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1 JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä luodaan Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokeskukselle potilaiden kysely-

lomakkeiden mobiililaitteilla ja tietokoneella täydentämisen mahdollistavan web-sovelluksen proto-

tyyppiversio.  

 

Työhön sisältyy Neurokeskuksen sovellukselle asettamien tarpeiden pohjalta sovelluksen suunnittelu 

ja sen toteutus. Sovelluksen pohjalta on tarkoitus mahdollisesti myöhemmin jatkokehittää tästä so-

velluksesta tuotantoon sopiva versio.  

 

Sovelluksen kehityksessä otetaan huomioon helppokäyttöisyys ja mahdollisuus, että sovellukseen 

tulee myöhemmin lisää lomakkeita. Sovellukseen lisättiinkin myös lomake-editori lomakkeiden lisäyk-

sen helpottamiseksi. 

 

Mahdollisesta opinnäytetyön aiheesta sain ensiksi tiedon Savonia-ammattikorkeakoulun opinto-oh-

jaajalta syyskuussa 2017. Varsinainen työn osuus päästiin alun selvittelyiden jälkeen aloittamaan 

helmikuussa 2018.   
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2 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN NEUROKESKUS 

 

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Neurokeskuksessa tehdään keskushermoston sairauksien 

diagnosointia, tutkimusta, leikkauksia ja hoitoa. Neurokeskus hoitaa myös epilepsiapotilaita ja tekee 

neuropaattista kipua peittävää kipustimulaattorihoitoa sekä syväaivostimulaatiota vaikeisiin liikehäiri-

öihin (PSSHP Neurokeskus). 

 

Neurokeskuksessa hoidetaan Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karja-

lan sairaanhoitopiireihin kuuluvien sairaaloiden potilaita ja muualta lähetteen saaneita, esimerkiksi 

valinnanvapauden perusteella Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitopaikakseen valinneita henkilöitä 

(PSSHP Neurokeskus). 

 

Neurokeskuksessa opetetaan myös Itä-Suomen yliopiston lääketieteen oppilaita ja koulutetaan eri-

koistuvia lääkäreitä (PSSHP tutkimus ja opetus).  
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3 KÄYTETYT TEKNIIKAT JA TYÖKALUT 

 

Opinnäytetyössä luotu kyselylomakesovellus tehtiin käyttäen Microsoftin kehittämää avoimen lähde-

koodin ohjelmistokehystä .NET Corea. Lisäksi työssä käytettiin monia muita avoimen lähdekoodin 

kirjastoja, jotka koin tarpeellisiksi sovelluksen vaatimusten saavuttamiseksi. 

 

3.1 Microsoft Visual Studio 
 

Microsoft Visual Studio on Microsoftin kehittämä ohjelmointiympäristö, jonka avulla voi kehittää so-

velluksia monille eri laitteille ja käyttöjärjestelmille. Visual Studio sisältää paljon erilaisia sovelluskehi-

tystä nopeuttavia työkaluja (Visual Studio IDE). 

 

3.2 C# 
 

C# on Microsoftin kehittämä olio-ohjelmointiin soveltuva ohjelmointikieli, jonka tavoitteena on olla 

mahdollisimman yksinkertainen ja sopia laajasti erilaisiin ympäristöihin käytettäväksi (ECMA C# Lan-

guage Specification). 

 

3.3 MVC 
 

MVC on suunnittelumalli, jonka avulla sovelluksen sisältämät mallit, näkymät ja käsittelijät voidaan 

jakaa eri osiin. Tämä mahdollistaa mallien kuvaavan tiedon näyttämisen eri näkymissä ja näiden oh-

jelman osien vaihtamisen toisenlaisiin ilman kaikkien osien uudelleen toteuttamista (Gamma, Helm, 

Johnson ja Vlissides, 1994, 4). 

 

3.4 Entity Framework 
 

Entity Framework on Microsoftin .NET ympäristöä varten kehittämä Object-Relational mapping tek-

niikkaa hyödyntävä ohjelmistokehys, jonka avulla tietokantaan voidaan tehdä tallennuksia ja hakuja 

käyttäen sovelluksen malleja sekä LINQ-kyselyitä (Overview – EF 6). 

 

3.5 LINQ 
 

LINQ eli Language-Integrated Query on Microsoft .NET Ohjelmistokehyksen sisältämä komponentti, 

joka mahdollistaa datakyselyiden tekemisen tietokantoihin, lueteltuihin luokkiin ja muihin tiedon läh-

teisiin (LINQ: .NET Language-Integrated Query). 

 

3.6 HTML 
 

HTML kuvauskieltä käytetään yleensä internet sivujen kirjoittamiseen ja sitä voidaan käyttää myös 

muun tiedon kuten dokumenttien kuvaukseen (W3C Recommendation). 
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3.7 JavaScript 
 

JavaScript on laajasti eri selainten tukema tulkattava ohjelmointikieli, joka kehitettiin 90-luvulla mah-

dollistamaan interaktiivisen sisällön lisäämisen verkkosivustoille (ECMAScript Language Specifi-

cation). JavaScriptiä käytetään nykyään suuressa osassa internetin verkkosivuja (Usage of Ja-

vaScript for websites). 

 

3.8 JQuery 
 

JQuery on JavaScript-kirjasto, jonka tarkoituksena on helpottaa JavaScriptiä käyttävien verkkosivujen 

kehittämistä antamalla kehittäjien käyttöön valmiiksi toimivia ja eri selaimilla testattuja toimintoja. 

JQueryllä voidaan helposti hakea ja muuttaa verkkosivun elementtejä sekä tehdä kutsuja palvelimelle 

(What is JQuery?). 

 

3.9 JSON 
 

JSON eli JavaScript Object Notation on tiedonvälitykseen kehitetty tiedostomuoto, jota käytetään 

usein palvelimen ja selaimen välisessä tiedonsiirrossa mutta sitä voidaan käyttää myös tiedon tallen-

tamiseen (Introducing JSON). 

 

3.10 Bootstrap 
 

Bootstrap on HTML-, JavaScript- ja CSS-kirjasto, jonka tarkoituksena on helpottaa monille eri laite-

tyypeille suunnattujen verkkosivujen kehittämistä. Bootstrap sisältää paljon hyödyllisiä työkaluja 

verkkosivujen rakenteen, sisällön ja sivujen yksittäisten osien luomiseen (Getbootstrap.com). 

 

3.11 KonvaJS 
 

KonvaJS on HTML5 Canvas elementtiin keskittynyt JavaScript-kirjasto, joka mahdollistaa helpon ta-

van luoda kuvan käsittelyä vaativia web-sovelluksia. KonvaJS tukee myös mobiililaitteita ja sisältää 

kosketusnäyttöjen vaatimat tapahtuman käsittelijät (KonvaJS). 
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4 SUUNNITTELU JA MÄÄRITTELY 

 

KYS Neurokeskuksella on tarve päästä eroon nykyisin potilaiden täyttämien lomakkeiden paperiversi-

oista, koska näiden tietojen jälkeen päin syöttäminen lopulliseen tallennuspaikkaan on työlästä ja vie 

hoitajilta paljon aikaa, jonka voisi käyttää muiden töiden hoitamiseen. 

 

Kroonisen kivun vuoksi kipustimulaattorihoitoon tuleville potilaille tehdään seuraavat kyselyt sekä 

ennen hoitoa, että hoidon jälkeen 6 kk, 12 kk, 3 vuoden ja 5 vuoden kohdalla: 

 

Paindetect -kipukysely 

BDI -depressiokysely 

BAI -ahdistuskysely 

Oswestryn oire- ja haittakysely 

SQoL-F/M -elämänlaatukysely seksuaalisuudesta 

15D-elämänlaatumittari 

NePIQoL- neuropaattisen kivun vaikutus elämänlaatuun 

GPE (Global Percieved Effect) -tyytyväisyyskysely 

 

Näistä työssä on toteutettu Paindetect ja BDI sekä muiden lomakkeiden toteuttamisen mahdollista-

vat editorit. 

 

 

4.1 Määrittely 
 

Sovelluksen vaatimuksia käytiin läpi muutamassa erillisessä palaverissa ja näiden pohjalta suunnitte-

lun aikana valitsin sopivat tekniikat, joilla kyseisen kaltainen sovellus olisi mahdollista toteuttaa.  

 

Lomakkeet tulisi toteuttaa niin, että ne toimivat hyvin niin mobiililaitteilla kuin tietokoneellakin ja lo-

makkeiden lisääminen sovellukseen olisi mahdollista myös myöhemmin. Lomakkeilla kerätyt tiedot 

tulee tallentaa johonkin ja näistä tallennetuista tiedoista pitäisi pystyä laskemaan myös pisteytyksiä. 

Potilaiden lomakkeille täydentämät tiedot tulee myös olla mahdollista viedä sovelluksesta ulos jos-

sain muodossa.  

 

Neurokeskuksen käyttämän Paindetect kipukyselylomakkeen paperiversioon sisältyy kuva, johonka 

piirretään kipualue ja kivun säteilyn suunta. Tämän kuvaan piirtämisen kaltaisten lomakekenttien 

toivottiin myös olevan mahdollista lisätä sovelluksen lomakkeisiin. 

 

Sovellukseen mahdollisesti voisi sisältyä myös erillinen lomake-editori, jolla pystyisi helposti lisää-

mään uusia lomakkeita.  Toteutuksessa ja tekniikoiden valinnassa tulisi myös ottaa huomioon tieto-

turva. Sovelluksen prototyyppiversiossa käyttäjiltä ei pyydetä henkilötietoja. Sovellusta hallinnoiva 

tutkimushoitaja voi tarvittaessa yhdistää sovellusta testaavan potilaan kirjaamalla ylös henkilön, jolle 

lomaketunnus on luovutettu. 
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4.2 Työn suunnittelu 
 

Sovelluksen suunnittelu aloitettiin lokakuussa 2017 KYS Neurokeskuksella käydyn palaverin jälkeen, 

jossa käytiin läpi sovelluksen keskeisiä asioita.  

 

Työhön käytetyt tekniikat olivat itse valittavissa ja päädyin käyttämään ASP.NET Core ohjelmistoke-

hystä koska vastaavalla tekniikalla toteutettuja sovelluksia on käytössä Kuopion Yliopistollisella Sai-

raalalla myös muita. ASP.NET Core ohjelmistokehykseen sisältyy myös valmiita tietoturvaan liittyviä 

ominaisuuksia, joita on käytetty sovelluksessa. 

 

Varmistaakseni, että sovelluksen käyttöliittymän toimii mobiililaitteilla valitsin sovellukseen käyttöön 

Bootstrap-ohjelmistokehyksen, jonka komponenteilla on toteutettu myös suurin osa lomakkeiden 

kentistä ja painikkeista. 
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5 SOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN 

 

5.1 Kirjautuminen 
 

Sovelluksen käyttäjät kirjautuvat sovellukseen ennalta jaetulla lomaketunnuksella sovelluksen aloi-

tussivulta (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Sovelluksen aloitussivu. 

 

5.2 Lomakkeen valinta ja täydentäminen 
 

Kun käyttäjä on syöttänyt oikean lomaketunnuksen, ohjataan hänet lomakkeen valintaan (Kuva 2), 

johon ilmestyy näkyviin kaikki käyttäjän täyttämättömät lomakkeet. 

 

 

Kuva 2. Lomakkeiden valinta näkymä 
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Lomakkeen valinnan jälkeen käyttäjälle annetaan lomake täytettäväksi ja lähettämisen jälkeen vas-

taukset tallennetaan tietokantaan. Kuvassa (Kuva 3) osa yhdestä työssä tehdyistä lomakkeista. 

 

 

Kuva 3. Osa yhdestä lomakkeesta 
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6 TIETOKANTA 

 

Sovelluksen tietokanta on toteutettu Entity Frameworkin Code-first periaatetta käyttäen, jossa tieto-

kanta voidaan luoda automaattisesti sovelluksen käyttämien mallien pohjalta migraatioiden avulla. 

Tämän toteutustavan valinta mahdollistaa myös helposti sovelluksen kehittämisen aikana eteen tul-

leiden tarvittavien kenttien lisäämisen tietokantaan. 

 

6.1 Mallit 
 

Mallit ovat sovelluksen sisältämiä luokkia, joiden tarkoituksena on kuvata käsiteltävän ja tallennetta-

van tiedon ominaisuuksia. Code-first periaatteella sovellusta kehittäessä Entity Framework käyttää 

ennalta määrättyjä käytäntöjä luodakseen malliluokista käsitteellisen mallin, jonka perusteella se 

osaa määritellä tarvittavat tiedot tietokannan ja sen taulujen sekä niiden relaatioiden luomiseen 

(Code First Conventions – EF6). 

 

Sovelluksen tämän hetkinen versio sisältää neljä malliluokkaa, joiden avulla sovellus käsittelee ja 

tallentaa tietoa. Lomakkeiden käyttäjiä kuvaava luokka FormUser, Lomakepohjia kuvaava luokka 

FormTemplate, Lomakkeita kuvaava luokka Form ja vientipohjia kuvaava luokka FormExportTemp-

late. Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on esimerkki Form malliluokasta.  

 

Kuvassa käytetään myös Entity Frameworkin käytäntöä [DatabaseGenerated(DatabaseGenerationO-

ption.Identity)] määrittämään, että tietokannan tulee tietoja tauluun lisättäessä luoda riville uusi 

Guid-tunniste FormId sarakkeeseen.  

 

 

Kuva 4. Form malliluokka 
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6.2 Migraatiot 
 

Migraatiot ovat Microsoftin suosittelema tapa muokata tietokantaa sovelluksen kehityksen aikana. 

Migraatioiden avulla voidaan luoda mallien pohjalta tietokanta, pitää kirjaa malliluokkiin tehdyistä 

muutoksista ja pitää tietokantaa ajan tasalla (Code First Migrations – EF6). 

 

Työssä käytettiin migraatioita tekemään tietokantaan muutoksia sovelluksen kehityksen aikana. Alla 

olevassa kuvassa (Kuva 5) esimerkki migraatiosta, joka lisää Description kentän FormExportTemp-

late tauluun tietokannassa. 

 

 

Kuva 5. Esimerkki migraatiosta 

 

6.3 Tietokanta 
 

Sovelluksen tämän hetkinen tietokanta muodostui siis kehityksen aikana tehdyistä malliluokista ja 

niihin tehdyistä muutoksista. Lopullisesta tietokannasta löytyy myös työssä käytetyn ASP.NET Coren 

omia käyttäjän hallintaan liittyviä tauluja. Alla olevassa kuvassa (Kuva 6) on sovelluksen käyttämästä 

tietokannasta kaavio. 
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Kuva 6. Kaavio sovelluksen käyttämästä tietokannasta. 
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7 HALLINTA 

 

ASP.NET Coressa voidaan estää pääsy kontrollereihin ja muihin palvelimella sijaitseviin toimintoihin 

käyttäen Authorize Attribute määrettä (Simple Authorization in ASP.NET Core). 

 

Kaikki hallintaan liittyvät toiminnot on suljettu hallintaan kirjautumattomilta käyttäjiltä käyttäen näitä 

Authorize Attribute määreitä. Jos kirjautumaton käyttäjä yrittää päästä näihin toimintoihin ohjataan 

hänet hallintaan kirjautumiseen. 

 

7.1 Hallintaan kirjautuminen 
 

Hallintaan kirjautuminen on toteutettu käyttäen ASP.NET Core ohjelmistokehyksestä löytyviä työka-

luja. Tämän toteutustavan hyötynä on se, että sovellukseen pystyy helposti myöhemmin lisäämään 

kirjautumis vaihtoehtoja kuten Windows Active Directory tunnuksilla kirjautumisen tai esimerkiksi 

monivaiheisen käyttäjien todentamisen. 

 

Sovelluksen hallintaan kirjautuminen käyttää nykyisessä versiossa sovellukseen luotavia paikallisia 

tunnuksia. Alla kuvassa (Kuva 7) on sovelluksen kirjautumis- näkymä. 

 

 

Kuva 7. Sovelluksen hallintaan kirjautuminen. 

 

 

 

7.2 Käyttäjien ja lomakkeiden hallinta 
 

Käyttäjien ja käyttäjille näkyvien lomakkeiden hallinta on sovelluksessa yhden näkymän alla. Sa-

masta näkymästä pääsee myös tarkastelemaan lomakkeiden vastauksia ja viemään näistä ulos tie-

toja.  

 

Sovelluksen käyttäjiä voidaan luoda näkymän oikean puolella (Kuva 8) sijaitsevan uusi käyttäjä pai-

nikkeen avulla. Lomakkeen käyttäjiä on myös mahdollista etsiä tunnuksen perusteella kirjoittamalla 

etsintä kenttään osa haluttua tunnusta. 
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Kuva 8. Sovelluksen lomakkeiden käyttäjien hallinta. 

 

Lomakkeen käyttäjän valinnan jälkeen ilmestyy näkymään oikealle puolelle (Kuva 9) listaus kaikista 

käyttäjälle lisätyistä lomakkeista. Lomakkeen poistamiseen ja täytetyn lomakkeen vastausten katse-

luun löytyvät painikkeet jokaisen lomakkeen kohdalta. Lomakkeiden lisäys valitulle käyttäjälle teh-

dään listauksen yläpuolelta löytyvästä alas vetovalikosta, joka listaa kaikki käyttäjälle lisättävissä ole-

vat lomakkeet. 

 

 

Kuva 9. Sovelluksen lomakkeiden lisäys käyttäjille. 
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7.3 Lomakkeiden vastausten tarkastelu 
 

Yksittäisten lomakkeiden vastauksia pääsee tarkastelemaan käyttäjien ja lomakkeiden hallinta näky-

män kautta. Katseltavaksi valitun lomakkeen vastaukset aukeavat omalle sivulleen uuteen näkymään 

(Kuva 10). 

 

 

Kuva 10. Täytetyn lomakkeen vastausten tarkastelu. 

 

7.4 Lomake- ja vientipohjien hallinta 
 

Lomake- ja vientipohjien hallinta on sovelluksessa toteutettu yhden näkymän alle. Näkymän vasem-

man puolen (Kuva 11) listauksesta voi lisätä sovellukseen uusia lomakkeita, siirtyä lomake-editoriin 

muokkaamaan valittua lomaketta ja poistaa näitä.  

 

 

Kuva 11. Lomakepohjien hallintanäkymä. 

 

Kun lomakepohjan valitsee listauksesta, ilmaantuu oikealle puolelle näkymää (Kuva 12) listaus loma-

kepohjaan liittyvien vientipohjien listaus. Jokaisen vientipohjan kohdalla on painikkeissa toiminnot 

pohjan uudelleen nimeämiseen, muokkaukseen ja poistamiseen. 
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Kuva 12. Lomakkeeseen liittyvien vientipohjien hallintanäkymä. 

 

Kuvassa (Kuva 13) on koko lomake- ja vientipohjien hallintanäkymä, kun yksi lomakepohjista on va-

littuna. 

 

 

Kuva 13. Lomake- ja vientipohjien hallintanäkymä. 
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8 LOMAKKEET 

 

8.1 Lomakepohjat 
 

Sovelluksen lomakkeiden myöhempää lisäämistä ja lomake-editoria varten tuli sovellukseen löytää 

tapa, jolla voisi kuvata lomakkeiden ominaisuuksia, kysymyksiä ja kysymysten ominaisuuksia. Tällai-

nen lomakkeiden kuvaustapa mahdollistaa tarvittaessa myös mobiililaitteiden natiivi sovelluksien ke-

hittämisen käyttäen samaa web-sovellusta pohjana. 

 

Valitsin lomakepohjien kuvaukseen hyvin tunnetun JSON-tiedostomuodon, joka on helposti ihmisen 

luettavissa ja muokattavissa. Sovelluksen kehitysvaiheessa tämä helppo muokattavuus oli tärkeä 

ominaisuus koska lomakkeiden luontiin soveltuva lomake-editori tehtiin vasta työn loppu puolella. 

 

Lomakepohjan kuvaus sisältää lomakkeen otsikon, ohjeistuksen ja kysymykset sisältävän questions 

JSON-array ryhmän. Questions ryhmä sisältää jokaista lomakkeen kysymystä kohden kysymyksen 

otsikon, tyypin, guid-tunnisteen ja vastausvaihtoehdot sisältävän options JSON-array ryhmän. Opti-

ons ryhmä sisältää vastausvaihtoehdon sisältävän tekstin ja arvon, joka vastaa kyseistä vaihtoehtoa.  

 

Tarvittaessa lomakepohjan kuvaukseen on mahdollista lisätä lisää tietoa lomakkeen tai kysymysten 

ominaisuuksista ja sovelluksessa on myös tätä tukeva ominaisuus. Kuvassa (Kuva 14) esimerkki yk-

sinkertaisesta lomakepohjan kuvauksesta. 

 

 

Kuva 14. Esimerkki lomakepohjasta. 
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8.2 Lomakkeiden esittäminen 
 

Sovelluksessa lomakkeiden esittäminen on toteutettu erillisenä osana sovellusta niin, että tätä lo-

makkeen esittävää osaa voidaan käyttää helposti sovelluksen eri osissa. Tätä osaa on käytetty lo-

makkeen esittämiseen sovelluksen käyttäjälle, lomake-editorissa lomakkeen esikatselu osiossa ja 

lomakkeen vastauksia tarkasteltaessa hallintapuolen näkymässä.  

 

Lomakkeen esittäminen onnistuu yksinkertaisimmillaan kutsumalla kohdassa sivua, johonka lomak-

keen halutaan näkyvän JsonForm View Componenttia ja välittämällä tälle parametrinä haluttu loma-

kepohja. Kuvassa (Kuva 15) esimerkki kutsusta. 

 

 

Kuva 15. Kutsutaan JsonForm View Componenttia 

 

 

 

8.3 Lomakekenttien tyypit, ominaisuudet ja luonti 
 

Sovellus käy käynnistyessään läpi kaikki ennalta määrätyn kansion sisältämät tiedostot ja etsii sieltä 

lomaketyypiksi tiedoston nimen perusteella määritellyt tiedostot (Kuva 16). Tämä mahdollistaa kysy-

mys tyyppien lisäämisen sovellukseen ja lomake-editoriin yhden tiedoston lisäyksellä. 

 

 

Kuva 16. Haetaan lomakekenttien tyypit 

 

Lomakepohjaa luettaessa sovellus hakee lomakekentän tyyppiä vastaavan näkymän ja lisää tämän 

sisällön oikeaan kohtaan lomaketta. Kuvassa (Kuva 17) on esimerkki yksinkertaisesta lomakekentän 

tyyppi tiedostosta. 
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Kuva 17. Yksinkertaisen lomakekentän ohjelmakoodi. 

 

Lomakentistä osa tarvitsee erilaisia ominaisuuksia ja näiden lisääminen lomakepohjiin ja lomake-

editoriin tehdään lisäämällä sovelluksen Components listaan tarvittavat tiedot. Kuvassa (Kuva 18) 

esimerkki lomakekenttä tyypin ominaisuuden lisäyksestä. 

 

 

Kuva 18. Lomakekentän tyypin ominaisuuksien lisäys. 

 

8.4 Kuvakomponentit 
 

Sovelluksessa on kaksi erilaista kuvakomponenttia. Kuvan päälle piirtämisen mahdollistava kompo-

nentti ja kuvaan valittavien alueiden luomisen mahdollistava komponentti. Molemmissa näistä käyte-

tään KonvaJS-kirjastoa, joka sisältää paljon ominaisuuksia kuvien muokkaukseen ja soveltuu myös 

hyvin mobiililaitteilla käytettäväksi. 

 

Kuvan päälle piirtämisen mahdollistavassa komponentissa on kaksi päällekkäistä tasoa. Alempaan 

tasoon ladataan kuva. Ylempään tasoon liitetään tapahtuman käsittelijät, jotka mahdollistavat piirtä-

misen. Alla olevassa kuvassa (Kuva 19) kuvakomponentti ja sen päälle piirretty oranssi alue. 
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Kuva 19. Kuvakomponentti ja sen päälle piirretty alue. 

 

Lomakkeen tallennus vaiheessa piirretty taso serialisoidaan base64 koodatuksi merkkijonoksi käyt-

täen selainten laajasti tukemaa toDataUrl() funktiota (Kuva 20). Tämä base64 merkkijonoksi koo-

dattu kuva voidaan tallentaa ja ladata myöhemmin uudelleen näkyviin lomakkeen vastauksia tarkas-

tellessa.  

 

 

Kuva 20. Canvas elementin merkkijonoksi koodaava ohjelmakoodin osa. 

 

Kuvaan valittavien kohteiden luomisen mahdollistavassa komponentissa kuvan näyttämisen lisäksi 

luetaan kysymyksen options arraystä polygonin pisteiden koordinaatit, väri, läpinäkyvyys ja muita 

ominaisuuksia. Näiden arvojen perusteella luodaan halutun kaltainen valittavissa oleva kohde. 
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9 TIETOJEN LASKENTA JA ULOSVIENTI 

 

9.1 Vientipohjat 
 

Lomakkeiden tuloksista on pystyttävä laskemaan pisteytyksiä. Pisteytyksien laskemiseen tarvittavia 

tietoja lomakepohjista ovat kysymyksen guid-kenttä, jonka perusteella tiedetään minkä kysymyksien 

vastauksen arvoja laskemiseen käytetään. 

 

Vientipohjat ovat lomakepohjien tapaan tallennettu JSON tiedostomuodossa ja sisältävät JSON-ar-

rayssä kenttiä. Nämä kentät sisältävät kentän nimen, arvon ja parts JSON-arrayn. Parts-array sisäl-

tää kentän arvon laskemiseen tarvittavien lomakepohjan kenttien guid-tunnisteet ja laskutoimituk-

set.  

 

Vientipohjissa parts-arrayn sisältämien kenttien value arvot tulee olla oikeassa muodossa, jotta so-

vellus osaa laskea arvot oikein. Tämän helpottamiseksi vientieditorissa onkin valmiiksi painikkeet 

näiden luontia varten. Laskutoimitukset vientipohjissa tukee sovelluksen nykyisessä versiossa vain 

peruslaskutoimituksia. Kuvassa (Kuva 21) esimerkki yksinkertaisesta vientipohjasta. 

 

 

Kuva 21. Yksinkertaisen vientipohjan rakenne. 

 

9.2 Tietojen ulosvienti 
 

Tietojen ulosvienti on sovelluksessa toteutettu hallintapuolelle lomakkeiden vastausten tarkastusten 

yhteyteen. Näkymässä on vientipohjan valitsemiseen tarkoitettu alas vetovalikko, josta vientipohjan 
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valitsemisen jälkeen luodaan .csv-tiedoston sisältöä vastaava merkkijono. Painikkeen arvoksi asete-

taan .csv tiedoston muodostamiseen vaadittava merkkijono (Kuva 22). 

  

 

Kuva 22. Painikkeen arvoksi asetetaan .csv tiedoston sisältö. 

 

Vientipohjan valitsemisen yhteydessä luetuista ja lasketuista lomakkeen kentistä luodaan myös val-

miiksi .csv muotoinen tiedosto, joka liitetään valmiiksi painikkeeseen ladattavaksi. 
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10 EDITORIT 

 

10.1 Editorien toiminta 
 

Sovelluksen editorit muuttavat niille annetun JSON-muotoisen lomake- tai vientipohjan JavaScript 

objektiksi. Editorin avulla voidaan muokata helposti tätä objektiksi muutettua pohjaa. JavaScript ob-

jektin sisältämät osat liitetään (Kuva 23) editorin valintaosion sisältämiin html-elementteihin JQueryn 

data funktion avulla. 

 

 

Kuva 23. JavaScript objektin osien liittäminen html-elementteihin. 

 

Lomakepohjan tallennusvaiheessa editorissa muokattu JavaScript objekti serialisoidaan takaisin 

JSON-muotoon ja lähetetään tallennettavaksi. 

 

10.2 Lomake-editori 
 

Lomake-editorin tarkoituksena on mahdollistaa sovellukseen lomakkeiden lisäys mahdollisimman yk-

sinkertaisella tavalla. Editorin avulla voidaan luoda sovelluksen käyttöön uusia lomakepohjia ja vält-

tää JSON-muodossa tietokannassa sijaitsevien lomakepohjien käsin kirjoittaminen.  

 

Editorissa pystyy lisäämään ja poistamaan kysymyksiä sekä näiden vaihtoehtoja, muuttamaan kysy-

mysten ja vastausvaihtoehtojen järjestystä, päivittämään lomakkeen esikatselu näkymän ja tallenta-

maan lomakepohjan. 

 

Lomake-editorin käyttöliittymä on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä (Kuva 24) osassa sijaitsevat 

editorin painikkeet ja lomakkeen kysymysten sekä kysymysten vaihtoehtojen valintaan tarkoitettu 

alue. Painikkeiden kuvat on toteutettu käyttäen FontAwesome-kirjastoa, joka sisältää paljon web-

sovelluksiin sopivia kuvia ja niiden käsittelyyn tarkoitettuja ominaisuuksia. 
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Kuva 24. Editorin painikkeet ja lomakkeiden osien valinta-alue. 

 

Toisessa osassa tällä hetkellä valittuna olevan lomakkeen kysymyksen tai vaihtoehdon ominaisuuk-

sien muuttamiseen tarkoitettu alue. Editori osaa valitun kentän tyypin perusteella näyttää sen tarvit-

semien ominaisuuksien editoimiseen soveltuvat kentät. Kuvassa (Kuva 25) on editointi alueessa nä-

kyvissä yhden kuvakomponentin kenttätyypin ominaisuuksia. 

 

 

Kuva 25. Kenttätyypin ominaisuuksien editointi-alue. 
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Editorissa oikealla on lomakkeen esikatselualue, jonka avulla lomakkeeseen tehtäviä muutoksia voi 

helposti esikatsella. Kuvassa (Kuva 26) on koko editorin näkymä, jossa näkyy myös yhden lomak-

keen esikatselu. 

 

 

Kuva 26. Lomake-editori. 

 

 

10.3 Vientieditori 
 

Vientieditorin (Kuva 27) tarkoituksena on mahdollistaa tietojen ulosviennin ja pisteytyksien lasken-

nan mahdollistavien vientipohjien luonti nopeasti ja helposti.  

 

 

Kuva 27. Vienti-editori. 

 

Vienti-editorin käyttöliittymä on jaettu kolmeen osaan. Vasemmalla (Kuva 28) editorissa on laskenta-

kenttien ja niiden sisältämien osioiden listaus. Osiot vientieditorissa sisältävät nimen ja arvon. Osioi-

den nimeä käytetään vain editorissa selkeyttämään vientieditorin käyttöä ja arvokentistä muodoste-

taan itse laskentakentän arvon laskennassa käytetty laskutoimitus. 
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Kuva 28. Vienti-editorin laskentakenttien ja sen osien listaus. 

 

Oikealta vientieditorista löytyy editoitavaa vientipohjaa vastaavan lomakepohjan kysymyksien mukai-

set painikkeet, joista painamalla voidaan lisätä valittuun laskentakenttään kysymystä vastaava osio. 

Peruslaskutoimituksien lisäämiseen on myös painikkeet tässä osassa. 

 

Keskelle vientieditoria ilmestyy valittuna olevan laskukentän tai sen osion kaikki ominaisuudet ja 

näitä pystyy myös tarvittaessa muokkaamaan. 
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11 POHDINTA 

 

Työn aihe oli mielenkiintoinen ja sivuston tekemisen yhteydessä tuli eteen monia haasteita, jotka 

eivät kuitenkaan osoittautuneet ylitsepääsemättömiksi. Projektin suunnitteluvaiheessa kului paljon 

aikaa sivuston tekniikoiden selvittelyyn ja palavereille sopivien aikojen löytämiseen. Alkuperäisestä 

aikataulusta jäin tämän ja muiden sovelluksen kehityksen aikana eteen tulleiden asioiden takia jäl-

keen. 

 

Työn suunnitteluvaiheessa olisin voinut käyttää enemmän aikaa sovelluksen ja lomakkeiden tarvitse-

man tiedon sekä malliluokkien rakenteen miettimiseen, koska näin olisin säästänyt paljon aikaa so-

velluksen toteutusvaiheessa. 

 

Työssä onnistui omasta mielestäni hyvin JSON-muotoisen lomakepohjan näytölle näkyväksi lomak-

keeksi muuntavan .NET View Componentin toteutus. En ollut työn aloitus vaiheessa varma saisinko 

juuri tällä suunnittelemallani ratkaisu tavalla toteutettua tämän osan ohjelmaa, joka kolmessa eri 

sovelluksen osassa saattaa lomakkeet näkyviin näytölle. Sovelluksen käyttöliittymään erityisesti edi-

torien osalta en ole nykyisessä versiossa tyytyväinen ja se onkin yksi sovelluksen jatkokehitystä vaa-

tiva osa. 

 

Sivustossa käytettäväksi valitsemani JavaScript-kirjastot osoittautuivat sopiviksi tämän kaltaiseen 

mobiililaitteilla käytettävään sovellukseen. Kirjastojen valinnassa tuli myös varmistua, että niiden li-

senssit sopivat tämän kaltaiseen työhön. Lisäksi suosin valinnassa avoimen lähdekoodin kirjastoja, 

jotka ovat laajasti käytössä maailmalla. 

 

Sovelluksen kehittämisen aikana opin paljon uusia ohjelmointiin liittyviä tekniikoita ja muita asioita. 

Näistä opituista asioista on itselleni varmasti hyötyä työelämässä opintojen jälkeen koska työssä 

käytettyjä tekniikoita on laajasti käytössä ainakin verkkosivuja kehittävissä yrityksissä.  

 

Työn lopputulokseen olen tyytyväinen, vaikka siihen jääkin todella paljon kehittämistä vaativia osa-

alueita ja myöhemmin huomioon otettavia seikkoja. Sovelluksen jatkokehitykselle etsitäänkin mah-

dollisesti sopivaa henkilöä vielä tämän vuoden puolella. Toisaalta ei vielä ole tiedossa jatketaanko 

sovelluksen kehitystä tästä työn tuloksena syntyneestä prototyypistä vai toimiiko se tulevaisuudessa 

sovellustoimittajalle esiteltävänä esimerkkisovelluksena. 

 

Jatkokehityksen kohteina ennen sovelluksen käyttöönottoa tuotantoon tulisi parantaa sovelluksen 

käyttöliittymää, tietoturvaa ja viedä sovellus pankkitunnistautumisen tai muun vahvemman tunnis-

tautumisen taakse.  
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