaikuttava, että samalla tulee miettiä myös muiden sovellusten suhteita 

siihen ja miten se saadaan toimimaan halutulla tavalla. Tämä auttoi minua kasvamaan 

ajatustasolla, koska nyt minun on taas ajateltava prototyyppini ideaa uudelleen, jotta halutut 

ominaisuudet ja toimintatavat toteutuisivat.  
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On siis pohdittava tulevien käyttäjien, muiden koodarien sekä käytettävyyssuunnittelijan kanssa, 

kuinka tästä saadaan järkevästi toteutettava ja helposti käytettävä sovellus kaikkien käyttöön. 

Suurin pohtimisen ja kehittymisen paikka juuri nyt on teknisten haasteiden ja käytettävyyden 

yhdistäminen kokonaisuudeksi. 

4.3 Viikko 15 

11.4.2022 maanantai 

 

Hahmottelin käyttöliittymää uusi näkökulma mielessäni, eli miten se voitaisiin sovittaa muihin 

yrityksen palveluihin niin, että sitä on mahdollista käyttää myös yksinään. Huomioon piti ottaa 

tekniset rajoitteet sekä käytettävyys. Lisäksi mielessä piti pitää käyttäjäkokemus ja käyttötavat. 

 

Hahmotelmissa kävin läpi välilehdet uudelleen, koska niille piti etsiä uusi paikka, jotta sivu näyttäisi 

järkevältä, jos yläpalkin ottaisi pois. Niiden pohjalta tein prototyyppiin muutoksia samalla lisäten 

kommentteja. Lisäksi muutin sivupalkin linkit kokonaan. Huomenna pitää vielä pohtia, miten 

toteutan, muutan tai lisään ominaisuuksia. 

 

12.4.2022 tiistai 

 

Tänään tein viimeiset muutokset ennen prototyypin esittelyä käytettävyyssuunnittelijoille. Etsin 

tietoa nykyisten käyttöliittymistä, jos vaikka olisin saanut ideoita prototyyppini asetteluun. Sitä 

ennen kävin kuitenkin läpi eiliset asiat vielä kertaalleen, jotta ajatukset asettuisivat suunnittelemaan 

näitä ominaisuuksia.  

 

Tein myös muutamia muokkauksia prototyyppiin. Suurin muutos oli komponenttien ja näkymien 

mitoitus siten, että ne vastaisivat mahdollisimman paljon toteutusvaiheen mittoja. Lisäksi lisäsin 

valittujen välilehtien linkeille omat värinsä, jotta käyttäjä huomaisi helpommin, millä välilehdellä sillä 

hetkellään ollaan. 

 

Päivä sisälsi myös paljon suunnittelua. Minun piti suunnitella, minne sijoittaisin yläpalkin ja pitäisikö 

listojen alapuolelle lisätä sivunumerot. Mietin myös, että listojen yläpuolelle voisi lisätä 

mahdollisuuden filtteröintiin. Lisäksi sain paljon ajateltavaa, kun sain kommentteja muilta 



  

23 

käytettävyyssuunnittelijoilta. Kommentteja tuli käytettävyyden osalta ja käyttäjäkokemuksen 

suunniteltaessa.  

 

13.4.2022 keskiviikko 

 

Tämän päivän käytin käyttöliittymän ja sen komponenttien suunnittelun opiskeluun, jotta minun olisi 

mahdollista parantaa prototyyppiäni ammattimaisempaan suuntaan. Tähän käytin eilisiä 

muistiinpanoja ja käytettävyyssuunnittelijalta saamaani linkkiä, jossa kerrotaan tarkemmin, miten 

web-sivuston erilaiset näkymät kannattaa asetella, jotta saadaan haluttu kokemus. Varsinkin 

lomakkeet tarvitsevat oikeaoppisempaa asettelua (Kuvio 4). Samalla oli hyvä pohdiskella 

asetuksien komponenttien järjestystä uudelleen siltä kannalta, että saisin aikaan paremman 

käyttäjäkokemuksen ja lomaketta olisi helpompi lukea.  

 

 

Kuvio 4. Kentät ennen parempaa asettelua 

 

Lisäksi poistin lomakkeen tekstikenttien (Kuvio 5) ja tarkennetun haun kenttien aputeksteistä (Kuvio 

6) kaksoispisteet, ja se alkoi heti näyttämään huomattavasti paremmalta. Aamupäiväisen 

pohtimisen ja opiskelun tuloksena päätin, että lomakkeen asetukset kannattaa jakaa kahteen 

sarakkeeseen ja puhelimella vain yhteen. Aion lomakkeissa myös laittaa valintaruudut vaaka- tai 

pystysuoraan, jotta se näyttäisi järkevältä (Carbon Design System, 2022). Menujen osalta pitää 

vielä miettiä ja kysellä huomenna, jotta saisin aikaan järkevän kokonaisuuden. Pitää myös jutella 

suunnittelijoiden kanssa, miten saataisiin tämä sovellus mukautumaan toisiin palveluihin 

paremmin.  
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Kuvio 5. Lomakkeiden tekstikenttä ja pudotusvalikko komponentit ilman kaksoispisteitä 

 

 

Kuvio 6. Tarkennetun haun muokatut kenttien tyyli 

 

14.4.2022 torstai 

 

Heti aluksi kävin eiliset muistiinpanot uudestaan läpi ja kirjoitin niihin liittyviä kysymyksiä. Samalla 

selvitin myös tämän päivän tehtäviä. Tehtäviksi osoittautuivat prototyypin asetuslomakkeiden 

komponenttien uudelleen järjestely ja listojen hallintakuvakkeiden tekeminen. Asetusten 

lomakkeiden järjestelyssä minun tuli järjestellä niiden komponentit kahteen sarakkeeseen, 

aikaisemmin ne olivat kolmessa (Kuvio 7). Lisäksi ryhmittelin valintaruudut ja tein niille otsikot, jotka 

olisivat selkeämpiä käyttäjälle. 

 

 

Kuvio 7. Asetusten uudelleen asettelu kahteen sarakkeeseen 

 

Jäin myös pohtimaan pitäisikö prototyypissä olevat listat muuttaa enemmän taulukon näköisiksi 

listoiksi. Päätin jättää ajatuksen hautumaan, koska pitää miettiä, kumpi on järkevämpi toteuttaa. 

Tämänhetkisessä listassa responsiivisuus on helpompi toteuttaa, ja taulukon näköinen saa 

lomakkeen näyttämään selkeämmältä ja responsiivisuudenkaan ei pitäisi olla hankala toteuttaa 

tarvittaessa. 
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Loppupäivästä tein valintanappikomponentit ja sain ne myös toimimaan niin, kuin niiden kuuluu. 

Kirjoitin myös muistiinpanot ensi viikkoa varten, jotta muistaisin tehdä kaiken tarvittavan. Ensi 

viikolla jatkan tänään kirjoittamieni tehtävien tekemistä ennen seuraavaa palaveria 

käytettävyyssuunnittelijoiden kanssa. 

 

15.4.2022 perjantai 

 

Pitkäperjantai 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikkoon kuului erittäin paljon pohtimista ja erilaisia aivoriihiä. Aivoriihi on tekniikka, jolla pyritään 

keksimään ja keräämään ideoita. Se on erittäin tehokas ryhmämenetelmä, jolla yritetään saada 

yhdessä ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan. (McConnell 2019.) Yleensä työskentelin aivoriihien 

parissa yksin, mutta useasti myös tiimini tai muiden työntekijöiden kanssa. Yksin työskennellessäni 

huomasin, että olen kehittänyt itselleni hyvät taidot ideoida itsekseni. Tämä on tärkeä taito työssäni, 

koska joudun useasti miettimään ja jopa tekemään päätöksiä projektien ja niiden suunnitelmien 

suhteen, joissa tämä taito on hyödyksi.  

 

Pohtimisen osalta tutkin paljon tämänhetkisten suunnittelun trendejä. Tämän perusteella löysin 

tiedon, että ainakin nettisivuilla kuvaruudun vieritys on kuollut tyyli. En ottanut sitä huomioon, koska 

tällä hetkellä en tee nettisivuja vaan sovelluksia, ja käytettävyyssuunnittelijat olivat sitä mieltä, että 

vieritys on edelleen ihan hyväksyttävä, varsinkin lomakkeissa, joissa käsitellään paljon asetuksia. 

 

Aivoriihien ja pohtimisen lisäksi työskentelin myös paljon prototyyppini parissa. Tein useita erilaisia 

muutoksia ja joskus jouduin tekemään samaan kohtaan paljonkin niitä, kun ensimmäinen ideani ei 

toiminutkaan niin kuin ajattelin. Esimerkiksi lomakkeiden muokkausta tein useasti tällä viikolla, 

koska sain joka päivä hieman lisää tietoa niiden oikeaoppisesta järjestelystä. Opin erittäin paljon 

niiden komponenttien järkevästä ja loogisesta asettelusta. Ennen tätä en ajatellut, että kahteen 

sarakkeeseen jaoteltu lomake voisi näyttää niin viralliselta, koska olin jakanut komponentit kolmeen 

tai useampaan. Jaottelun lisäksi loin erilaisia komponentteja ja vaihdoin muutaman 

pudotusvalikkoasetuksen valintanappeihin. Se tuntui paljon järkevämmältä ratkaisulta, kun 

vaihtoehtoja oli vain kaksi. Näin sain lomakkeesta samalla myös hieman monipuolisemman. 
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4.4 Viikko 16 

18.4.2022 maanantai 

 

Toinen pääsiäispäivä 

 

19.4.2022 tiistai 

 

Tänään aloitin päiväni vaihtamalla lomakkeiden tekstinsyöttökenttien ja muiden kenttien 

aloitustekstit esimerkkiteksteihin, eli mitä käyttäjän kuuluu niihin kirjoittaa. Esimerkiksi 

pudotusvalikoissa lukee ”valitse tämä”. Suunnittelin myös välilehtien linkkien alle otsikolle paikan, 

joka olisi aina näkyvillä, mutta en ole vielä varma tarvitaanko niitä. Se selviää sitten, kun saan 

lomakkeiden välilehdet muutettua ponnahdusikkunoiksi.  

 

Suunnittelin uusien listojen komponentteja kynän ja paperin avulla, jotta saisin mahdollisia uusia 

ideoita jo komponenttien suunnitteluvaiheessa, jottei korjauksia tarvitsisi tehdä Figmaan (Kuvio 8). 

Suunnittelun jälkeen aloin toteuttamaan uusia kohteita listaan sekä niille otsikoita. Otin mallia 

vanhoista listoista, jotta saisin aikaan hieman samanoloiset kuin nykyiset saattaisivat olla. Lisäksi 

toteutin toimivat pudotusvalikot listojen vaihtoehdoille, joita pystyy klikkaamaan, kun hiiri on 

kohteen päällä.  

 

 

Kuvio 8. Uuden listakomponentin suunnitelma 
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Huomasin listakomponentteja (Kuvio 9) tehdessäni, ettei se ollutkaan niin helppoa, vaan siinä 

kuluikin enemmän aikaa kuin odotin. Aamuisten pienten korjausten jälkeen koko loppupäivä kului 

niiden asettelemisessa vanhojen paikoille. En vielä saanut kaikkia listoja valmiiksi, mutta teen sen 

heti huomenna, kun aloitan työt. 

 

 

Kuvio 9. Suunnitelman pohjalta tehty listakomponentti 

 

20.4.2022 keskiviikko 

 

Tämän työpäivän käytin prototyypin listojen vaihtamiseksi uusiin. Esimerkiksi tarkennettu haku ja 

sen yrityslista tarvitsi skrollausominaisuuden jo muuten valmiiseen uudistettuun listakomponenttiin. 

Tarkennetun haun lisäksi vaihdoin myös yhteyshenkilöiden listat uusiin. Ne listat tarvitsivat tekstien 

koon pienennystä, koska tila meinaisi aina loppua kesken. Tekstien koot tulevat kuitenkin vielä 

muuttumaan, koska tulen muuttamaan asetukset näkymän ponnahdusikkunaksi eli modaaliksi. 

 

Sain listojen vaihtamisen loppuun tänään sekä selvittelin vielä loppupäivästä tekemäni 

tehtävälistan tilannetta ja tutkin tämänhetkistä prototyyppiä, jos olisin löytänyt virheitä. Samalla 

kirjoitin alustavia muistiinpanoja huomista modaalin tekoa varten, ja silloin olisi myös tarkoitus 

muuttaa tuo vanhahtava asetukset näkymä nuorekkaammaksi modaaliksi, jolloin asetukset saavat 

lisää tilaa ja sovelluksesta tulee huomattavasti helpompi ja yksinkertaisempi. 

 

21.4.2022 torstai 

 

Päivä kului taas prototyypin parissa. Aamulla tutkin modaalin käyttöä nettisivuilla ja -sovelluksissa, 

jotta olisi se helpompi toteuttaa. Tein myös vihjelaatikon henkilölistoille, josta käyttäjä voi helposti 

saada tiettyjä tietoja yhteyshenkilöstä, kun hiiren vie sen päälle. Samalla tein kaikille listoille 

lajittelunuolet. Sitä tehdessä huomasin tekstien kokojen olevan aivan liian isoja. Muokkasin niistä 
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mielestäni sopivan pienet. Tekemisieni välissä käytiin läpi vanhaa sprinttiä. Lopuksi jokainen pystyi 

kertomaan mielipiteensä sprintistä.  

 

Iltapäivällä alustin modaalin tekoa huomiselle, mutta sitä ennen minulle annettiin idea, että 

kannattaa tarkistaa prototyypin sopivuus kannettavan tietokoneen näytöllä. Tarkistettuani sen 

huomasin, että prototyyppi ja sen komponentit ovat aivan liian suuret pienelle kannettavan näytölle. 

Muutettuani prototyypin pohjan ja komponentit pienemmiksi, tein havainnon, että tyhjä turha tila 

väheni huomattavasti. On kuitenkin tarkoitus vielä vähentää tuota turhaa tilaa, jotta suurin osa 

tilasta on käytetty hyödyksi.  

 

Mielestäni asetukset-modaali tarvitsee todella paljon alustusta ja suunnittelua kokonaisuudessaan. 

Valikkojen ja linkkien asettelu ja muotoilu tarvitsevat todella paljon pohtimista, jotta kaikki on otettu 

huomioon ja saada aikaan haluttu kokonaisuus. 

 

22.4.2022 perjantai 

 

Tänään jatkoin modaalin suunnittelua ja aloitin myös sen tekoa. Toteutin välilehdet ja niiden sivuille 

otsikot eilen tekemääni alustavaan pohjaan. Sinne siirsin asetukset alustavasti ja yritin hieman 

asetella niitä paremmin. Paljoa en ehtinyt toteuttamaan, koska törmäsin ongelmaan.  

 

Varsinkin menujen tyylit ja paikat tuottivat päänvaivaa, koska huomasin, että modaalista modaaliin 

ei ole mahdoton toteuttaa, mutta se on erittäin hankala, eikä se ole myöskään käyttäjälle hyvä 

ratkaisu. Tekniset rajoitteet ja erilaiset käyttäjät huomioon ottaen minun pitää keksiä hyvä ratkaisu 

menujen asettelun osalta. Tehtävä on erittäin haastava, mutta pikkuhiljaa se alkaa ratkeamaan. 

Pohtiessani asiaa etsin myös netistä mahdollista apua. Näiden avulla keksin yhden mahdollisen 

ratkaisun.  

 

Vaihtoehtoisessa ratkaisussa ajattelin pitää sivuvalikon, vaikka se tuottaisi ristiriidan yrityksen 

työntekijöille tuttuun valikkojen asetteluun, mutta ottaen huomioon, että yläpalkkina mietittynä 

vaihtoehtoja olisi liikaa. Ensimmäisen vaihtoehdon aikana ajattelin myös, että tulen pitämään vain 

tarpeelliset välilehdet modaalissa ja loput laitan listojen kolmen pisteen valikon taakse. Mutta noita 

asioita pitää vielä pohtia, jotta saadaan aikaan järkevä ratkaisu, joka sopii kaikille käyttäjille jollain 

tapaa. Päätin siis jättää ajatuksen hautumaan viikonlopuksi ja maanantaina aion yrittää uudelleen.  
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Viikkoanalyysi 

 

Minulla on aina ollut ongelmana tehdä prototyypin komponenteista liian isoja, ja sen myötä tyhjää 

tilaa on ollut aivan liian paljon. Tässä kehityin tällä viikolla, kun pienensin prototyypin tekstejä ja 

komponentteja, jolloin huomasin, että turha tyhjä tila väheni huomattavasti. Myös prototyypin ilme 

muuttui huomattavasti paremmaksi ja ammattimaisemmaksi. Toivottavasti ensi kerralla saan tehtyä 

tiiviimmän suunnitelman. 

 

Viikon aikana tuli prototyypin muokkauksen ohessa opittua erilaisia sovelluksen suunnitteluun 

liittyviä asioita. Esimerkiksi menujen tärkeys käyttäjille ja niiden asettelu olivat koko viikon esillä. 

Myös sovelluksen skaalautuvuus oli mielessäni, kun suunnittelin menujen, välilehtien linkkien ja 

asetukset näkymän sijoittamista sovellukseen. Mielestäni onnistuin hyvin pitämään myös tekniset 

rajoitteet mukana prototyypin ilmeen muuttamista pohtiessani ja tehdessäni. Tämä osio vaatii vielä 

ainakin ensi viikolla paljon töitä ja minulta paljon oppimista sekä kehittymistä, jotta voin kasvaa 

ammatissani. 

4.5 Viikko 17 

25.4.2022 maanantai 

 

Aamulla tiivistin vielä listoja, jotka vaikuttivat liian pitkiltä. Yksi syy liian pitkään listaan oli tyhjän tilan 

paljous ja liian suuret välit tietojen välillä. Saatuani tämän valmiiksi alkoivat listat näyttää paremmilta 

(Kuvio 10). Lisäksi varasin keskusteluajan käytettävyyssuunnittelijoiden kanssa, jotta saisin 

vastauksia kysymyksiini. Vastausten avulla voisin jatkaa prototyypin muokkausta parempaan 

suuntaan. 
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Kuvio 10. Tiivistetty listakomponentti 

 

Käydyn keskustelun aikana sain erittäin paljon hyviä huomioita, tarvitsemaani tietoa ja ideoita, 

miten jatkaa. Tämän aikana tuli ilmi, että prototyypissä voitaisiin käyttää jo valmiita Figma-

komponentteja. Tutkin ne läpi, kun olin kirjoittanut muistiinpanot keskustelusta. Kirjoitin ne, jotta 

voisin myös huomenna palata keskustelun aihealueisiin ja näin jatkaa sujuvasti prototyypin 

muokkausta. Tutkin myös saamiani malleja muista yrityksen palveluista, jotka suunnittelija oli 

tehnyt. Näistä kaikista uusista malleista ja komponenteista sain paljon lisää uudistusideoita 

projektiini. Huomenna tarkoitus olisi toteuttaa nämä kirjoittamieni muistiinpanojen perusteella. 

 

 

26.4.2022 tiistai 

 

Tämän päivän aloitin prototyypin muokkauksella eilisten muistiinpanojen avulla. Heti aluksi 

pohjustin ideaa sille, että välilehtien linkkien alla olevat väliotsikot voisivat kuulua navigointiin siten, 

että ne siirrettäisiin joko välilehtien alle alavalinnoiksi tai sitten väliotsikoita klikkaamalla avautuisivat 

sen aiheen asetukset. Tein kumpaakin varten komponentit valmiiksi ja yritin sommitella niitä 

asetukset-modaaliin, mutta päätin kuitenkin jättää ne pois vielä toistaiseksi, koska niitä tulee 

pohdittua sitten, kun asetuksia aletaan ryhmittelemään käytettävyyssuunnittelijan kanssa, jolla on 

asiasta kokemusta. 

 

Minun piti joidenkin muokkauksien jälkeen saada modaali taas toimimaan, koska tuntemattomasta 

syystä se lakkasi toimimasta. Helpoin ratkaisu oli kuitenkin poistaa modaali ja asettaa se uudelleen. 

Yritin myöhemmin myös toteuttaa tarkempien hakuehtojen lomakkeen Figman automaattinen 

asettelu toiminnolla, mutta se meni niin hankalaksi, että päätin toteuttaa sen vain perinteisesti 
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komponenttina, jolla on variantti. Tämä vei silti paljon aikaa. Korjasin myös yläpalkissa olevan 

valikon, joka aikaisemmin jäi sivulla olevan listan alle. 

 

Loppupäivästä kokeilin myös vaihtaa tekemäni komponentit yrityksen valmiisiin komponentteihin. 

Se ei tällä hetkellä ollut kuitenkaan mikään hyvä ratkaisu, koska huomenna olisi uusi katselmointi, 

ja aamuun mennessä sen tulisi olla esittelykunnossa. Päätin kuitenkin jättää valmiiksi saamani 

näkymän vaihdetut komponentit, koska mietin, että voisin vaihtaa ne myöhemmin uusiin. 

 

27.4.2022 keskiviikko 

 

Heti aamulla oli kiire tarkistaa prototyypin toimivuus ja ulkonäkö, jotta se olisi esittelyvalmis, kun 

katselmointi alkaisi. Katselmoinnin aikana sain paljon hyviä kommentteja ja ehdotuksia 

prototyyppiä varten, niin tiimiläisiltäni kuin myös käytettävyyssuunnittelijoilta. Onneksi esihenkilöni 

kirjoitti kaikki tärkeät asiat ylös, ja itse pystyin keskittymään katselmointiin ja sen aiheuttamaan 

keskusteluun osallistumiseen.  

 

Iltapäivällä kävin läpi esihenkilöni kanssa tehdyt muistiinpanot ja sitten vielä luin ne läpi ja lisäilin 

omia pohdintojani. Niiden pohjalta aloin pohtimaan ja suunnittelemaan tulevia muutoksia. Suurin 

muutos tulee olemaan modaalin yläpalkin navigaation välilehtien alavalintojen lisääminen. 

Asetuksien näkymillä, kun on liian paljon alaotsikoita, on parempi, että ne muutetaan omiksi 

valikoiksi. Suunnittelin myös muutamia omia ideoitani modaalin menujen osalta katselmoinnin 

pohjalta, joiden komponentteja aion toteuttaa huomenna. Lisäksi tein yhden pienen muutoksen 

filttereihin. Siirsin näkyvät organisaatiot filtterin hakupalkin alle, jotta se olisi koko ajan näkyvillä ja 

helpommin käytettävissä, kun aikaisemmin ne olivat tarkennetussa haussa. 

 

28.4.2022 torstai 

 

Aloitin työpäivän listaamalla vielä tehtävät prototyypin muutokset omaan tiedostoonsa, josta niiden 

määrää on helpompi seurata. Sen jälkeen toteutin asetukset-modaalin alavaihtoehdot ja kaikille 

niille omat näkymänsä. Niitä tehdessäni huomasin, että tekemäni komponentti ei toimikaan 

jokaiselle erilaiselle näkymälle niin kuin oli tarkoitus. Syynä tähän oli alavalintojen nimien pituuserot. 

Tämän korjasin vaihtamalla ensin automaattisen pohjapiirroksen tiivistysasetusta.  
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Tämän lisäksi työpäivääni kuului henkilölistojen muokkausta siten, että ne ovat koko modaalin 

korkuisia ja jokainen on omassa välilehdessään. Yritin myös pohtia tallenna-painikkeelle paikkaa, 

mutta se todennäköisesti jää hautumaan huomiseen asti. Tämä siksi, että painikkeelle löytyisi 

oikeanlainen ja sopiva paikka. Loppupäivästä sain myös ajatuksen, että palveluasetukset voisivat 

olla jaoteltuina alavalikkoihin niin kuin muutkin, mutta käyttäjä todennäköisesti haluaa näkymästä 

sellaisen, että pystyy yhdellä vilkaisulla näkemään, mitkä palvelut ovat päällä. 

 

29.4.2022 perjantai 

 

Tämä päivä kului lähinnä tekemieni komponenttien muuttamisessa yrityksen valmiisiin 

komponentteihin. Esimerkiksi kaikki tekstikentät, napit, valintalaatikot ja radiopainikkeet vaihtuivat 

uusiin. Ensin piti kuitenkin löytää oikeanlaiset komponentit pitkästä listasta ja sen jälkeen piti vielä 

hieman säätää nimikkeen ja tekstikentän kanssa, jotta sain ne sopimaan yhteen. Vaihtaessani 

komponentteja tarkistin samalla asetuksia, että ne olivat varmasti oikeat ja oikeantyyppiset.  

 

Vaihdettuani komponentit totesin, että saatan joutua vaihtamaan nimikkeet kenttien yläpuolelta 

vasemmalle puolelle, kun asetuksia tiivistetään oikeisiin mittoihin. Se voisi näyttää paremmalta, 

mutta päätin katsoa sitä maanantaiaamuna uudestaan, kun saan lisää tietoa heiltä, jotka tietävät 

asiasta enemmän. 

 

Poistin myös turhat skrollauspalkit, jotta oikea idea olisi selvä kaikille katsojille, jotta ei tulisi 

väärinkäsityksiä. Näiden palkkien tarkoitus on kertoa, missä on käyttäjän mahdollista vierittää. 

Lisäksi pohdin myös, miten palveluasetukset voisi jaotella alustavasti, koska vielä ei ole kaikkea 

tarvittavaa tietoa tai taitoa jaotella niitä täysin oikein. Voi myös olla, että ne pidetään kaikki samassa 

välilehdessä, mutta sen päätöksen tekee käytettävyyssuunnittelija yhteistyössä kanssani. 

Toivottavasti tämä selviää ensi viikolla. Pohdin myös, mihin kohtaan tallenna-painikkeen sijoittaisin, 

mutta vielä en saanut päätöstä tehtyä niin, että olisin tyytyväinen siihen. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tämän viikon aikana parantelin prototyyppiäni useaan kertaan. Suurin muutos oli asetukset-

näkymän vaihtaminen sivusta modaaliin, joka vaikutti myös asetuksien asetteluun, sivun ulkoasuun 

ja käyttäjäkokemukseen huomattavasti. Käyttäjäkokemus muuttui siten, että tyhjä tila väheni 

huomattavasti. Samalla opin, minkä tyyppisen käyttöliittymän yritys suurin piirtein haluaa minun 
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suunnittelevan. Tuli myös opittua, että aina kannattaa suunnitella vain yhdenlaiselle käyttäjälle, 

vaikka erilaisia käyttäjiä olisikin useita. 

 

Sain myös hyvää palautetta tehdystä työstäni monelta eri taholta. Muun muassa esihenkilöni ja 

suunnittelijat kehuivat tekemääni työtä.  Tämän viikon aikana olen siis oppinut paljon käyttöliittymän 

suunnittelusta ja käyttäjien vaikutuksesta siihen. Tämä edistää tavoitettani oppia yrityksen 

käytänteistä enemmän, sekä sain myös lisäoppia käyttöliittymän suunnittelusta. Toivottavasti 

myöhemmin saan kokemusta myös sen toteutuksesta, mutta uskon, että näillä opeilla on vain 

positiivinen vaikutus toteutusvaiheeseen, koska suunnittelu on osa tätä projektia. Lisäksi tässä 

samalla opin ja tulen oppimaan kärsivällisyyttä, jotta myöhemmissä vaiheissa en pikaisen 

suunnittelun jälkeen siirtyisi toteutusvaiheeseen. 

4.6 Viikko 18 

2.5.2022 maanantai 

 

Aamun aloitin ensimmäiseksi prototyypin tarkastuksella, jos olisi tullut ilmi, mitä muutoksia se vielä 

tarvitsisi. Lisäksi päätin tarkastella sitä myös kannettavan tietokoneen näytöltä, jotta se varmasti 

näyttäisi oikealta myös siinä. Sen jälkeen ajattelin ensin suunnitella lomakkeiden infonappeja, 

mutta löysin kuitenkin valmiin komponentin siihen. Lopulta kuitenkin päätin, ettei tuollaista 

ominaisuutta tarvita, kun tekstit olivat niin lyhyet ja ne oli helppo lisätä suoraan lomakkeeseen 

kentän viereen. 

 

Suurin osa päivästä kului kuitenkin menujen pohtimisessa. Esimerkiksi mitä kaikkia menuja 

prototyypissä jo on ja minkälaisia siihen vielä tarvitaan ja mihin tarkoitukseen. Keksin päivän aikana 

pari vaihtoehtoa, mutta ne tarvitsevat vielä viimeistelyä. 

 

3.5.2022 tiistai 

 

Aamupäivästä etsin ideoita navigoinnin toteutukseen tutkimalla prototyyppiä ja 

käytettävyyssuunnittelijan tekemiä Figma-malleja. Kun sain idean, päätin toteuttaa sen ja kysellä 

suunnittelijoilta kommentteja. Sain myös aikaan keskustelun Teamsissa isommalla joukolla, jossa 

myös pohdittiin näitä menuja ja miten ne toteutettaisiin.  
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Suunnittelemani ja toteuttamani navigaatioidea oli se, että muutin välilehdet uudeksi sivupalkiksi 

asetukset-näkymään. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuden käyttäjälle nähdä kaikki mahdolliset 

asetusryhmät ja niiden alaryhmät. Tämä ratkaisu auttaa varsinkin palveluasetuksien suuren 

määrän kanssa. 

 

4.5.2022 keskiviikko 

 

Tämänkin työpäivän aloitin käyttöliittymämalleja tarkastelemalla, jos olisin saanut ideoita niissä 

käytetyistä navigaatioratkaisuista. Sitten jatkoin tarkistamalla ja muuttamalla asioiden nimeämiset, 

jotta ne olisivat tarkempia ja järkevämpiä. 

 

Sen jälkeen pohdin uudelleen navigaation vaihtoehtoja ja asetuksien asettelun miettimistä koskien 

varsinkin palvelut välilehden asetuksia. Menuista on onneksi tulossa palaveri, jossa tämä asia 

toivottavasti viimein ratkeaa. Lisäksi poistin kolmen pisteen menun tarpeettomana. 

 

Iltapäivästä luin tästä projektista tehdyt muistiinpanot uudelleen ja ajattelin toteuttaa puuttuvia 

ominaisuuksia. Esimerkiksi asetuksien muutospäivämäärät, eli milloin niitä on muutettu viimeksi. 

Kuitenkin tämä ja muut tämäntyyppiset ominaisuudet eivät ole tällä hetkellä se mihin keskitytään, 

eikä tällaista ole edes mahdollista toteuttaa. Lopuksi suunnittelin huomisia tekemisiäni ja kirjoitin 

ideoitani ylös. 

 

5.5.2022 torstai 

 

Suurin osa tästä työpäivästä kului palveluasetuksien kartoittamisen parissa. Tästä oli myös hyvä 

keskustelu esihenkilöni kanssa. Sen ja yrityksen palvelukäsikirjan avulla pyrin kartoittamaan näitä 

asetuksia parhaani mukaan. Tarkempi kartoitus tulee vasta myöhemmin, mutta näillä asetuksilla, 

mitä on jo kasassa, jatketaan ja tarvittavia lisäyksiä tehdään. Tämänhetkisillä tiedoilla testasin 

palvelut asetuksille uusia ryhmiteltyjä alavalintoja, mutta ne tuskin tulevat jäämään siihen, koska 

ne eivät minusta sovi tuohon, koska ovat niin pitkiä. 

 

Asetuksien lisäksi aloitin käyttöliittymän skaalautuvuuden alustavan suunnittelun, jotta myöhemmin 

ei tulisi yllätyksenä, jos joku komponentti ei sovikaan puhelimelle. Tätä kuitenkin rajoittaa vielä 

mietinnässä olevat asiat projektissa, ja ne lisätään suunnitelmaan tarvittaessa myöhemmin.  
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Lisäksi lähdin laittamaan versionhallintajärjestelmän kuntoon, jotta toteutuksen aloitus olisi 

mahdollista, kun sen aika tulee. Tuota jatkan vielä huomenna tai myöhemmin, jos saisin React-

projektin tehtyä projektilleni sopivaan paikkaan. Päivän aikana tuli myös keskusteltua tulevasta 

backendistä, jonka kanssa suunnittelemani ja tekemäni käyttöliittymä tulee kommunikoimaan. 

 

6.5.2022 perjantai 

 

Työpäivän alkuun yritimme toisen tiimiläisen kanssa saada Gittiä ja SourceTreetä toimimaan. 

Monen erilaisen yrityksen jälkeen saimme onneksi ratkaisun juuri ennen palaverin alkua. 

Toimimaan saaminen edellytti vanhempaan versioon vaihtamista. Sen jälkeen jatkoin 

palveluasetuksien miettimistä, eli miten ne saataisiin käyttäjän näkyville halutulla tavalla.  

 

Loppupäivä kului alustavan skaalautuvuuden suunnittelun parissa. Mietin palveluasetuksien ja 

navigoinnin asettelua, jotta niistä saataisiin yritykselle ja käyttötarkoitukseen sopiva. Työskentely 

sisälsi puhelimen erilaisten sovellusten tutkimista, joista sain hyviä vinkkejä työhöni. 

Lopputuloksena sain aikaan kaksi erilaista versiota. Ensimmäisessä käytetään palveluasetuksien 

selaamiseen hampurilaismenua. Toisessa palvelut-linkkiä klikkaamalla käyttäjä saa näkyviin linkit 

kaikista palveluasetusryhmistä, joita klikkaamalla pääsee tiettyihin asetuksiin, jossa voi avata lisää 

asetuksia haitarimenun tyylisesti. 

 

Asetuksiin liittyen pohdin myös, miten saadaan käyttäjälle näkyviin tieto, milloin mikäkin 

palveluasetus on ollut päällä ja kuka sen on asettanut. Ratkaisuna tähän päädyin siihen, että nuo 

tiedot asetellaan asetuksen viereen, kun ne on aseteltu ja tiivistetty oikein.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon alussa tuntui siltä, ettei projekti edisty ollenkaan, mutta loppuviikkoa kohden projektin 

tavoitteet selkeytyivät taas lisää. Valitettavasti menujen osalta ongelmat eivät ratkenneet, ja sen 

takia pohdin, miten tätä projektia päästään ikinä toteuttamaan.  

 

Viikon aikana sain kuitenkin toteutettua useita vaihtoehtoja navigaatiosta ja palveluasetukset 

näkymästä. Suunnittelin ja toteutin nuo versiot, jotta voin kysyä mielipiteitä muilta, sekä siksi, että 

voin paremmin miettiä, mikä niistä on paras vaihtoehto. Lisäksi sain suunniteltua projektin 
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skaalautuvuutta alustavasti. Se ei ole tässä projektissa oleellisin, mutta minun mielestäni se on 

hyvä ottaa huomioon, jotta myöhemmin ei tule ongelmaa, kun joku komponentti ei toimikaan 

puhelimella.  

 

Tämä viikko vaati minulta kasvua kärsivällisyyden ja opiskelun suhteen, koska se on koetuksella, 

kun tuntuu, ettei projekti etene ollenkaan ja opiskelen uusia asioita uudestaan ja uudestaan. Ensi 

viikolla tulen varmasti oppimaan lisää sovelluskehittäjän työstä, yrityksestä ja ehkä pääsen 

toteuttamaankin projektista jonkin näkymän. 

4.7 Viikko 19 

9.5.2022 maanantai 

 

Aamulla päätin, että on aika tehdä radikaaleja päätöksiä, jotta ei olisi liian montaa erilaista versiota 

olemassa prototyypin eri sivuista. Menuista ja asetuksien asettelusta päätin, miten ne olisivat 

minusta parhaiten sivulla, jotta päästäisiin toteuttamaan ensimmäistä versiota palveluasetuksien 

näkymästä.  

 

Aloitin myös tekemään viimeisiä muutoksia prototyyppiin. Muokkasin nopeasti henkilölistoja, joista 

muutin tiettyjä tietoja. Muuttaessani niitä päädyin ratkaisuun, että henkilöä voi klikata listasta ja näin 

aukeaisi kattavampi tieto-osio käyttäjälle. Samalla myös pienensin niitä, jotta ne sopisivat 

paremmin sivupalkin kanssa. Muokkasin myös asiakkaan yhteystietoja. Niihin lisäsin tiedon, milloin 

mikäkin on aktivoitu tai otettu pois ja kuka sen on tehnyt.  

 

Meillä oli tiimin kesken myös nykyisen sprintin vaihto ja uuden sprintin suunnittelupalaveri. Sen 

jälkeen minun piti tarkistaa, miten sivupalkki-menu sopii asetukset-näkymään. Lopputuloksena oli, 

että se sopii paremmin kuin välilehdet ylhäälle. Lisäksi sovittelin modaalin sopimaan uuden 

uloimman sivupalkin kanssa, kun vaihdoin sen valmiiksi tehtyyn komponenttiin.  

 

10.5.2022 tiistai 

 

Koko päivä kului palveluasetuksien parissa. Kaikkein aikaa vievin ja ärsyttävin oli uuteen 

sivumenuun palveluiden linkkien lisääminen, koska ensin lisäsin niin, että päälinkki olisi ryhmän 
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nimi ja sen alla siihen kuuluvien palveluiden linkit. Tehtyäni muutoksen huomasin, että se onkin 

tarpeeton ja jouduin poistamaan ryhmitellyt linkit. Sen jälkeen lisäsin palveluiden linkit 

palveluasetukset otsikon alle. Minun piti myös toteuttaa linkkien reititys toimivaksi, jotta 

prototyyppiä katseltaessa se toimisi niin kuin tuleva toteutuskin. Tämä muutos vei melkein koko 

päivän toteuttaa.  

 

Ehdin myös toteuttaa pohjan kaikkien palvelujen -näyttävälle sivulle. Siihen pitää vielä päättää, 

miten käyttäjä pääsee niiden asetuksiin käsiksi. Suunnittelin myös palveluhistoria-sivua, josta 

pohdin, että se voisi olla samantyyppinen kuin muut projektin listat tai sitten siitä tulisi linkin 

alapuolella aukeava lista. Kuitenkaan toista modaalia siitä ei voi tehdä, koska päällekkäisiä 

modaaleja ei suositella käytettävän, koska ne eivät ole käyttäjäystävällisiä. 

 

11.5.2022 keskiviikko 

 

Aloitin työpäivän tekemällä kaikki palvelut -sivun loppuun, johon lisäsin linkit klikatun palvelun 

asetuksiin. Lisäksi toteutin palveluhistoria -sivun, jossa käyttäjä pystyy tarkistamaan yhdellä 

vilkaisulla, mitkä kaikki palvelut ovat päällä. Ensin pohdin, teenkö siitä sivun vai linkistä aukeavan 

listan, mutta loppujen lopuksi päädyin sivunäkymään, koska puhelimella tuo avautuva lista olisi 

tuottanut ongelmia. Sille ei olisi ollut sopivaa paikkaa, ja näin se on helpompi toteuttaa kaikille 

alustoille. 

 

Iltapäivällä jatkoin skaalautumisen toteutuksen suunnittelua. Suunnittelin loppuun 

palveluasetuksien navigaation puhelimelle. Sitten pohdin, miten tarkennetun haun voisi toteuttaa 

puhelimelle. Yksi idea olisi, että nappia painamalla aukeaisi modaali koko näkymän päälle. Pitää 

myöhemmin vielä tarkistaa, onko uusia näkymiä tai komponentteja, mitkä pitää tarkistaa 

skaalautumisen osalta.  

 

12.5.2022 torstai 

 

Aamupäivällä tarkistin, olenko varmasti laittanut kaikki halutut tiedot henkilölistoihin. Samalla 

pohdin, pitäisikö osan tiedoista näkyä ainoastaan silloin, kun henkilöä on klikattu. Päätin, että se 

olisi ehkä paras tapa, koska tällöin käyttäjä voisi helposti nähdä kaikki tarvittavat tiedot ja listan 

kohteet eivät tulisi liian täyteen tietoa. Päätin olla keskittymättä siihen sen enempää, vaan jatkan 

tuota sitten, kun siihen on aikaa tai keksin paremman ratkaisun.  
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Loppupäivän keskityin palveluasetuksien tarkastamiseen ja tein niihin joitakin muutoksia ja 

lisäyksiä. Esimerkiksi joillakin palveluilla on alavalintoja, joista käyttäjä voi valita tarvittavat. Niihin 

lisäsin tiedon alkupäivämäärästä, jonka käyttäjä voi itse asettaa. Tein myös uudet listat, joista 

käyttäjä näkee, mitä pitää tehdä tai on pitänyt tehdä. Esimerkiksi onko asiakasta pyydetty 

toimittamaan lisätietoja tai veroilmoitus. Lisäksi järjestelin asetukset uudestaan eli yksi asetus riviä 

kohden, jossa asetuksien nimet ovat syöttökentän vasemmalla puolella, mutta ainoastaan 

tietokoneen näytölle sopivaksi. Puhelimelle tämä ei sopisi vaan asetuksien nimet ovat kenttien 

yläpuolella. 

 

13.5.2022 perjantai 

 

Heti aluksi tarkistin prototyypin siltä varalta, jos eilen olisi jäänyt jotain tekemättä tai jokin toiminto 

tai komponentti ei toimisi halutulla tavalla. Sen jälkeen pohdin valintalaatikon ja alkupäivämäärän 

komponenttien yhdistämistä, koska ne pitäisi saada yhdistettyä järkevästi. Voisiko päivän valinta 

tulla näkyviin vasta, kun valinta on tehty? Tämä kysymys jäi vielä auki, koska en löytänyt tai keksinyt 

projektiini sopivaa ratkaisua tähän, mutta toivottavasti maanantaina saan ratkaistua sen. 

 

Tein myös henkilölistoihin pienen muutoksen. Lisäsin henkilöiden nimen alle heidän 

virkanimikkeensä. Se oli minulta jäänyt aikaisemmin huomaamatta, mutta se oli osa tietoja, jotka 

listoista käyttäjä haluaa nähdä. Lisäksi muokkasin henkilöiden palveluiden näyttämisen siten, että 

tulevaisuudessa palveluiden määrä ei ole este. Aluksi listoissa oli erikseen kaikkien palveluiden 

nimet, mutta tästä tulisi ongelma, jos palveluita tulisi paljon lisää. Nyt listan henkilölle voidaan vain 

merkitä haluttu palvelu palvelun nimen lyhenteellä tai jollain muulla halutulla tavalla. 

 

Päivän ongelma oli CI/CD-putkien valmistelu. Ennen niiden valmistelua tutustuin niihin itsenäisesti, 

ja myöhemmin yritimme tiimiläisteni kanssa saada ne tehtyä. Ilmeni kuitenkin, että niiden 

tekeminen ei olekaan niin yksinkertainen ja helppo juttu, kuin luulin.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana tuli tehtyä radikaaleja päätöksiä, jotta projekti etenisi. Suurimmat päätökset tein 

palveluasetukset näkymään, johon päätin muun muassa menun, joka minusta sopi tähän projektiin 

parhaiten. Muuten viikon aikana tein pieniä korjauksia ja pyörittelin palveluasetuksien järjestystä 
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useaankin kertaan ja tein aina samalla pieniä muutoksia niihin. Niiden lisäksi toteutin 

palveluhistoria-näkymän uudestaan niin, että se sopisi prototyyppiin ja lisäsin linkit sivuille. 

 

Useaan kertaan pohdin myös henkilölistoja, mutta pyrin aina jättämään ne myöhemmäksi, vaikka 

teinkin niihin muutaman muutoksen. Oli erittäin hankalaa keskittyä vain olennaiseen eli 

palveluasetuksiin. Minulla on tapana yrittää tehdä asiat täydellisesti, mikä tuo omat haasteensa 

tähän projektiin, koska täydellistä tästä ei saada vielä pitkään aikaan. Syynä on projektin laajuus, 

tämä ei ole kymmenen viikon projekti vaan ainakin vuoden projekti, jotta kaikki toiminnot saadaan 

ja, että se vastaisi tarpeita. 

 

Perjantaina CI/CD-putkien teon yrittäminen oli minulle täysin uusi asia. Olen kyllä tehnyt putkia 

paljon pienemmässä mittakaavassa yhden Helsingin yliopiston kurssin aikana, mutta eri työkaluja 

käyttäen. Luulin, että asia olisi helppo hoitaa ja kaikki sujuisi hyvin, mutta puuttuvien osien takia 

niiden valmistelu jäi kesken. Tämä on erittäin hyvä tilanne oppia haluamiani uusia asioita, ja olen 

mielelläni oppimassa tästä. Tämä kerryttää kokemusta ja osaamista myös tältä alueelta, jolloin 

kasvan työntekijänä. 

4.8 Viikko 20 

16.5.2022 maanantai 

 

Aamupäivällä tarkistin prototyypin, siltä varalta, jos sen joutuisi esittelemään tämän päivän 

palavereissa. Palveluasetuksista muokkasin pieniä yksityiskohtia. Lisäksi luin niitä koskevat 

muistiinpanot uudelleen vielä kerran, jotta kaikki siellä mainittu löytyisi prototyypistä. Tähän liittyen 

pitää odotella asetuksiin liittyviä palavereja, joissa ne määritellään tarkemmin ja päätetään oikeat 

asetukset. 

 

Asetus-asioiden lisäksi aamupäivällä oli CI/CD-putkiin liittyvä palaveri backendiin liittyen, jossa 

pohdittiin, minkälainen pohja siihen tulee ja mistä otetaan siihen mallia. Frontendin puolelle tuleva 

pohja tulee toteuttaa yhteistyössä muiden siitä tietävien työntekijöiden kanssa. Tähän liittyen oli 

myös paljon keskustelua, miten se tehdään ja kuka sen tekee. Ratkaisuna tähän tuli, että joku 

koodari sitä on ilmeisesti jo työstämässä sivutuotteena. Tutkin myös, kuinka prototyypissä olevat 

listat voidaan asetella järkevästi eli käyttäjäystävällisesti puhelimelle.  
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19.5.2022 torstai 

 

Parin viime päivän aikana projekti ei edistynyt, koska olin sairauslomalla. Tänä aamuna aloitin 

työpäiväni käymällä kaikki saamani viestit ja sähköpostit läpi. Lisäksi kävin tekemiäni 

muistiinpanoja läpi, jotta pääsisin taas kiinni työhöni poissaolon jälkeen.  

 

Sen jälkeen meillä oli tiimin kanssa Scrum-palaveri koskien vanhan sprintin läpikäyntiä, uuden 

suunnittelua ja aloitusta. Huomasin myös, että minulta oli jäänyt tärkeiden linkkien lisääminen 

tekemättä. Nuo linkit ovat osa projektini teknisiä rajoitteita, ja näiden linkkien avulla käyttäjän on 

mahdollista siirtyä muiden aihealueiden asetuksiin näppärästi.  

 

Meillä oli myös palaveri, jossa aloitimme prosessin liittyen projektissani käytettäviin 

komponentteihin. Noissa palavereissa aiomme suunnitella, miten ja mistä noita komponentteja 

käytetään, sekä minkälaisia komponentteja on käytössä. 

 

21.5.2022 perjantai 

 

Tämä päivä kului kirjanpidon uusien palveluasetuksien muistiinpanojen tutkimisella. Nämä 

muistiinpanot ovat käyttäjiltä saatuja mielipiteitä, mitä kaikkia asetuksia erityyppiset yrityksen 

sisäiset käyttäjät voivat tarvita ja missä tilanteissa. Ensin luulin, että ehtisin muuttaa nuo asetukset 

myös prototyyppiin, mutta niiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen menikin odotettua enemmän 

aikaa.  

 

Lisäksi minulla oli palaveri, jossa aluksi luulin käsiteltävän palveluasetuksien asettelua. Kuitenkin 

kuunneltuani keskustelua siitä, miten edetään, ymmärsin, että puhuttiin koko projektin 

suunnittelusta sen perusteella, mitä olen saanut kasattua tähän mennessä. Minusta palaverissa 

mielipiteet prototyypistä menivät takaisin ensimmäisiin versioihin, mitä olin tehnyt. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikko oli huomattavasti lyhyempi kuin toiset, koska olin sairauslomalla pari päivää. Ehdin kuitenkin 

tehdä paljon tutkimus-, aikataulutus- ja suunnittelutyötä. Siihen sisältyi CI/CD-putkien tekemiseen 

tarvittavien mallinteiden kysely, eli kuka tekee ja milloin valmista. React-mallinteen osalta joku oli 
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jo aloittanut tuohon liittyvää tehtävää, ja sivutuotteena tulee malline, jota tarvitsen aloittaakseni 

toteutuksen. Toinen näistä kahdesta mallineesta pitää frontendin ja backendin yhdessä, ja se 

tehdään ottaen mallia yrityksen toisen, jo toteutetun palvelun mallineesta. Tuosta on tulossa vielä 

palaveri ensi viikon alussa, jossa saan tietää, miten se on tehty.  

 

Myös tämän projektin design ja sen suunnittelu kuuluivat tämän viikon agendaan. Koko viikon tein 

tuohon paljon omaa pohdintaa, prototyyppiin muutoksia, ja sen osalta käytiin juuri perjantaina 

keskustelu, miten saadaan haluttu ratkaisu designille. Minusta tämän pohtiminen yhdessä tuli aivan 

liian myöhään ja olisin kaivannut tällaista apua jo heti alussa, jotta olisi päästy nopeammin oikeisiin 

ratkaisuihin. Kuitenkin nyt ollaan vihdoin pääsemässä kohti sellaista suunnitelmaa designin osalta 

niin kuin oli haluttu jo alussa. Noihin ominaisuuksiin kuului muun muassa navigaationa ylhäällä 

olleet välilehdet. Huomasin, että olin edellisellä viikolla tehnyt vain päätöksiä käytettävyyden 

kannalta ja unohtanut, miten tätä edeltävää sovellusta oli käytetty. Keskustelussa tämä tuli paljon 

esille, kun puhuttiin toivotuista ominaisuuksista, joita oli ensimmäisissä prototyyppiversioissani. 

Käytettävyydeltään ne eivät oikeaoppisesti ole parhaita mahdollisia, mutta yrityksen sisäiset 

käyttäjät ovat tottuneet jo niihin ja ne on todettu toimiviksi ominaisuuksiksi. 

4.9 Viikko 21 

23.5.2022 maanantai 

 

Aamu alkoi Figma-prototyypin tutkimisella ja kirjanpidon asetuksien muistiinpanojen läpikäynnillä. 

Aamuisessa Scrum-palaverissa sain työkseni tehdä muutamia muutoksia prototyyppiin. Muun 

muassa sivupalkin vaihtaminen takaisin välilehdiksi ja React-mallinnuksen aikataulun 

varmistaminen. 

 

Aamuisen palaverin jälkeen aloitin suunnittelemalla sitä, mitä ja miten ollaan muuttamassa 

prototyyppiin. Kävimme myös esihenkilöni kanssa läpi kirjanpidon palveluasetuksien muistiinpanot, 

jotta minulle selkenisi, mitä muutoksia prototyyppiin tulee tehdä ja mitä asetuksia tarvitsee lisätä. 

 

Päivän päätteeksi oli vielä palaveri, jossa saatiin yrityksen sisäisiltä käyttäjiltä tietoa tarvittavista 

palkanlaskennan palveluasetuksista. Eli kuka käyttää, sekä milloin ja mihin niitä käytetään. 
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24.5.2022 tiistai 

 

Tänään keskityin navigaation välilehtien alavalintojen muokkaukseen ja reitityksen toteutukseen 

prototyypissä. Lisäksi aloitin kirjanpidon asetuksien lisäämisen muistiinpanojen ja eilisen 

läpikäynnin perusteella. Aamulla pidettiin Scrum-palaveri, niin kuin joka päivä.  

 

Iltapäivällä minulla oli tiimikaverini kanssa palaveri, jossa käsiteltiin yrityksen sisäisen palvelun 

mallinetta, toisin sanoen BFF:ää. Päivän lopuksi minulla oli esihenkilöni kanssa tavoitekeskustelu, 

jossa kävimme läpi sitä, miten minulla on sujunut ja onko ollut haasteita. 

 

25.5.2022 keskiviikko 

 

Päivän aikana en ehtinyt edistää projektia juuri ollenkaan. Yritys piti monen tunnin infotilaisuuden, 

jossa käytiin läpi teknisiä asioita sekä koodarien että liiketoiminnan kannalta. Tilaisuuden aikana 

sain paljon hyvää informaatiota yrityksessä tapahtuvista asioista, joten aika ei ollut hukkaan 

heitettyä.  

 

Ennen tuota tilaisuutta ehdin onneksi hieman katsoa kirjanpidon asetuksia. Ensin tarkistin, että 

kaikki asetukset oli toteutettu. Sitten jäin miettimään, kuinka ne voisi asetella. Päätin kuitenkin, että 

todennäköisesti en jätä kaikkia asetuksia samalla sivulla, tai sitten ne tulee jaotella jotenkin eri 

ryhmiin. Lisäksi meillä oli aamuinen palaveri, jonka jälkeen tuo infotilaisuus alkoi.  

 

26.5.2022 torstai 

 

helatorstai 

 

27.5.2022 perjantai 

 

Aamulla jatkoin kirjanpidon palveluasetuksien asettelun pohtimista sekä tarkastin ne vielä 

kertaalleen läpi. Tarkistaessani niitä huomasin, että laskutukseen kuuluvia asetuksia en ollut tehnyt 

kaikkia ja ne kaipasivat myös uudelleen asettelua. Välissä oli kuitenkin aamuinen palaveri, mutta 

heti sen jälkeen aloin tekemään noita asetuksia ja jaottelin ne kahteen eri ryhmään, jotta käyttäjä 

pystyisi päättämään, minkälaisia tietoja haluaa laskutukseen liittyen tarkastella. 

 



  

43 

Päivällä oli projektin toteutusvaiheeseen liittyen palaveri, jossa käytiin läpi uudempaa versiota 

BFF:stä. Keskustelimme myös, mitä ominaisuuksia tulevaan BFF:ään tulisi tehdä. Loppuvaiheessa 

päätimme, että minun olisi ehkä hyvä aloittaa käyttöliittymän toteutusta jo ennen oikean datan 

käytön mahdollistumista. Lisäksi päivän aikana tutkin CI/CD-putkien yleistä ideaa, jotta olisin 

paremmin perillä siitä, mistä puhutaan ja saisin paremman käsityksen, mitä ollaan tekemässä. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana projekti ei edennyt kovinkaan paljon. Syynä tähän on, kun sovelluksen tyyliä 

pohditaan uudestaan joukolla sellaisen henkilön kanssa, joka niistä tietää enemmän. Tämän osalta 

en voinut siis edetä. En myöskään pystynyt aloittamaan projektin toteutusta, koska siihen 

tarvittavan CI/CD-putkien tekoon pitää odottaa frontend-malline ja BFF:n teko pitäisi aloittaa, mutta 

sekään ei ole vielä kokonaan selvillä, miten sitä lähtisi toteuttamaan. Toivottavasti näihin saadaan 

selvyyttä ensi viikon aikana. 

Onneksi viikon aikana opin paljon uutta ja kehityin työntekijänä. Nyt minulla on parempi ymmärrys 

CI/CD-putkista, BFF:stä ja niiden käytöstä, niin yleisesti, kuin myös yrityksen kannalta. Tämä onkin 

tärkeää, koska minun tulee osata käyttää niitä ja saatan jopa päästä tekemään BFF:n tähän 

projektiin. Odotan innolla pääseväni oppimaan BFF:stä lisää yksityiskohtia kooditasolla. 

 

Lisäksi opin viikolla olleessa palaverissa yrityksen palkanlaskennasta ja sen palveluasetuksista. 

Nämä ovat tärkeä oppia jo pelkästään yrityksessä työskentelyn takia, koska nämä ovat hyvää 

yleistietoa ja melko varmasti työntekijä tulee törmäämään näihin työssään. Minulle nämä ovat 

erittäin tärkeää opittavaa, koska nämä asetukset minun tulisi tehdä tähän projektiin ja on hyvä 

tietää, miten niitä käytetään ja kuka niitä käyttää. 

4.10 Viikko 22 

30.5.2022 maanantai 

 

Aamulla päätin tutkia BFF:ään liittyviä tiedostoja. Lueskelin esimerkiksi siihen liittyviä koodeja ja 

dokumentaatiota. Luin myös paljon mielenkiintoista asiaa CI/CD-putkista yleisesti. Opiskelujen 

jälkeen tein pieniä muutoksia Figma-piirustuksiin. Lisäsin palveluasetuksien historiasivulle otsikon, 
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jotta käyttäjä tietäisi, millä sivulla on. Asettelin myös kirjanpidon asetuksia paremmin. Minulla oli 

myös pari palaveria. 

 

Ensimmäisessä palaverissa käytiin läpi projektin sommittelua ja pohdittiin, miten tullaan 

etenemään. Toinen palaveri oli frontendin mallinteen kunnon ja tekemäni prototyypin esittelyä. 

Päätimme järjestää viikoittaiset palaverit tästä aiheesta, jotta saataisiin tietoon suunnittelun ja 

mallinteen kehitysvaiheet. 

 

31.5.2022 tiistai 

 

Eilisestä käyttöliittymään liittyvästä palaverista juttelin aamulla esihenkilöni kanssa, ja hänen 

ehdotuksensa mukaisesti kutsuin myös hänet ja pari muuta tiimiläistä mukaan tuohon palaveriin. 

Kertasin myös joitakin tietoja CI/CD-putkista. 

 

Loppupäivästä tarkastelin nopeasti tekemääni prototyyppiä, jos löytäisin virheitä. Lisäksi kävin läpi 

projektiin liittyvää dokumentaatiota. Löysin palveluasetuksien palkanlaskentaosion, jonka 

asetuksia aloin keräämään tekstitiedostoon ja samalla pohdin, miten ne voisi toteuttaa.  

 

1.6.2022 keskiviikko 

 

Tämän päivän ollessa lyhyempi omien menojen ja virkistyspäivän vuoksi kauheasti edistystä ei 

projektiin tullut. Sain kuitenkin pohdittua palkanlaskennan palveluasetuksia. Samalla kirjoittaen 

niitä ylös mikä auttaa minua pysymään ajatuksieni perässä. Tällöin minun on helpompi suunnitella 

käsiteltävää asiaa, kun tiedän, mitä ratkaisuja olen jo keksinyt tiettyyn asetukseen. Ehdin myös 

toteuttaa ensimmäiset korjaukset Figmassa oleviin palkanlaskennan asetuksiin. 

 

2.6.2022 torstai 

 

Päivä alkoi palkanlaskennan asetuksien suunnittelulla. Se sisälsi paljon pohtimista ja suunnittelua 

sen osalta, kuinka puuttuvat asetukset voitaisiin toteuttaa. Ehdin myös jonkin verran toteuttaa 

Figmalla kirjoittamiani suunnitelmia. Lisäksi päätin vielä käyttää aikaa tähän liittyvän 

dokumentaation tutkimiseen. Meillä oli myös nykyisen sprintin katsaus ja uuden suunnittelu. Sen 

jälkeen sain tehtäväkseni muokata projektin dokumentaatiota siitä, miten muiden yrityksen 

palveluiden mallineita pystyttäisiin käyttämään tässä projektissa.  
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Loppupäivästä tein prototyyppiin tarkempia muokkauksia. Lisäsin asiakkuuksien tyypit 

pudotusvalikko-komponentin viereen, jotta olisi selkeämpää mitä vaihtoehtoja on. Tämän jälkeen 

luin dokumentaatiota ja tarkistin vielä kerran tekemäni asetukset korjaten pieniä virheitä.  

 

Viikkoanalyysi 

 

Viimeisen viikon aikana projekti ei edennyt juuri ollenkaan, koska kaikki projektin osa-alueet olivat 

riippuvaisia muiden työntekijöiden tekemistä osista. Viikko oli muutenkin työajaltaan lyhyt. Onneksi 

pystyin kuitenkin miettimään ja suunnittelemaan palveluasetuksien muutoksia. Lisäksi opiskelin 

CI/CD-putkia yleisesti, jotta saisin enemmän yleiskäsitystä siitä, miten ne toimivat. Oman projektin 

etenemisen jäädessä vähemmälle minulla oli aikaa korjata parannusta vaativia työtapojani. Yksi 

niistä oli esihenkilöni huomauttama työtehtävien keston merkitseminen niille tarkoitettuun paikkaan. 

Tätä pyrin muuttamaan lisäämällä t-paitojen koon tehtäväryppäisiin. Mitä suurempi t-paidan koko, 

sitä kauemmin ryppääseen kuuluvien tehtävien valmiiksi saaminen kestää. Esimerkiksi, jos t-

paidan kooksi merkitään S, voidaan olettaa, että tehtävien tekeminen kestää noin yhdestä kahteen 

sprintin verran. 

 

Toiseen näistä havahduin, kun esihenkilöni piti huomauttaa, että pitäisi projektin dokumentaatiota 

kirjoittaa lisää. Torstaina siis kirjoitin projektin BFF:n tekemisestä ja sen vaihtoehdoista enemmän. 

Jäin sen jälkeen vielä miettimään, pitäisikö minun kirjoittaa myös muista projektin osa-alueista 

lisää, jotta muiden on helpompi seurata sen etenemistä. 
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5 POHDINTA 

Tämän kuluneen kymmenen viikon aikana päiväkirjamerkinnät ja viikkoanalyysit ovat kehittyneet 

projektin edetessä paljon selkeämmiksi ja kattavimmiksi. Sen myötä olen itsessäni huomannut 

tapahtuvan kehitystä ohjelmistokehittäjänä, mikä on ilmennyt siten, että osaan paremmin kirjoittaa 

päivän työtehtävistä ja analysoida viikolla oppimaani, ongelmiani ja kehitystäni. Kehityksen mukana 

olen saanut lisää varmuutta tehdä päätöksiä, olla oma-aloitteinen ja kysyä apua. Kaikesta tästä 

huolimatta tunnen välillä olevani aloittelija muiden joukossa. Ajattelu- ja puhetapani eivät ole yhtä 

ammattimaiset kuin muilla työntekijöillä, jolloin jokin asia saattaa jäädä epäselväksi. Tapanani on 

esimerkiksi puhua asioista erittäin yksinkertaisesti ilman erikoisia ja hienoja termejä. Noille annan 

vielä aikaa, koska uskon, ettei suuren yrityksen ihan kaikkia hienoja termejä, palveluita ja tapoja 

pysty omaksumaan edes puolen vuoden aikana. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena oli suurimmaksi osaksi valmiiksi saatu Figma-prototyyppi, jota 

muokkasin moneen kertaan. Myös CI/CD-putkien valmistelu saatiin alkuun, jotta olisi myöhemmin 

päästy toteuttamaan tuota prototyyppiä, mutta valitettavasti siihen asti ei ehditty. Tästä 

lopputuloksesta en varsinaisesti saanut palautetta, koska jatkan sen työstämistä vielä tämänkin 

jälkeen. Onneksi sain esihenkilöltäni palautetta työskentelystäni. Kaiken kaikkiaan olen hänen 

mukaansa hyvin mukautunut hankalan ja palasina olevan projektin tekoon. Jo aloittaessani moni 

työntekijä sanoi minulle, että olen joutunut vaikeaan projektiin juuri sen takia, että tämä on niin suuri 

projekti ja koottavia palasia on paljon. Esimerkiksi suunnittelu on vienyt yhteensä jo kolme 

kuukautta. Tästä olen itsekin ylpeä, että olen saanut kasaan suurimman osan suunnittelusta näin 

suuresta projektista. 

 

Projektia tehdessä opin paljon siitä, kuinka se ei ole niin yksinkertaista kuin luulin. Suunnittelu on 

haastavaa, aikaa vievää ja monen vaiheen takana. Siihen kuuluvat muun muassa tiedon haku, 

tarpeiden huomiointi, käyttäjien ymmärtäminen, paljon pohtimista ja aikaisempiin sovelluksiin 

tutustumista. Nämä vaiheet eivät toteudu hetkessä ja ongelmitta, koska tietoa on paljon ja tuntuu, 

että jokainen työntekijä tietää yhden pienen osan sieltä täältä. Myös tutkittavia palveluita ja käyttäjiä 

on paljon. Projektin alussa nuo palaset kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka perusteellisen 

suunnittelun ansiosta vastaa yrityksen tarpeita ja haluttua lopputulosta. Etenkin tämä vaihe on 
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minulta vaatinut kärsivällisyyden kehittymistä, koska aikaisemmin olisin turhautunut, kun projekti ei 

tunnu etenevän. Opin myös teorian kannalta käyttöliittymästä ja sen backendistä ketterän 

ohjelmistokehityksen yhteydessä. Koko prosessin aikana opin myös yrityksen työtavoista, jotka 

mainitsin päiväkirjan alussa, niihin sisältyy ketterä ohjelmistokehitys sekä pitkä tiedon kaivamis- ja 

tutkimusprosessi. 

 

Vielä on kuitenkin joitakin asioita, jotka tarvitsevat parannusta. Parannusta tarvitsevat palaverien 

muistiinpanojen kirjoittaminen sen aikana, koska tämä minulta jää tekemättä melkein aina ja 

kokouksen loputtua en enää muista kaikkia läpikäytyjä asioita. Toinen parannusta kaipaava asia 

on dokumentaation päivittäminen. Tämä on myös yleinen haaste työpaikallani ja toivoisinkin tähän 

myös parannusta yrityksen puolesta. Mielestäni yrityksen tulisi vaatia työntekijöiltä 

dokumentaatiota ja sen tekemistä, jotta esimerkiksi uudet työntekijät saavat tietoa työpaikkansa 

palveluista helpommin. 

 

Päiväkirjan pitämisen aikana olen huomannut, että muistilistan pitäminen työpäivän aikana on 

yllättävän hyödyllistä. Se auttaa minua muistamaan, mitä olen päivän aikana tehnyt ja mitä pitää 

vielä tehdä. Aion pitää hieman samantyylistä listaa myös jatkossa, koska tällöin minun on myös 

helpompi muistaa kertoa kaikki oleellinen päivän Scrum-palaverissa. Nämä kaikki opitut taidot 

tulevat todellakin tarpeeseen jatkaessani uraa tässä yrityksessä ja muualla, koska ne ovat 

mielestäni ohjelmistokehittäjälle tärkeitä taitoja.  

 

Jatkossa tavoitteeni on kehittyä entistä enemmän näiden taitojen, mutta myös koodauksen ja 

uusien teknologioiden osalta. Samalla haluan päästä enemmän osaksi tätä työyhteisöä myös 

teoriaosaamisen kannalta eli siis olla jonkin aihealueen asiantuntija. Tavoitteenani on kehittyä 

kaiken kaikkiaan paremmaksi työntekijäksi. Tähän kuuluisi ainakin kokemuksen saaminen, uuden 

oppiminen, sekä oma-aloitteisuuden, kommunikoinnin, avunpyytämisen ja aktiivisuuden 

paraneminen. Mielestäni näillä pienillä muutoksilla voisin kehittyä paljonkin. Toivon, että 

tulevaisuudessa minun on mahdollista ottaa työssäni enemmän vastuuta. Odotan innolla, mitä 

tulevaisuus tuo tullessaan. 
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