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Opinnäytetyön aiheena on uuden laskutusjärjestelmän suunnitteleminen ja te-
keminen Lappeenrannan Voimistelijat ry:lle. Työn idea syntyi, kun edellisen jär-
jestelmän suunnittelija, Jouni Könönen, koki tarpeelliseksi rakentaa virtaviivai-
semman ja selkeämmän järjestelmän vanhan tilalle. 

Työssä esitellään MySQL, XAMPP-ohjelmistopaketti sekä PHP- että JavaSc-
ript-ohjelmointikielet. Suuremmin työ keskittyy tietokantojen esittelyyn ja niiden 
toimintaan. Työn lopussa on myös esitelty nykyinen laskutusjärjestelmä sekä 
siinä havaitut puutteet sekä parantamistarpeet. 

Järjestelmällä pystyy luomaan ja muokkaamaan laskuja sekä kirjaamaan uusia 
voimistelijoita sekä huoltajia järjestelmään. 

Asiasanat: laskutusjärjestelmä, MySQL, PHP, JavaScript, XAMPP, tietokanta 



3 

Abstract 
Mikko Anselmi Pajunen 
Creating a new billing system for LrV 
42 Pages 
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 
Technology, Information Technology 
Bachelor´s Thesis 2014 
Instructor: Mr Yrjö Utti, Saimaa University of Applied Sciences 
 

The purpose of the work was to create a new billing system for LrV to be used 
instead of the current system. The current system was found to be too complex 
and difficult to both understand and use, thus the need for a new, more stream-
lined system. 

During the work the workings of databases as well as MySQL and PHP and 
JavaScript programming languages were studied. A new billing system was 
also built. Programs used during the work were XAMPP, MySQL Workbench 
and Notepad++. 

With the new system, it is possible to create and modify bills, as well as to regis-
ter new athletes and guardians into the database. 
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Käsitteet 

Apache Avoimen lähdekoodin HTTP-palvelin 

C Ohjelmointikieli 

CGI Ohjelmointikieli (Common Gateway Interface) 

DB2 Relaatiotietokantahallintajärjestelmä (Relational Data-
Base Management System) 

Domain Internetin nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa verkko-
tunnuksia IP-osoitteiksi 

ER-Kaavio Kohdetyyppien suhde-kaavio (Entity-relationship mo-
del) 

GNU Projekti, jonka tavoite on luoda täysin vapaa käyttöjär-
jestelmä. (GNU’s Not Unix) 

HTML Ohjelmointikieli. Perusta kaikille webbisivustoille. (Hy-
perText Markup Language) 

HTTP Protokolla, jota selaimet ja WWW-palvelimet käyttävät 
tiedonsiirtoon (Hypertext Transfer Protocol) 

ID Tietojenkäsittelyssä käytettävä yksilöllinen tunniste 
(Identifier) 

IP Internet-protokolla, joka yhdistää kaikkia Internettiin 
liitettyjä koneita (Internet Protocol) 

ISAM IBM:n kehittämä Datan indeksointitapa (Indexed 
Sequntial Access Method) 

ISBN  Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standardi-
  tunnus (International Standard Book Number) 

Javascript  Ohjelmointikieli 

Kenttä  Tietokannan yksittäinen tieto (field) 

Leikepöytä  Virtuaalinen pöytä, johon tallennetaan väliaikaisesti 
  haluttuja tietoja kopiointia tai siirtoa varten 

LrV  Lappeenrannan Voimistelijat ry 

Microsoft Visual Basic Ohjelmointikieli 

Minimaailma Oikean maailman osa, joka on relevantti tietokannalle 
  (Universe of Discourse, database miniworld) 
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mSQL  Kevyt tietokantojenhallintajärjestelmä (Mini Structured 
  Query Language) 

MySQL  MySQL on SQL-tietokannan hallintajärjestelmä (My 
  Structured Query Language) 

NASA Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto (National Ae-
ronautics and Space Administration) 

Notepad Microsoftin yksinkertainen tekstinkäsittelyohjelma 

Notepad++ Vapaan lähdekoodin tekstinkäsittelyohjelma, joka on 
tarkoitettu Notepadin korvaajaksi 

Perl Ohjelmointikieli (Practical Extraction and Report Lan-
guage) 

PHP Ohjelmointikieli (Hypertext Preprocessor) 

Relaatiotietokanta  Relaatiotietokannassa tiedot esitetään relaatioina, joita 
kutsutaan myös tauluiksi 

Ruby Ohjelmointikieli 

Serveri Palvelin, jolla säilytetään dataa ja tietoa 

Skriptaus Ohjelmointikomentojen suorittaminen automatisoidusti 

SQL  SQL on standardoitu kieli, jota käytetään relaatiotieto-
kannoissa (Structured Query Language) 

Taulu Tiedon talletuskohde. Tietokanta muodostuu useista 
tauluista (table) 

Tietokanta  Tietokanta on loogisesti yhteenkuuluvien, tallennettujen 
tietojen joukko (database) 

Tietue  Taulun yksi tietorivi, joka muodostuu kentistä (record) 

UCS  Universaali merkistö kooste, joka sisältää lähes satatu
  hatta eri merkkiä (Universal Character Set) 

UTF-8  Merkistöstandardi, joka sisältää skandinaaviset kirjai
  met (UCS Transformation Format--8-bit) 

WWW  Internet-verkossa toimiva hajautettu hypertekstijärjes-
  telmä (World Wide Web) 

XAMPP  Käyttöjärjestelmäriippumaton ohjelmistopaketti (cross-
  platform, Apache HTTP Server, MySQL, PHP, Perl) 
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1 Johdanto 

Nykyinen Lappeenrannan Voimistelijoiden (LrV) laskutusjärjestelmä ei pysty 

toteuttamaan kaikkia asiakkaan haluamia toimintoja eikä sen käyttö ole miele-

kästä. Varsinkin käyttöliittymän uudistaminen tulee tarpeeseen. Järjestelmä 

toimii tällä hetkellä Saimaan ammattikorkeakoulun verkosta, josta se siirretään 

tämän työn aikana muualle. Tämä työ ei sisällä asiakasrekisteriä, joka on toisen 

opinnäytetyön aiheena. 

LrV:n nykyinen järjestelmä on Access-tietokantakäsittelyohjelmalla luotu. Järjes-

telmä koostuu laskutusosasta sekä asiakas- ja käyttäjärekisteristä. 

Järjestelmässä on käytössä tietokanta, jossa kaikkien käyttäjien tiedot ovat tal-

lennettuja. Tämän tietokannan kautta toimii myös laskutus. Nykyisellä järjestel-

mällä on noin 5 käyttäjää. Uudet asiakkaat voivat rekisteröityä järjestelmään itse 

erilliseltä rekisteröintisivulta, ja Käyttäjät voivat myös lisätä heidät suoraan tieto-

kantaan. Käyttäjät voivat myös lisätä ja poistaa voimistelijoita, tarkastella rekis-

teröityneiden asiakkaiden tietoja sekä avata ja lähettää laskuja. 

Työn tavoitteena on saada uudistettua laskutusjärjestelmää niin, että sitä on 

helpompi ja selkeämpi käyttää. Se pitää myös rakentaa niin, että tietokanta 

saadaan siirrettyä pois Saimaan ammattikorkeakoulun verkosta, jossa se tällä 

hetkellä sijaitsee. 

2 Taustaa 

Tässä luvussa esitellään LrV ry, nykyinen laskutusjärjestelmä sekä käydään läpi 

työn tavoitteet. 

2.1 Lappeenrannan Voimistelijat ry 

LrV toimii Etelä-Karjalassa, Lappeenrannan kaupungissa. LrV on lapsien ja 

nuorten liikunnanohjausseura. Seura on perustettu 1964. Seura tarjoaa useita 

eri ryhmiä, kuten 4–6-vuotiaiden temppukoulu ja 6–13-vuotiaiden jumppakoulu. 

Jälkimmäinen on erikseen sekä harrastajille että kilpailijoille. Sekaryhmiä ei ole, 

joten pojat ja tytöt toimivat omissa ryhmissään. Seuran toimintakausi alkaa aina 
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syyskuussa ja päättyy seuraavan vuoden toukokuussa. Välikuukausina lapset 

siirretään tarvittaessa toiseen ryhmään. Näiden kuukausien aikana otetaan 

myös vastaan ilmoittautumiset uusista lapsista. (Lappeenrannan Voimistelijat ry 

8.11.2013.) 

2.2 Nykyinen järjestelmä 

Nykyinen järjestelmä otettiin käyttöön 2008, ja siihen on myöhemmin tehty pie-

niä päivityksiä. Jäsenrekisteri on Excel-pohjainen. Yhdistyksen hallituksen jäsen 

Jouni Könönen teki järjestelmän itselleen avuksi Voimistelijoiden laskutuksen 

helpottamiseksi. Tämä johti siihen, että nykyinen järjestelmä on rakennettu suh-

teellisen nopeasti, ja ilman asiakaskokeilua. Sillä ei myöskään ole kuin yksi 

käyttäjä, ja serverin sijainnin takia kaikki muutokset järjestelmässä on tehtävä 

Saimaan ammattikorkeakoulun verkossa olevilla tietokoneilla. (Jouni Könönen, 

puhelinhaastattelu 6.6.2013.) 

2.3 Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada aikaan LrV:lle uusi laskutusjärjes-

telmä, joka on helppokäyttöisempi kuin jo olemassa oleva järjestelmä. Tärkeitä 

tavoitteita ovat seuraavat: saada järjestelmä huomioimaan mahdolliset alennuk-

set automaattisesti, mahdollisuus tarkastaa huoltaja-voimistelija suhteiden toi-

miminen järjestelmässä, sekä parantaa käyttöliittymää niin, että järjestelmää on 

helpompi ja selkeämpi käyttää. 

3 Yleistä tietokannoista 

Tässä luvussa käsitellään tietokantoja: mitä ne ovat, kuinka ne toimivat ja miksi 

niitä käytetään. 

3.1 Tietokanta 

Tietokanta on yhteen liittyvän tiedon kokonaisuus. Tiedoilla tarkoitetaan tosiasi-

oita, jotka voidaan tallentaa ja joilla on jokin merkitys. Esimerkiksi kirjakokoelma 

tai videorekisteri voivat olla tietokantoja. Kirjoista voidaan tallentaa esimerkiksi 

nimi, tekijä, ISBN-numero (International Standard Book Number) ja painovuosi. 



9 

Videoista talletettavia tietoja ovat esimerkiksi nimi, pituus sekä kuvauspäivät. 

Tietokannoilla on yleensä seuraavanlaisia ominaisuuksia: 

 Tietokannat esittävät jotain reaalimaailman, minimaailman (miniworld, 

Universe of Discourse), asioita. Minimaailmaan tehdyt muutokset heijas-

tuvat tietokantoihin. 

 Tietokanta on yhtenäinen kokoelma tietoa, jolla on jokin merkitys. 

 Tietokannat on suunniteltu, rakennettu ja täytetty tiedolla tiettyä tarkoitus-

ta varten. Tietokannoilla on jokin tarkoitettu käyttäjäryhmä ja joitain en-

naltalaadittuja ohjelmia, joita käyttäjät käyttävät. 

Toisin sanoen: 

 Tietokannoilla on jokin lähde, joista niiden sisältämä tieto on peräisin. 

 Tietokannoilla on jotain tekemistä todellisen maailman muutosten kans-

sa. 

 Tietokannoilla on käyttäjiä jotka ovat kiinnostuneita niiden sisällöstä. 

Tietokanta voi olla erittäin pieni ja yksinkertainen tai vastaavasti erittäin suuri ja 

monimutkainen. Esimerkiksi tavallisen henkilön puhelinnumeromuistio on hyvin 

pieni ja yksinkertainen tietokanta. Tallennettavaa tietoa ovat yleensä vain nimet, 

puhelinnumerot ja mahdollisesti osoitteet. Tällainen tietokanta ei tarvitse kovin 

monta kymmentä kilotavua tallennustilaa, eikä se myöskään vaadi monimutkai-

sia haku-, lisäys- ja poistotoimintoja. Kuvassa 3.1 on esitelty yksinkertainen kir-

jastotietokanta. (Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet 2013 - Tietokannat) 
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Kuva 3.1 Kirjastotietokanta 

Kuvassa 3.1 on näkyvillä tietokanta sekä sen sisältämät kaksi  taulua (table), 

Kirja- sekä Lainaaja-taulu. Nämä taulut koostuvat tietueista (record), joilla mää-

ritellään taulujen sisältö. Jokainen tietue taas muodostuu kentistä (field).  Ku-

vassa 3.2 on avattuna Kirja-taulu ja näkyvillä siihen tallennettu tieto jokaisen 

tietuesarakkeen alla. 

Kuva 3.2 Avattu Kirja-taulu 

Kuvassa ovat näkyvissä avatun taulun tietueiden sisältämät kentät, tässä tapa-

uksessa Nimi, Tekijä, Painovuosi sekä ISBN-tunnus. Listassa ensimmäisenä 

näkyvä ID (identifier), on mukana jokaisessa taulussa, ja se helpottaa tietokan-
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tojen käsittelyä. Jos esimerkiksi tietokantaan tulisi käsky poistaa kirja, jonka 

painovuosi on 2013, poistettaisiin tietokannasta silloin kaikki kirjat, jotka on pai-

nettu vuonna 2013. Tunnisteen avulla voidaan antaa käskyksi poistaa esimer-

kiksi kirja, jonka ID on 3. Näin tietokannasta poistuu vain haluttu kirja. 

Tietokannat voivat myös olla hyvin suuria, esimerkiksi Altavistan 

(http://www.altavista.com/) hakukone, joka ylläpitää hakusanastoa Internetin 

sisällöstä on täysin eri vaatimusluokassa. Pelkästään levytilaa vaaditaan huo-

mattavia määriä. Tämän lisäksi on huomioitava myös muut laitteistovaatimukset 

sekä tietokantaohjelmiston toiminnot.  

(Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet - Tietokannat 2013) 

Tietokannalla asetetaan ainakin seuraavia vaatimuksia: 

 Kukin tieto tallennetaan kannassa vain yhteen paikkaan, eli tietokannas-

sa ei esiinny turhaa toistoa. 

 Tietoja pystytään hakemaan joustavasti erilaisin perustein ja myös sellai-

sin, joita ei tietokantaa suunnitellessa ole pystytty ennakoimaan. 

 Tietokannan rakenteen muuttaminen on joustavaa. 

 Hyväksikäyttö ja sovellusohjelmat ovat riippumattomia tietojen fyysisestä 

tallennusrakenteesta, jota kutsutaan tietoriippumattomuudeksi. 

3.2 Relaatiotietokanta 

Relaatiomallin esitteli E.F. Codd vuonna 1970. Tämä oli siihenastisista tietokan-

tamalleista yksinkertaisin ja joustavin sekä se toteutti parhaiten tietokannalle 

asetettavat vaatimukset. Relaatiomallin huonona puolena oli suuri koneresurs-

sien tarve. 

Relaatiotietokannoissa tiedot esitetään tauluina, joita kutsutaan myös relaatioik-

si, ja yhtä riviä kutsutaan tietueeksi. Taulun jokaisella rivillä on yhtä monta kent-

tää. Jokaisella rivillä täytyy olla yksikäsitteinen perusavain, joka vastaa jotain 

reaalimaailman kohdetta. Jokaiseen kohteeseen liitetään vain siihen välittömästi 

liittyvät ominaisuudet. Kukin yksittäinen tieto relaatiokannassa voidaan hakea 

ilmoittamalla taulun nimi, perusavaimen kentän nimi ja avaimen arvo sekä haet-

tavan tiedon kentän nimi. Lisäksi on olemassa useita muita tapoja hakea tietoa. 
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Relaatiotietokannasta tietoa haetaan pelkästään tiedon nimien ja arvojen perus-

teella, ei koskaan tiedon sijainnin ja järjestyksen mukaan.  

(Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet - Relaatiotietokannat 2013) 

3.3 Tietokannanhallintajärjestelmät 

Tietokannanhallintajärjestelmät kuten Ingres, Oracle, DB2 (Relational DataBase 

Management System), Informix, SQL-Server (Structured Query Language), 

MySQL (My Structured Query Language), PostgreSQL, Firebird ja Solid sekä 

henkilökohtaiset tietokantaohjelmat (Paradox, Access) ovat perustaltaan aivan 

samanlaisia. Tietokannanhallintajärjestelmiin on kuitenkin rakennettu sellaisia 

ominaisuuksia kuten monipuoliset tietoturvaominaisuudet, elvytystekniikka ja 

transaktiot, joita ei henkilökohtaisissa tietokantaohjelmissa ole ainakaan sa-

massa laajuudessa. Henkilökohtaisia tietokantaohjelmia ei ole myöskään suun-

niteltu yhtä suuren tietomäärän tallentamiseen ja käsittelyyn kuin ”oikeita” tieto-

kannanhallintajärjestelmiä.   

(Henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet - Tietokannanhallintajärjestelmät 

2013) 

Tietokannan hallintajärjestelmäperusvaatimukset ovat: 

 perusoperaatiot (tallennus, haku, päivitys) 

 tietoriippumattomuus 

 yhteiskäytön mahdollisuus 

 ylimäärättömyys 

 tiedon eheys 

 turvaaminen 

 tehokkuus ja hyvä suorituskyky 

 yhteensopivuus 

 skaalautuvuus. 
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4 MySQL-tiedonhallintajärjestelmä 

Tässä luvussa esitellään MySQL:n historiaa, toiminta sekä käyttötarkoitukset. 

4.1 MySQL:n historia 

Helsinkiläinen Michael "Monty" Widenius kehitti MySQL:n yhdessä ruotsalaisen 

David Axmarkin kanssa vuonna 1995, ja ensimmäinen versio julkaistiin 1996. 

MySQL kehitettiin mSQL:n (Mini Structured Query Language) pohjalta, joka pe-

rustui ISAM-ohjelmointikieleen (Indexed Sequntial Access Method), jota kehittä-

jät pitivät liian hitaana ja taipumattomana.  

MySQL noudattaa SQL-standardia (Structured Query Language). Se sisältää 

myös omia laajennuksia, jotka eivät ole yhteneväisiä standardin kanssa. 

MySQL perustuu GNU (GNU’s Not Unix) lisensointiin. Siitä johtuen kuka tahan-

sa voi asentaa, käyttää ja muokata sitä ilmaiseksi. MySQL:stä löytyy myös kau-

pallinen lisenssi. 

4.2 Käyttö 

MySQL on yksi suosituimmista tietokantojen hallintajärjestelmistä. Tunnettuja 

käyttäjiä ovat esimerkiksi Wikipedia, NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) sekä Google. MySQL:n avulla voidaan hallita hyvin erilaisia tie-

tokantoja, yksinkertaisesta kauppalistasta aina monikansallisen yrityksen työn-

tekijärekisteriin. (Oulun ammattikorkeakoulun Raahen yksikön itseopiskelumate-

riaali 2013) 
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5 XAMPP-ohjelmistopaketti, PHP- ja JavaScript-kielet 

Tässä luvussa esitellään XAMPP (X eli cross-platform, Apache HTTP Server 

(Hypertext Transfer Protocol), MySQL, PHP (Hypertext Preprocessor), Perl 

(Practical Extraction and Report Language)) sekä PHP- ja JavaScript -

ohjelmointikielet. XAMPP on ohjelmistopaketti, joka pitää sisällään muun muas-

sa Apache-palvelimen, jota tarvitaan tässä työssä käytettävän PHP-kielen käyt-

töön. JavaScriptillä toteutetaan tiettyjä osia uudesta laskutusjärjestelmästä. 

5.1 XAMPP-ohjelmistopaketti 

XAMPP on kokoelma avoimeen lähdekoodiin perustuvia sovelluksia, jotka ovat 

ladattavissa Internetistä ilmaiseksi. Sisällönhallintajärjestelmät vaativat toimiak-

seen palvelimen. XAMPP toimii palvelimena sekä testiympäristönä. XAMPP 

pitää sisällään Apache, MySQL sekä PHP-kielen yhteen sovitettuna. XAMPP on 

tarkoitettu helpottamaan Apache-palvelimen asentamista sekä lisäämään siihen 

MySQL-palvelimen sekä PHP- ja Perl-kielet. 

Tässä työssä XAMPP tuo käyttöön Apachen, MySQL-palvelimen sekä PHP-

ohjelmointikielen, joiden avulla järjestelmän Internetsivut toteutetaan. 

5.2 PHP-ohjelmointikieli 

PHP-kieli on laajalti käytetty avoimen lähdekoodin skriptauskieli, joka soveltuu 

varsinkin web kehitykseen, ja se voidaan upottaa HTML-koodiin (HyperText 

Markup Language). Erona moniin muihin kieliin, PHP pitää sisällään koodia, 

joka ”tekee jotain”. PHP-koodi suoritetaan palvelimella, joka sitten lähetetään 

käyttäjälle. Näin ollen käyttäjä saa siis nähdä vain lopullisen tuloksen, mutta ei 

pysty tarkastelemaan sivuston koodia tarkemmin. 

PHP-kieli syntyi vuonna 1995 Rasmus Lerdorfin toimesta. Alunperin PHP-

ohjelmointikieli oli Lerdorfin kokoelma Perl/CGI-skriptejä (Common Gateway 

Interface), jotka hän loi helpottaakseen WWW-sivujen (World Wide Web) ylläpi-

toa ja tuotantoa. Harrastajien keskuudessa tapahtui läpimurto 1997, kun PHP 

2.0 julkaistiin. Vuotta myöhemmin käyttäjiä oli jo yli 50 000. Yritystasolla sama 

tapahtui vuonna 2000 PHP-kielen version 4.0 julkaisun jälkeen. Silloin PHP-kieli 
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oli asennettu jo yli 3,6 miljoonalle domainille, eli nimipalvelinjärjestelmälle. Tällä 

hetkellä uusin vakaa PHP-versio on 5.5.5 (5.11.2013). 

5.3 JavaScript-ohjelmointikieli 

JavaScriptin kehitti Brendan Eich työskennellessään Netscape Communications 

Corporation palveluksessa syyskuussa 1995. Netscape oli Microsoftin haastaja 

WWW-palveluissa ja halusi luoda koodauskielen harrastajakäyttöön, vastaa-

maan Microsoftin Visual Basic -kieltä. Alkuperäisenä kehitysnimenä toimi 

Mocha, joka kuitenkin julkaisun yhteydessä nimettiin virallisesti LiveScriptiksi. 

Netscapen version 2.0b3 julkaisun yhteydessä joulukuussa kieli sai kuitenkin 

nimen JavaScript. Tämä lopullinen nimenvaihdos sai monet kuvittelemaan, että 

JavaScript olisi johdettu Javasta, ja sitä on myös pidetty markkinointikikkana.  
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6 Nykyinen laskutusjärjestelmä 

Tässä luvussa esitellään nykyinen laskutusjärjestelmä sekä asiakkaan esittämät 

uudistustoiveet. Kaikki tämän luvun kuvat, joissa on esillä asiakkaiden tietoja, 

on käsitelty niin, ettei kyseisiä tietoja pysty tarkastelemaan. 

Jokaisessa alaluvussa käydään läpi kyseiseen osioon liittyvät tavoitteet uudes-

sa järjestelmässä. 

6.1 Rekisteröityminen ja kirjautuminen 

Ilmoittautuminen LrV:n ryhmiin tapahtuu Internetissä, järjestelmän aloitussivulla. 

Tämä sivu on esillä kuvissa 6.1. Rekisteröityneet käyttäjät, eli ylläpitäjät (LrV:n 

seuran työntekijät), eivät näe tätä sivua, vaan kuvassa 6.2 näkyvän sisäänkir-

jautumissivun, jonka kautta pääsevät käsittelemään ja tarkastelemaan järjes-

telmän tietoja. 
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Kuva 6.1 Rekisteröintisivu 



18 

Kuva 6.2 Kirjautumissivu 

Rekisteröintisivun kenttiin syötettyjen tietojen pohjalta luodaan tietokantaan uusi 

voimistelija sekä tarvittaessa huoltaja. 

Ylläpidolle järjestelmän etusivuna toimii kirjautumisikkuna, johon syötetään tun-

nus sekä salasana. Näin ylläpitäjä pääsee käsittelemään järjestelmään rekiste-

röityjä voimistelijoita sekä laskuja. 

Uusien jäsenien rekisteröintisivua pitää muokata helpposelkoisemmaksi. Huol-

tajan nimi syötetään vain yhteen kenttään, jonka takia järjestelmään voi tulla 

nimiä, joissa etu- ja sukunimi ovat eri järjestyksessä. Tallenna-painike halutaan 

suuremmaksi ja väriltään selvemmin erottuvaksi, jotta se löytyy helpommin. Tie-

tojen tallentuminen halutaan saada selvemmin näkyville. 
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6.2 Jäsenrekisteri 

Ylläpitäjä pystyy tarkastelemaan LrV:n jäsenrekisteriä (Kuva 6.3) ja hakemaan 

jäseniä sekä ryhmien että tilan mukaan. Jäsenille on eri tiloja, jotka määräytyvät 

asemasta järjestelmässä sekä mahdollisen laskun mukaan. 

Kuva 6.3 Jäsenrekisteri (Riveillä olevat jäsentiedot ovat kuvassa salattu) 
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Ylläpitäjät voivat myös lisätä järjestelmään uusia jäseniä alasivustolla, joka on 

esitelty kuvassa 6.4. Tämä sivu on lähes identtinen tavallisten käyttäjien näke-

män rekisteröintisivun kanssa, joka esiteltiin kuvassa 6.1. 

Kuva 6.4 Jäsenten lisäys 

Tämän sivun kautta lisättäessä uusi voimistelija voidaan valita sisaralennus, 

mikäli uudella jäsenellä on sama huoltaja kuin jollakin jo järjestelmässä olevalla. 

Muunkinlaisia alennuksia on käytössä, mutta laskuissa huomioidaan näistä aina 

vain yksi sopimuksen mukaan. Tällä hetkellä (13.09.2013) alennukseksi vali-

taan aina suurin mahdollinen. Mahdolliset alennukset näkyvät jokaisen voimis-

telijan kohdalla laskuja tehdessä. 
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6.3 Laskut 

Nykyisessä järjestelmässä laskuja käsitellään kolmen alasivun kautta. Näillä 

kolmella sivulla laskuja voidaan selata, tehdä lisää sekä selata viitesuorituksia. 

6.3.1 Laskujen selaus 

Laskujen selaus -sivulla voidaan tarkastella kaikkia järjestelmän muistissa ole-

via laskuja eri hakuehtojen avulla. Laskut on myös jaettu kausien mukaan jär-

jestelmään, joten edellisten kausien laskut eivät näy myöhempien kausien 

hauissa. Tämä hakujärjestelmä on esillä kuvassa 6.5. 

Kuva 6.5 Laskujen selaus (Riveillä olevat laskutiedot ovat kuvassa salattu) 

6.3.2 Laskujen tekeminen 

Laskujen tekeminen aloitetaan valitsemalla halutut voimistelijat, jotka voidaan 

myös hakea ryhmän perusteella. Laskuja tehdessä alennukset täytyy valita ma-

nuaalisesti listasta, uudessa järjestelmässä tämä tapahtuu automaattisesti. 
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6.3.3 Viitesuorituksen lataaminen 

Tällä hetkellä (12.09.2013) viitesuorituksen lataaminen ei toimi nykyisessä jär-

jestelmässä. 

6.4 Ryhmien sähköpostit 

Tästä ikkunasta saadaan nopeasti haettua kaikkien haluttujen henkilöiden säh-

köpostiosoitteet viestejä varten. Sähköposteja haetaan ryhmän ja kauden mu-

kaan ja järjestelmä näyttää sekä voimistelijan että huoltajan sähköpostit. Haku-

järjestelmä on esillä kuvassa 6.6. 

Kuva 6.6 Sähköpostilistaus (Riveillä olevat sähköpostitiedot ovat kuvassa salat-

tu) 

Uuteen järjestelmään voidaan myös sisällyttää tällainen sivu, eikä sitä tarvitse 

muokata. 

6.5 Yhteenveto 

Nykyistä järjestelmää voidaan hyödyntää uutta tehdessä, niin käyttöliittymän 

kuin näkymänkin puolesta. Lisättävät asiat ovat automaattinen alennusten tar-

kastus sekä mahdollisuus tehdä viivakoodilaskuja. Käyttöliittymää ei siirretä sel-

laisenaan uuteen järjestelmään, vaan siitä tehdään käyttäjäystävällisempi. Uu-

della järjestelmällä tulee olemaan enemmän käyttäjiä kuin nykyisellä, ja siksi 

siitä on tehtävä käyttäjäystävällisempi. 
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7 Uusi laskutusjärjestelmä 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön aiheena toimiva uusi laskutusjärjestel-

mä sekä sen kehityskulku. Järjestelmän tietokanta suunnitellaan MySQL Work-

bench-ohjelmalla, jonka jälkeen tietokanta kopioidaan XAMPP-

ohjelmistopaketin sisältämälle MySQL-palvelimelle. Internetissä toimivat verk-

kosivut tehdään PHP ja JavaScript-kielillä käyttäen Notepad++-ohjelmaa. 

7.1 Aloitus 

Ennen järjestelmän luomisen aloittamista, tietokoneelle täytyy asentaa tarvitta-

vat ohjelmat. Tässä työssä tarvittavia ohjelmia ovat MySQL Workbench, 

XAMPP-ohjelmistopaketti sekä Notepad++. Seuraavaksi selostetaan näiden 

kolmen ohjelman asentaminen sekä käyttöönotto. 

7.1.1 Notepad++ 

Notepad++ on ilmainen, vapaan lähdekoodin tekstinkäsittelyohjelma. Sen on 

alunperin suunnitellut ja tehnyt kehittäjä nimeltä Don Ho. Ohjelma on tarkoitettu 

korvaamaan Microsoftin Notepad. Kuten Notepad, myös Notepad++ on yksin-

kertainen tekstinkäsittelyohjelma, joka on tarkoitettu ohjelmointia varten, ja se 

tukeekin useita ohjelmointikieliä, kuten C, Javascript, PHP ja Ruby. (Notepad++ 

Wiki 2013) 
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Notepad++:n asentaminen tapahtuu lataamalla asennustiedosto ohjelman ko-

tisivuilta (http://notepad-plus-plus.org/), ja suorittamalla ladattu tiedosto. Kuvas-

sa 7.1 on esillä Notepad++:n asennusohjelman aloitusikkuna. (Kuvaa on leikat-

tu, jotta sen sovitus sivulle olisi helpompaa.) 

 

Kuva 7.1 Notepad++:n asennusikkuna 

Asennus tapahtuu kuin minkä tahansa muunkin ohjelman asentaminen valitse-

malla asennuskansio ja haluttujen toimintojen valinta, jotka ovat näkyvillä ku-

vassa 7.2. 

 

Kuva 7.2 Asennettavien osien valintaikkuna 
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Asennuksessa valitaan haluttavat ominaisuudet. Localization-valinnan alta löy-

tyy useita kieliä, joille Notepad++ on käännetty, oletuksena ohjelma on englan-

ninkielinen. 

Onnistuneen asennuksen jälkeen ohjelma käynnistyy ja avaa viimeisimmän 

versionsa lokin, joka listaa uudet ominaisuudet sekä virhekorjaukset. Version 

6.5.1 lista on näkyvillä kuvassa 7.3. Kuvassa näkyy myös ohjelmaan sisältyneet 

liitännäiset. (Kuvaa on leikattu, jotta sen sovitus sivulle olisi helpompaa.) 

Kuva 7.3 Notepad++ muutosloki 
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Koska uudessa laskutusjärjestelmässä tulee esiintymään myös skandinaavisia 

kirjaimia, täytyy vielä varmistaa, että Notepad++ käyttää sopivaa merkistöä, eli 

UTF-8:aa (UCS [Universal Character Set] Transformation Format--8-bit). UTF-8 

sisältää myös skandinaaviset kirjaimet, joita tarvitaan joissakin suomalaisissa 

nimissä sekä sanoissa. Tämä asetus saadaan päälle valitsemalla Settings--> 

Preferences--> New Document--> Encoding, ja valitaan oletukseksi "UTF-8 wit-

hout BOM". New Document ja Encoding sekä oletusvalinta ovat näkyvillä ku-

vassa 7.4. 

Kuva 7.4 Merkistöstandardin asettaminen Notepad++ ohjelmassa 
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Notepad++ tallentaa valitut asetukset automaattisesti ilman erillistä käskyä, jo-

ten asetusten tarkistamisen jälkeen riittää kun asetusikkunan sulkee. Note-

pad++ on nyt valmiina käytettäväksi PHP-ohjelmointiin. Kuvassa 7.5 on esillä 

uuden laskutusjärjestelmän etusivun lähdekoodi kehitysvaiheessa. 

Kuva 7.5 Pääsivun lähdekoodi kehitysvaiheessa 

Kuvasta näkee Notepad++:n suuren edun Notepadiin verrattuna, eli väritetyt 

koodirivit ja käskyt. Tämä helpottaa sekä koodin lukemista että kirjoittamista. 

7.1.2 MySQL Workbench 

MySQL Workbench on ilmainen vapaaseen lähdekoodiin perustuva tietokanta-

hallintaohjelma. Ohjelmasta on olemassa sekä ilmainen että kaupallinen versio. 

Molemmat versiot ovat ladattavissa MySQL:n kotisivulta 

(http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ 9.11.2013). 
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Ohjelman asentaminen aloitetaan käynnistämällä ladattu asennusohjelma. Seu-

raavaksi valitaan asennustapa, joka on esillä kuvassa 7.6. 

 

Kuva 7.6 Asennustavan valinta 

Asennusohjelma tarjoaa valittaviksi kahta vaihtoehtoa, Complete ja Custom. 

Eroina näillä kahdella on asennuskansion valinta, sillä MySQL Workbenchin 

ilmaisversio ei pidä sisällään mitään erikseen valittavia lisäosia, kuten kaupalli-

nen versio. 

Kun ohjelma on asentunut, voidaan se halutessa käynnistää asennusohjelman 

sulkeutuessa. Kuvassa 7.7 on näkyvillä MySQL Workbench aloitusikkuna asen-

nuksen jälkeen. 

 

Kuva 7.7 MySQL Workbench -aloitusikkuna 



29 

Kuvan alareunassa näkyvä sakila_full malli on ohjelman mukana tuleva esitte-

lymalli, jossa on käytetty ohjelman ominaisuuksia. Workbench-ohjelmalla on 

helppo tehdä graafisesti työn alussa tarvittava tietokanta. Lopulliseen tietokan-

taan ei kuitenkaan kannata luoda mahdollisia yksittäisiä tauluja Workbench-

ohjelman avulla, vaan ne luodaan XAMPP-ohjelmistopaketin MySQL hallinta-

paneelin avulla. 

MySQL Workbenchistä tietokannan saa siirrettyä XAMPP-ohjelmistopaketin 

MySQL-palvelimelle helposti kopioitavan SQL-skriptinä. Skripti luodaan avaa-

malla haluttu malli, ja sen jälkeen ohjelman yläpalkista Database --> Forward 

Engineer. 

Forward Engineer -ikkuna on esillä kuvassa 7.8. (Kuvaa on leikattu, jotta sen 

sovitus sivulle olisi helpompaa.) 

 

Kuva 7.8 Forward Engineer -ikkuna 

Tässä kuvassa on näkyvissä LrVConnection, mutta työn kannalta se ei ole 

oleellinen. Asetuksia ei tarvitse muokata, vaan voidaan siirtyä seuraavaan ikku-

naan valitsemalla Next. 
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Aukeavassa Options-ikkunassa, joka on esillä kuvassa 7.9, on tärkeää valita 

listalta kohta Generate INSERT Statements for Tables. (Kuvaa on leikattu, jotta 

sen sovitus sivulle olisi helpompaa.) 

 

Kuva 7.9 Options -ikkuna 

Valitsemalla yllä mainittu vaihtoehto saadaan ohjelma tuottamaan tarvittava 

skripti tietokannan luomista varten. Valmis skripti on näkyvillä kuvassa 7.10, ja 

MySQL Workbench -ohjelman käyttö voidaan lopettaa skriptin kopioimisen jäl-

keen. 

 

Kuva 7.10 SQL-skriptin tarkistus-ikkuna 
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Tässä vaiheessa skriptiin voidaan vielä tehdä muutoksia suoraan kirjoittamalla, 

tai peruuttamalla Forward Engineer -toiminto, ja tekemällä muutokset MySQL 

Workbenchin graafisessa osassa. 

Tästä ikkunasta voidaan skripti kopioida suoraan leikepöydälle, josta se myö-

hemmin syötetään MySQL-palvelimen skriptaus-ikkunaan, joka on esillä kuvas-

sa 7.20. 

7.1.3 XAMPP 

XAMPP on ohjelmistopaketti, joka pitää sisällään tämän työn kannalta tärkeät 

Apache- ja MySQL-palvelimen. Apachea tarvitaan, jotta järjestelmän sivujen 

PHP-koodi toimii, ja MySQL taas pitää sisällään järjestelmän tietokannan. 

XAMPP-ohjelmistopaketin asentaminen aloitetaan lataamalla asennuspaketti 

Apache Friends projektin kotisivuilta 

(http://www.apachefriends.org/en/index.html 9.11.2013). Asentaminen aloite-

taan käynnistämällä asennustiedosto ja seuraamalla näytön ohjeita. Kuvassa 

7.11 on näkyvillä ikkuna, josta valitaan halutut komponentit. 

 

Kuva 7.11 Asennettavat komponentit 
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Tämän työn kannalta tarvittavia eivät ole kaikki lisäosat, mutta ne asennetaan 

yksinkertaisuuden vuoksi. Valittujen komponenttien jälkeen ohjelmistopaketille 

annetaan asennuskansio, ja asennus käynnistetään. 

Kun XAMPP on onnistuneesti asennettu, asennusohjelma ehdottaa XAMPP-

hallintapaneelin käynnistämistä. Kuvassa 7.12 on näkyvissä hallintapaneeli, 

jossa ovat asennettuina Apache sekä MySQL. 

Kuva 7.12 XAMPP-hallintapaneeli 

Hallintapaneeli on hyvin yksinkertainen käyttää ja lukea. Tämän työn aikana 

tarvittavia moduuleita ovat Apache sekä MySQL, ja niiden vasemmalla puolella 

on näkyvissä vihreä merkki onnistuneen asennuksen vuoksi. Kumpikaan palve-

lin ei kuitenkaan ole tällä hetkellä käynnissä, joten Actions-otsakkeen alla ole-

vissa painikkeissa lukee Start. Molemmat palvelimet käynnistyvät painiketta 

painamalla, ja ovat sitten käyttö- ja muokkausvalmiina. Helpoiten molempia pys-

tyy muokkaamaan valitsemalla kunkin kohdalta Admin-painikkeen, joka avaa 

tietokoneen oletusselaimeen hallintaikkunat, jotka ovat esillä kuvissa 7.13 ja 

7.14. 
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Kuva 7.13 XAMPP-hallintaikkuna 

Kuva 7.14 XAMPP MySQL -hallintaikkuna 

Molemmat hallintaikkunat ovat hyvin pelkistettyjä, jotta ne eivät olisi raskaita tai 

vaikeaselkoisia käyttää. XAMPP-hallintaikkunassa liikutaan vasemman sivu-

paneelin linkkien mukana, MySQL:n linkit sijaitsevat sivun yläreunassa. 

XAMPP-ohjelmistopaketti voidaan halutessa suojata salasanalla, ja tämä on 

suositeltavaa, mikäli tietokoneella on useita käyttäjiä. Salasanan asettaminen 

on helppoa, ja se tapahtuu valitsemalla kuvassa 7.13 näkyvistä linkeistä Securi-

ty. Näin aukeava ikkuna on esillä kuvassa 7.15. 
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Kuva 7.15 XAMPP Security-ikkuna 

Security-ikkunassa on välittömästi esillä taulukko, josta näkyy mitkä osat 

XAMPP:ssa on suojattu, ja mitkä eivät. Tällä hetkellä salasanalla on suojattu 

ainoastaan XAMPP itsessään. Muita osia ei ole suojattu. Suojaaminen on help-

poa, ja se tapahtuu avaamalla sivulla sijaitseva linkki, joka on näkyvillä kuvan 

taulukon alla. Aukeava linkki on esillä kuvassa 7.16. 

 

Kuva 7.16 Suojausten asettaminen -ikkuna 
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Kuvassa alimpana näkyviin kenttiin syötetään haluttu käyttäjänimi sekä salasa-

na. Näiden jälkeen painetaan Make safe the XAMPP directory-painiketta, ja 

käynnistetään XAMPP-hallintapaneeli uudestaan serverien sammuttamisen jäl-

keen. Nyt, yritettäessä päästä käsiksi XAMPP-hallintasivustoon, pyytää palvelin 

syöttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan, kuten kuvassa 7.17. 

 

Kuva 7.17 XAMPP-hallintasivuston kirjautumisikkuna 

Käyttäjätunnuksen ja salasanan syötön jälkeen aukeaa jälleen kuvassa 7.13 

esillä oleva hallintaikkuna. 

7.1.4 JavaScript 

JavaScriptin käyttöönotto ei vaadi minkään erillisen ohjelman asentamista tai 

käynnistämistä. Kielen käyttöönotto vaatii sekä jQuery- että jQuery-ui -

tiedostojen lataamisen ja niiden asettamisen samaan kansioon, jossa järjestel-

mänmuodostavat PHP-tiedostot sijaitsevat. Tiedostot ladataan jQuery-sivustolta 

(http://jquery.com/ 31.03.2014). 

Jotta PHP-tiedostot osaavat hyödyntää JavaScript-koodia, pitää niihin vielä vii-

tata koodissa seuraavalla tavalla: 

<script type="text/javascript" src="../jquery-1.11.0.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="../jquery-ui-1.10.4.custom.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="JSkayttoonottoesim.js"></script> 
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Ylläolevat koodirivit ottavat ensin käyttöönsä sekä JavaScriptin että tarvittavat 

käyttöliittymät ja sen jälkeen JavaScript-tiedoston, jonka nimi on sama kuin sii-

hen viittavaan PHP-tiedoston, ylläolevassa esimerkissä nimenä on "JSkayt-

toonottoesim". Vain JavaScript-tiedoston täytyy olla samassa kansiossa, kuin 

PHP-tiedoston, jQuery sekä jQuery-ui -tiedostot voivat olla esimerkin mukaisesti 

ylemmässä pääkansiossa, johon kaikki JavaScript-kieltä käyttävät PHP-

tiedostot viittaavat. 

7.2 Uusi järjestelmä 

Uuden laskutusjärjestelmän suunnitelma on luotu yhdessä asiakkaana toimivan 

Jouni Könösen kanssa ja se on esillä kuvassa 7.18. Tämä kuva on toteutettu 

Microsoft Office Access 2010 -ohjelmistolla Tietokantaohjelmointi kurssilla Sai-

maan ammattikorkeakoulun Lappeenrannan yksikössä huhtikuussa 2012. 

 

Kuva 7.18. ER-Suunnitelma 

Tämä kuva toimii perustana koko järjestelmälle, ja sen pohjalta rakennetaan 

myös oikea ER-kaavio (Entity-relationship model). Kuvassa näkyy monikkomuo-
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toja, mutta ER-kaaviossa voidaan käyttää vain yksikkömuotoja. Kyseiset moni-

kot on siis purettava auki, esimerkiksi Osoitetiedot pitää sisällään seuraavat 

tiedot: 

 Katuosoite 

 Postinumero 

 Postitoimipaikka 

Samalla periaatteella myös Laskuttajan tiedot jaetaan osiin, kuin myös Erä- ja 

Lasku-tauluissa esiintyvät Pvm tiedot -tietueet. 

Kaavion teossa tullaan myös hyödyntämään insinööri Mikko Saarisen LrV:lle 

tekemää jäsenrekisteriä (Saarinen, M. 2013 10.09.2013). Saarisen työssä tehty 

ER-kaavio pitää ottaa myös tässä työssä käyttöön pohjaksi, ja laajentaa siihen 

kuulumaan laskutusosuus. Saarisen tekemä tietokantasuunnitelma on toteutettu 

Microsoft Office Accessilla, ja se on esillä kuvassa 7.19. 

 

Kuva 7.19 Mikko Saarisen ER-kaavio 

Suunnitelmassa taulujen nimet ovat (vasemmalta oikealle) Huoltaja, MuuHuol-

taja, Rooli, Voimistelija, Tila, RyhmänOhjaaja, Ilmoittautuminen, Kaudenryhmä, 

Toimintaryhmä, Kausi ja Hinta. 

Laskutusjärjestelmässä näistä on otettava huomioon Huoltaja, MuuHuoltaja, 

Rooli, Voimistelija, Tila, Ilmoittautuminen, Kaudenryhmä ja Hinta. Jotta järjes-

telmät saadaan liitettyä myöhemmin toisiinsa, on molemmissa oltava samanlai-
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set taulut. Lisäksi uudessa laskutusjärjestelmässä tulee olemaan mukana Las-

ku-, Erä-, Alennus- VoimistelijanAlennus-, Laskuntapahtuma- sekä Hintatiedot-

taulut. 

Jo olemassa olevan tietokannan luominen uudestaan suoraan SQL-lauseesta 

onnistuu helposti käyttämällä XAMPP:in MySQL hallintapaneelin SQL-

kyselyikkunasta. Tämä ikkuna on avoinna kuvassa 7.20. 

Kuva 7.20 SQL-kyselyikkuna 

Kuvan tekstilaatikkoon kopioidaan MySQL Workbench -ohjelmalla luotu SQL-

lause, joka suorittamisen jälkeen luo halutunlaisen tietokannan. 

Lopullinen ER-kaavio on nähtävillä kuvassa 7.21. ER-kaavion kuva on otettu 

MySQL hallintapaneelista. 
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Kuva 7.21 Lopullinen ER-kaavio 

Kuva on otettu MySQL hallintapaneelin kautta, ja siinä on yhteyksiä kuvaavat 

viivat värjätty eri väreillä selkeyden vuoksi. Yhteysviivojen päät ovat myös erilai-

sia, riippuen kuhunkin tauluun osuvan yhteyden tyypin mukaan. 
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8 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä luvussa käydään läpi työn tavoitteiden toteutuminen, sekä uuden järjes-

telmän parannusehdotukset. 

8.1 Tavoitteiden toteutuminen 

Työn tavoitteet eivät täysin täyttyneet, ja uuteen järjestelmään jäi puutteita halu-

tuista ominaisuuksista. Puuttuvia ominaisuuksia ovat viitesuorituksen lataus, 

laskujen selauksen hakuehdot, laskun lähetys sekä laskun erien luonti. Järjes-

telmän käyttöliittymä on hyvin karkea, eikä sitä ole suunniteltu. 

Pääsyynä puutoksiin ovat tekijän vähäinen ohjelmointikielien kokemus, sekä 

tietokantojen parissa työskentelyn vähäinen kokemus. Suoritin työn ohessa 

suuria määriä itseopiskelua sekä ohjelmoinnin että tietokantojen käsittelyn suh-

teen, mutta tästä huolimatta aika ei riittänyt työn loppuunsaattamiseen. 

Opinnäytetyön tekoaika oli myös huomattava, hiukan yli kaksi vuotta. Tähän 

vaikuttivat pääosin henkilökohtaiset syyt, joiden takia menetin paljon aikaa sekä 

resursseja. 

Työssä on mukana myös ylimääräisen ominaisuutena mahdollisuus lisätä uusia 

voimistelijoita sekä huoltajia. Työssä aikaisemmin mainittu insinööri Mikko Saa-

risen opinnäytetyö keskittyi Lappeenrannan Voimistelijat ry:n jäsenrekisteriin ja 

sen hallintaan, joten tätä osaa työstä ei ole määritelty vaatimuksena uudessa 

laskutusjärjestelmässä. Tämä osuus on mukana sekä harjoituksena että myös 

siksi, että tämän opinnäytetyön yhteydessä suoritettiin Tietokantaohjelmointi-

kurssi. 

8.2 Parannusehdotukset 

Tärkeimpinä parannusehdotuksina tai jatkokehityskohteina ovat tämän työn 

puitteissa tekemättä jääneet ominaisuudet, eli mahdollisuus viitesuorituksen 

lataamiseen, laskujen lähettämiseen huoltajille sekä keino luoda tarvittaessa 

osista koostuva lasku. 
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