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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa Liikkuva nuori -verkkosovellus, missä voidaan 

ilmoittaa lapsille ja nuorille suunnattuja liikunta- ja urheilutapahtumia, joihin lapset ja 

nuoret voivat ilmoittautua mukaan. Raportti käsittelee verkkosivujen ja -palvelun 

suunnittelua ja toteuttamista. 

 

Valtion liikuntaneuvoston vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan (VLN 2016, 25) 9-15-

vuotiaista lapsista ja nuorista 62 prosenttia liikkui vähintään kerran viikossa 

urheiluseurojen järjestämässä ohjatussa liikuntatapahtumassa ja 41 prosenttia osallistui 

saman verran liikuntayritysten järjestämiin liikuntatapahtumiin. Samassa tutkimuksessa 

todettiin liikunnan harrastamisen suurimmaksi esteeksi sen, että kodin läheisyydessä ei 

ollut kiinnostavan lajin ohjausta (VLN 2016, 38). 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen ja turvallinen 

ilmoittautumissovellus. Verkkopalvelun tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähellä 

tapahtuvista liikunta- ja urheilutapahtumista ja mahdollistaa tapahtumiin ilmoittautuminen 

helposti, nopeasti ja mistä vain. Verkkopalvelu helpottaa paikallisesti toteutetut 

ilmoitustaulu- ja lehti-ilmoitusten löytämistä koostamalla eri paikkakunnilla tapahtuvat 

tapahtumat yhteen, koottuun tietokantaan. Opinnäytetyön tavoitteena on myös 

kokonaisvaltaisen verkkopalveluprojektin toteuttamisella soveltaa saamaani oppia, 

todentaa kehittämiskohdat sekä hankkia lisää ammattitaitoa ja varmuutta juuri 

perustamaani verkkopalvelujen toteuttamiseen keskittyneeseen yritystoimintaan. 

 

Verkkopalvelun toteutukseen on käytetty HTML- ja CSS -tekniikoita graafisen ulkoasun 

luomiseen sekä toiminnallisuudet on luotu käyttäen PHP-, JavaScript- sekä jQuery -

tekniikoita. Kaikki tehtävään hyödynnetty osaaminen on hankittu ICT-tradenomi -opintojen 

aikana. Opinnäytetyössä käsiteltävien asioiden ymmärtämiseen tarvitaan osittain 

vähintään perustason osaaminen ohjelmoinnista ja ohjelmistosuunnittelusta. 

 

Opinnäytetyöraportti on rakennettu vetoketjumalliin, jossa opinnäytetyön produktia 

reflektoidaan kunkin aiheen tietoperustaan aihe kerrallaan. 
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2 Verkkopalvelun suunnittelu 

Verkkopalvelun suunnittelu lähtee käyntiin siitä, kun tiedostettu tarve on testattu 

esiselvityksellä ja palvelun toteuttamisen aikataulu (kehittämissuunnitelma) on luotu. Itse 

suunnittelu voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, mutta yleisin tapa on jakaa 

suunnitteluvaihe kahteen osaan: graafinen suunnittelu ja määrittely. (KWD 2018.) 

 

Graafinen suunnittelu on tärkeä osa verkkopalvelua, sillä käyttäjiä ei erikseen kouluteta 

verkkopalvelun käyttöön, kuten esimerkiksi yritykselle räätälöidyllä ohjelmistolla on 

mahdollista, vaan oppimisen on tapahduttava omatoimisesti ja reaaliajassa. Tämän 

helpottamiseksi on verkkosivuille muodostunut epävirallisia standardeja kuten se, että 

navigaation tulisi löytyä etusivulta tai että minkään sisällön ei tulisi olla etusivulta yli 

kolmen klikkauksen päässä (Digimarkkinointi 2015). Nämä epäviralliset käytännöt toimivat 

lähinnä reunaehtoina, minkä perusteilla sivuston on mahdollista saavuttaa enemmän 

kävijöitä mm. Googlen hakukoneoptimoinnin avulla. Reunaehtojen lisäksi verkkosivujen 

ulkoasun suunnittelu on erittäin vahvasti kohderyhmäriippuvainen eli kenelle sivusto on 

pääsääntöisesti tarkoitettu ja minkälainen viesti sivuston ulkoasulla halutaan 

kohderyhmälle välittää. Verkkosivujen ostamista käsittelevässä blogissa, Mikko 

Kauppinen kirjoittaa verkkosivujen visuaalisen suunnittelun eroavan yleisesti käsitetyistä 

taiteesta sillä, että taiteilija laittaa työhönsä persoonansa ja että taideteos voi syntyä 

tyhjiössä, kun taas verkkosivujen, varsinkin kaupallisten, suunnittelussa toteutusta ohjaa 

asiakkaan tavoitteet ja vaatimukset. (Kauppinen 2015.) 

 

Määrittely pitää sisällään toiminnallisen ja teknisen määrittelyn. Toiminnallisessa 

määrittelyssä kuvataan palvelun toiminnalliset vaatimukset, joiden tulisi vastata, miten 

palvelu reagoi syötteisiin missäkin vaiheessa sekä mitkä ovat palvelun integraatiopisteet. 

Teknisessä määrittelyssä asetetaan palvelulle tekniset reunaehdot, joita voi olla 

esimerkiksi ohjelmistoarkkitehtuuri, vaadittavat käyttöjärjestelmät tai ohjelmistot sekä 

vaadittavat kehitysympäristöt. Kaikkiin näihin haetaan vastausta palvelun 

vaatimusmäärittelystä. (JUHTA 2018.) 

 

2.1 Vaatimusmäärittely 

Oletetaan, että tietojärjestelmä tehdään aina tarpeeseen. Tätä tarvetta voidaan kutsua 

myös ongelmakentässä esiintyväksi ongelmaksi. Ongelmakenttä voi olla esimerkiksi 

yrityksen toiminnot, jossa ongelmaksi on identifioitu manuaalisesti toteutettu 

työvuorosuunnittelu. Tätä ongelmaa ratkaisemaan voidaan luoda laite, mikä tässä 
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tapauksessa olisi tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän toteutus aloitetaan vaatimusten 

määrittelyllä. (Paakki 2010, 8.) 

 

Vaatimusmäärittely on prosessi, minkä aikana on tarkoitus selvittää ja dokumentoida 

tulevan ohjelmistoprojektin tavoitteet, vaatimukset ja rajoitukset. Vaatimusmäärittelyn 

tuotoksena syntyy vaatimusmäärittely-dokumentti, jonka liitteitä ovat mm. 

käyttötapausmalli, -tapaukset ja määrittelykuvasto. (JUHTA 2018.) 

 
Vaatimusmäärittelyssä pyritään mahdollisimman yksityiskohtaisesti selvittämään: 

− Miksi ohjelmistoa tarvitaan (tarkoitus, yleiskuvaus) 
− Kuka ohjelmistoa käyttää (käyttäjäryhmät) 
− Miten ohjelmistoa käytetään (käyttöliittymä, käyttöympäristö, toiminta) 
− Mitä tietoja ohjelmisto käyttää (tietosisältö) 
− Minkälaisia laatuvaatimuksia ohjelmistolla on (käytettävyys, suorituskyky) 

 
Vaatimusmäärittelyssä tavoitteet ja vaatimukset tulisi esittää niin, että niissä täyttyisi kaikki 

alla mainitut laatuvaatimukset (Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Vaatimusmäärittelyn laatukriteerit (Paakki 2010, 41-44.) 

Nimi Vaatimukset 

Täydellisyys − Tavoitteet on määritelty riittävän tarkasti 
− Kaikki järjestelmän syötteet, tulosteet, poikkeus- ja 

virhetilanteet ovat katettu määrittelyssä 

Yhdenmukaisuus − Vaatimukset, oletukset ja rajoitukset ovat 
yhteensopivia ja niiden kuvaus on tehty 
yhtenäisesti 

Sopivuus − Vaatimukset vastaavat todellisiin tarpeisiin 
− Toimintaympäristön oletukset ovat realistisia 
− Ongelmakentän reunaehdot ovat realistisia 

Yksikäsitteisyys − Vaatimukset, reunaehdot ja oletukset on kuvattu 
yksiselitteisesti 

Mitattavuus − Vaatimukset ovat riittävän tarkasti määritelty, että 
niitä voidaan arvioida ja vertailla 

Asianmukaisuus − Vaatimukset liittyvät tulevan järjestelmän 
tavoitteisiin eikä järjestelmän toteutuksen 
vaatimuksiin. 

Kelpoisuus − Vaatimukset ovat aikataulullisesti, teknologisesti 
sekä taloudellisesti toteutettavissa 

Luettavuus − Vaatimukset, rajoitukset ja oletukset on määritetty 
ymmärrettävästi 

Hyvä rakenne − Vaatimusdokumentti on loogisesti ja yhtenäisesti 
rakennettu 

 

Onnistunut vaatimusmäärittely on yksi ohjelmistokehityksen tärkeimmistä vaiheista. 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan vaatimusmäärittelyohjeen mukaan 

vaatimusmäärittely on ollut puutteellista yli 75 prosentissa kaikista epäonnistuneista 

projekteista (JUHTA 2018). Vuonna 2015 epäonnistuneiden ohjelmistoprojektien syinä 
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huomattiin olevan vaillinaiset vaatimukset (13,1%), käyttäjiä osallistumattomuus tai vajaa 

osallistuminen ohjelmistokehitykseen (12,4%), epärealistiset odotukset (9,9%), 

muuttuneet vaatimukset ja kriteerit (8,7%) sekä ohjelmistoa ei todettu enää tarpeelliseksi 

(7,5%). Samana vuonna onnistuneiden projektien osasyiksi lueteltiin mm. käyttäjien 

mukaan ottaminen ohjelmistokehitykseen (15,9%), selkeät vaatimukset (13%) ja realistiset 

odotukset (8,2%). Näistä vaatimusmäärittelyyn tiukasti liittyvistä kriteereistä muodostui yli 

puolet epäonnistuneiden projektien syistä ja toisaalta niiden osuus onnistuneisiin 

projekteihin olivat yli 35%. (Dick, Hull & Jackson 2017, 4.) 

 
Liikkuva nuori -verkkopalvelun vaatimusmäärittelyä voisi parhaiten kuvata talon 

rakentamiseksi. Kun tontti eli idea oli löytynyt, aloitettiin pohjan valaminen 

suunnittelemalla palvelun runko ja ydintoiminnot. Tämän jälkeen rakennettiin seinät ja 

katto kirjaamalla yksittäisiä, tarkempia vaatimuksia. Viimeiseksi sisustettiin ja koristeltiin 

palvelua, mikä ilmentyi vaatimusmäärittelyssä uusien tavoitteiden ja vaatimusten 

kirjaamisena sitä mukaan kuin työ eteni. Vaatimusprosessi oli vaikeaa toteuttaa ilman 

toimeksiantajaa, mutta silti prosessi auttoi hahmottamaan palvelun kokonaisuutta. 

Palvelun kokonaisuuden hahmottaminen auttoi ennalta välttämään pahimmat 

sudenkuopat. Palvelun vaatimusluettelo on kuvattu liitteessä 1. 

 
Vaatimusmäärittelyn osana suunniteltiin palvelun käyttötapausmalli. Käyttötapausmallissa 

kuvataan tietojärjestelmän keskeisiä toiminnallisia vaatimuksia ja tehtäviä. Näitä yksittäisiä 

tehtäviä kutsutaan käyttötapaukseksi. Käyttötapausmallissa esitettävät käyttötapaukset 

tulisi olla laadultaan kokonaisuuksia: esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja nimen syöttäminen 

tekstikenttiin ei ole käyttötapaus, mutta järjestelmään rekisteröityminen on. Tässä on 

kuitenkin otettava huomioon koko järjestelmän toiminnan laajuus ja arvioitava, onko 

järjestelmään rekisteröityminen riittävän tärkeä toiminto kuvattavaksi käyttötapausmalliin. 

(JUHTA 2018.) 
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Verkkopalvelun käyttötapausmallissa (Kuva 1) esiintyy kolme keskeistä käyttäjäryhmää, 

jotka ovat vierailijat, rekisteröityneet käyttäjät sekä pääkäyttäjä. Jokaisella 

käyttäjäryhmällä on sekä vain käyttäjäryhmälleen ominaisia tehtäviä että palvelun 

toiminnan kannalta tärkeitä yhteisiä tehtäviä. Nyrkkisääntönä on, että vierailija voi katsoa 

ja ilmoittautua, rekisteröitynyt käyttäjä voi näiden lisäksi myös luoda ja muokata ja 

pääkäyttäjä vastaa palvelun hallinta- ja ylläpitotoimenpiteistä. 

 

Vierailijalla on myös mahdollisuus antaa arvio tapahtumasta, johon on osallistunut, jos 

vierailija on antanut ilmoittautumisen yhteydessä käytössä olevan sähköpostiosoitteen. 

Linkki ja oikeus arviointiin sekä kommentointiin lähetetään vierailijalle, kun tapahtuma on 

päättynyt. Sama toimintaperiaate on käytössä myös rekisteröityneille käyttäjille, joskin 

Kuva 1. Verkkopalvelun käyttötapausmalli 
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heidän tapauksessa sähköpostiosoite on ainakin kertaalleen vahvistettu, sillä 

rekisteröinnin yhteydessä käyttäjälle lähetetään vahvistuslinkki hänen ilmoittamaansa 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on myös mahdollisuus luoda omalle tunnukselleen 

huollettavia, mikä on tarpeen, jos käyttäjä haluaa ilmoittaa esimerkiksi oman lapsensa 

palvelussa ilmoitettuun tapahtumaan. 

 

Vaatimusmäärittelyn osana tuotettiin myös palvelun ydintoiminnoista 

käyttötapauskuvaukset. Käyttötapauskuvaus on usein sanallinen kuvaus yksittäisestä 

käyttötapauksesta, mitä voidaan täydentää kaavioilla. Julkisen hallinnon suosituksen 

mukaisesti käyttötapauskuvaus on lomake, johon kirjataan mm. tapauksen laatija, otsikko, 

alkutiedot, tapauksen kuvaus vaiheittain ja lopputulos (Liite 2). 

 

Käyttötapauslomakkeiden tuottaminen on työlästä ja siksi toteutetaan vasta 

vaatimusmäärittelyn loppupuolella, kun vaatimukset on analysoitu aiemmin mainittujen 

kriteerien mukaisesti. Joskus analysoinnin perusteella käyttötapauksia voidaan yhdistää 

toisiinsa. (JUHTA 2018, 28.) 

 

Palvelun käyttötapauksiin liittyy kaikkein olennaisimpana käsitteenä liikuntatapahtumat. 

Tällaisissa tapauksissa on palvelun toteuttamisen kannalta mielekästä kuvata myös 

käyttötapauksen objektiin liittyvät ominaisuudet. Kuvaus voi olla teksti (luettelo), kaavio tai 

kuva (Kuva 2). 
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Tietoturvavaatimukset 

Vaatimusmäärittelyssä tulee huomioida myös tietojärjestelmän tietoturvavaatimukset. 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA 2018, 23.) suosituksen 

mukaan 

”..viranomaisen on suunniteltava ja toteutettava asiakirja- ja tietohallintonsa samoin 
kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että asiakirjojen ja 
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan 
asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon 
tietojen merkitys ja käyttötarkoitus sekä asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat 
uhkatekijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset”. 
 

Vaikka kyseessä onkin suositus, julkisen hallinnon viranomaisen osalta tietojärjestelmien 

kokonaisarkkitehtuurista ja yhteensopivuudesta määrätään Laki julkisen hallinnon 

tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634) -laissa. Tietoturvallisuusvaatimuksien 

määrittelyssä on tarkoituksena tarkastaa, miten hyvin nykyinen 

tietojärjestelmäinfrastruktuuri vastaa tietoturvallisuuden eri osa-alueihin (JUHTA 2018, 

23). Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan tietoturvallisuuden eri osa-alueet 

on lueteltu liitteessä 3. 

 

Yksityisen sektorin tietojärjestelmiin tietoturvavaatimuksiin ohjausta antavat EU:n 

tietosuoja-asetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679), jonka 

soveltaminen aloitettiin 25.5.2018 sekä Suomen Henkilötietolaki (523/1999). EU:n 

tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 2 § mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on toteutettava 

Kuva 2. Tapahtuma -objektiin liittyvät ominaisuudet 
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henkilötietojen käsittely ja suojaaminen vähintään tietosuoja-asetuksessa määritetyllä 

tavalla, mutta jäsenvaltio voi tarpeen mukaan määritellä myös yksityiskohtaisempia 

säännöksiä. 

 

2.2 Graafinen suunnittelu 

Käyttökokemuksen merkitys on noussut viime vuosien aikana yhä vahvemmin esille niin 

ohjelmistokehityksessä kuin tuotteiden viimeistelyssäkin (Tiilikka 7.12.2016). 

Käyttäjäkokemuksen muodostamisessa graafinen suunnittelu on tärkeässä roolissa. 

Googlen teettämän tutkimuksen (Tuch, Presslaber, Stöcklin, Opwis & Bargas-Avila 2012, 

24) mukaan huomattiin, että käyttäjät loivat erittäin nopeasti, jopa 17 millisekunnin aikana, 

oman positiivisen tai negatiivisen tulkintansa verkkosivusta sen prototyyppisyyden ja 

visuaalisen monimutkaisuutensa mukaan. Tutkimuksessa huomattiin, että sivuston 

prototyyppisyyttä arvostettiin korkealle ja sivustot, joiden koettiin poikkeavan vallalla 

olevasta normista, koettiin epämieluisaksi riippumatta visuaalisen monimutkaisuuden 

tasosta. 

 
Andy Crestodina (Crestodina 26.8.2015) tutki Alexa.com :issa listattujen 50 suosituimman 

markkinointisivustojen ominaisuuksia ja koosti yhtäläisyydet joko standardeiksi, 

tavanomaisiksi tai sekaviksi, riippuen ominaisuuden esiintyvyysprosentista. Rajat oli 

vedetty Nielsen Norman Groupin (Nielsen 13.9.2004) esimerkin mukaan: 

− Standardi: > 79 % 
− Tavanomainen: 50 – 79 % 
− Sekava < 50 % 

 
Tutkimuksesta voidaan poimia hyviä käytänteitä, joita löydettiin näistä menestyneistä 

verkkosivuista. Näitä olivat mm. logo vasemmassa yläreunassa, jota klikkaamalla pääsee 

etusivulle sekä päävalikko yläotsakkeessa (Kuva 3). 
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Responsiivisuudella tarkoitetaan sivuston skaalautumista käytettävän päätelaitteen 

mukaisesti: tietokoneen näytöllä voidaan näyttää navigaatiot ja kuvat täysikokoisina, mutta 

tabletilla on muutettava sommittelua, ettei käyttäjän tarvitse rullata sivustoa myös 

horisontaalisesti. Statistan tutkimuksen (Statista, 2018) mukaan mobiililiikenteen osuus 

koko internetliikenteestä on noussut yli puoleen, joten responsiivisuus tai Googlen 

kehitysvaiheessa oleva ”mobile-friendly” tulevat epävirallisesti olemaan vaadittu 

ominaisuus verkkosivuilla. Aiemmin mainitussa kaaviossa esiintyneet verkkosivut ovat 

nimenomaan eniten kävijöitä keränneitä, markkinointiin erikoistuneita verkkosivuja. Jos 

vertailussa olisi käytetty 50 parasta käyttäjäkokemusta saavuttavaa verkkosivustoa, olisi 

sivuston responsiivisuus noussut eittämättä standardien joukkoon. 

 

Verkkosivujen ulkoasun tulisi siis olla ajanmukaisesti tyypillinen, visuaalisesti 

yksinkertainen, mutta myös massasta erottuva. Kuulostaa aluksi mahdottomalta yhtälöltä, 

mutta liikkumavaraa on huomattavasti enemmän kuin niin sanottuja oikeita vastauksia ja 

käytänteitä. 

 

Kuva 3. Verkkosivusuunnittelun tyypillisiä ratkaisuja markkinointisivustoilla (Crestodina 

26.8.2015) 
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Verkkopalvelun ulkoasun suunnittelu alkoi konseptikuvauksen luomisella. Tässä 

vaiheessa oli tiedostettu jo vaatimusmäärittelyn kautta verkkopalvelun keskeiset tarpeet, 

ominaisuudet ja rajoitukset. Verkkopalvelun keskeisimmäksi osaksi todettiin tapahtumien 

ilmoittaminen ja niihin ilmoittautuminen, joten ulkoasun tulisi tehostaa ennen kaikkea 

palvelun käytettävyyttä. Tämän pohjalta syntyi nykystandardit huomioon ottava 

konseptikuvaus, jossa otettiin huomioon myös skaalautuvuus tietokonenäytön ja 

mobiililaitteen välillä (Kuva 4). 

 

 

Konseptikuvauksen jälkeen alkoi värimaailman hahmottelu. Värimaailman valinnassa tulisi 

huomioida tutkimustulokset siitä, miten mikäkin väri mielletään. Kansainvälisissä 

palveluissa tulee lisäksi ottaa huomioon myös kulttuurilliset erot. Mielen ihmeet -

artikkelissa (Mielen ihmeet 2018) käsitellään psykologi, sosiologi ja viestintäteorian 

professori Eva Hellerin sekä psykologi ja Standfordin professori Jennifer Aakerin 

kirjoituksia värien psykologiasta ja teemoista (Liite 4). 

 

Värimaailman hahmottelu aloitettiin logon suunnittelemisella, sillä siinä käytettävät värit 

ohjaisivat pitkälti myös sivuston rungossa käytettäviin väreihin ja sävyihin. Logon 

suunnittelussa kantavana ajatuksena oli palvelun alkuperäinen idea: tuoda pienillä 

ilmoitustauluilla ilmoitetut tapahtumat koottuun tietokantaan. Tämä kuvattiin useasta eri 

suunnasta sisäänpäin osoittavilla nuolilla. Samoin logossa tulisi heijastua palvelun 

pääkohderyhmä eli lapset ja nuoret, mitä pyrittiin korostamaan nuolien korkeakontrastisilla 

väreillä. Eri väriset nuolet kuvaavat myös ilmoitettavien lajien ja tapahtumien 

Kuva 4. Verkkopalvelun konseptikuvaus 
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monipuolisuutta. Leikkisän värimaailman vastapainoksi logon teksti on suoraviivainen ja 

asiallinen (Kuva 5). 

 

Kun palvelun logo saatiin valmisteltua, oli rungon värimaailma huomattavasti helpompi 

hahmotella. Rungon pääväreiksi valikoitui valkoinen, harmaa sekä tumman harmaa ja 

huomioväriksi sinivihreä (Kuva 6). Kuvassa esiintyvät merkkijonot edustavat kunkin värin 

HEX -värikoodia. 

 

 

Väripaletilla pyrittiin korostamaan sivuston yksinkertaisuutta, tyylikkyyttä, toimivuutta ja 

luotettavuutta. Valitut värit toimivat hyvin myös useiden värien kanssa, mikä helpottaa 

käyttäjien omien kuvien käyttämistä verkkosivuilla. 

 

Värimaailman valitsemisen jälkeen alkoi vielä sivuston sisällön suunnittelu ja niiden 

jaottelu. Sisältösivuiksi muodostui tapahtumat, ajankohtaiset uutiset, tietoa palvelusta, 

yhteystiedot sekä, palvelun myöhempää vaihetta varten, käyttäjäsivu. Tämän jälkeen 

suunnittelutyö oli edennyt siihen vaiheeseen, että käytössä olevasta 

suunnittelumateriaalista alettiin rakentamaan verkkopalvelua. 

 

3 Verkkopalvelun rakentaminen 

Verkkopalvelun rakentaminen koostui kolmesta pääosasta: tietokannan suunnittelu ja 

toteutus, palvelun arkkitehtuurin luominen sekä palvelun toimintojen tuottaminen. 

 

Kuva 5. Palvelun logo 

Kuva 6. Sivuston väripaletti 



 

12 

 

3.1 Tietokanta 

Tietokanta itsessään tarkoittaa järjestelmää, jossa käsitellään tietoja. Se ei välttämättä ole 

nykyisin totuttu sähköinen vaan esimerkiksi kalenteriakin voidaan pitää mekaanisena 

tietokantana (web-opas 2012). Tietokannan tietojen käsittely pitää tietokantamallista 

riippumatta sisällään tietojen selaamisen, tallentamisen, muuttamisen ja poistamisen 

(W3Schools 2018). 

 

Tietokantaa suunnitellessa tavoitteena tulisi olla se, että tietoa on helppo käsitellä 

(Laaksonen 2009) ja että samaa tietoa ei tallenneta tietokannassa kuin kerran (Microsoft 

2018). Tietokantojen suunnittelussa tulisi lyödä lukkoon käytettävä rakenne, sillä taulujen 

poistaminen, lisääminen tai yhdisteleminen jälkikäteen on erittäin työlästä ja riskialtista. 

(Robin 2012, 209.) 

 

Tietokannan relaatiomallissa tietokannassa on tietoalkioiden muodostamia matemaattisia 

relaatioita. Periaatteena on, että yksikään alkio ei ole samanlainen ja alkioiden 

järjestyksellä ei ole väliä. Identifioivana alkiona käytetään yleensä yksittäistä taulukon 

saraketta, joka tarvittaessa muodostetaan teennäisesti (tunniste). Alkioksi voidaan myös 

määrittää taulukon rivistä tietty sarake -yhdistelmä tai vaikka koko rivi (Kuva 7). 

Muistettava on kuitenkin, että tietojen käsittelyn kannalta tulisi rivien yksilöinnissä pyrkiä 

minimaalisuuteen. (Computer Science 2003, 8-22.) 

 

 

Yksilöityä tunnistetta kutsutaan relaatiomallissa avaimeksi tai pääavaimeksi. Avainta 

tarvitaan rivin tietojen linkittämiseen toisessa taulussa esiintyvään tietojoukkoon, joka 

yleisesti täydentää lähderivin tietoja. Linkittämisessä esiintyvää vastapuolta kutsutaan 

Kuva 7. Relaatiotaulun osat 
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viiteavaimeksi. Toisin kuin pääavaimessa, viiteavaimen arvo voi olla tyhjä: yhdisteltäviä 

tietoja joko esiintyy tai ei. (Computer Science 2003, 22-31.) 

 

Tietokannat on syytä suunnitella niin, että tietojen käsitteleminen (hakeminen, 

tallentaminen, muuttaminen, poistaminen) olisi, ei ainoastaan mahdollista, mutta 

mahdollisimman tehokasta. Se tarkoittaa, että tiedot tulee jakaa mielekkäästi tauluihin ja 

yhdistellä niitä avainpareilla. Näitä toimenpiteitä kutsutaan tietokantojen normalisoinniksi.  

Normalisoinnissa mittareina käytetään yleisesti sen kolmea ensimmäistä muotoa, jotka 

ovat 1NF (Normal Form), 2NF ja 3NF. Näiden lisäksi on vakioitunut myös BCNF (Boyce-

Codd), 4NF ja 5NF. Nyrkkisääntönä on, että mitä enemmän tietokannassa käsitellään 

tietoa, sitä suurempi normaalimuoto sillä tulisi olla. Esimerkiksi henkilötietoja 

tallennettavassa tietokannassa riittäisi nykylaitteistojen kannalta ensimmäinen 

normaalimuoto, mutta yleisesti kannattaisi pyrkiä kolmanteen normaalimuotoon, sillä se 

helpottaa tietojen käsittelyä pienilläkin tietomäärillä. (Kent 1982, 2-4). 

 

Hyvin toteutetulla vaatimusmäärittelyllä ja siinä varsinkin käyttötapausten objektien tarkka 

analysointi helpotti huomattavasti palvelun tietokannan suunnittelua. Tietokannan 

suunnittelu alkoi tallennettavien tietojen kartoittamisesta. Tallennettavia tietoja ovat 

tapahtuman tiedot, ilmoittajien tiedot, ilmoittautuneiden tiedot, käyttäjien tiedot, kommentit 

ja uutiset sekä haut ja vierailutiedot. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tiedot lisättiin isoihin tauluihin, jonka jälkeen taulut 

normalisoitiin vähintään 3NF -tasolle. Esimerkiksi tapahtumaan liittyviä tietoja löytyi: 

− Tunniste 
− Otsikko (tapahtuman nimi) 
− Kuvaus 
− Tyyppi 
− Luontiaika 
− Muokkausaika 
− Tapahtuman luoja (henkilö tai seura) 
− Mahdolliset ikärajat 
− Katuosoite 
− Postinumero 
− Postitoimipaikka 
− Kunta ja lääni 

 
Tällaisenaan taulu on vasta ensimmäisessä normaalimuodossa, sillä, muun muassa 

postinumeron ja postitoimipaikan ollessa samassa taulussa tapahtuman tunnisteen 

kanssa, toisen normaalimuodon kriteerit eivät täyty. Kuvassa 8 on esitetty osa 

verkkopalvelun kolmanteen normaalimuotoon muodostetusta relaatiotietokantamallista. 
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Tietokantamallin luomisen jälkeen muodostettiin taulut SQL:n CREATE-lauseilla. SQL 

(Structured Query Language) on tietokantojen käsittelyyn luotu ohjelmointikieli, joka sai 

ISO-standardistatuksen jo vuonna 1986 (W3School SQL 2018). Taulujen luomisessa 

järjestyksellä on väliä: taulut, joista löytyy viiteavaimia eli relaatio toiseen tauluun, tulee 

luoda vasta sen jälkeen, kun relaation vastapää on luotu. Toisin sanoen viitettä ei voi 

luoda tauluun, jota ei ole vielä olemassa. 

 

Tietokannan suunnitteluun ja tietokannan luomiseen vaadittavien CREATE – ja INSERT -

lauseiden valmisteluun käytin yksinkertaisesti taulukkolaskentaohjelmaa. Lauseiden 

ajaminen tehtiin palvelimen phpMyAdmin:in kautta. 

 

Verkkosovelluksen käytettävyyden lisäksi on varmistuttava, että tallennettujen tietojen 

luotettavuus ja eheys pysyy tallessa. Varsinkin, kun kyseessä on käyttäjä- ja henkilötietoja 

käsittelevä verkkosovellus. Henkilötietojen käsittelyyn astui 25.5.2018 alkaen voimaan 

tarkennetut säädökset EU:n tietosuoja-asetuksen muodossa. Uudessa tietosuoja-

asetuksessa on ennen kaikkea nostettu esiin suostumuksen tärkeys sekä käyttäjän 

omistajuus hänestä tallennettuihin tietoihin. Tässä sovelluksessa tietosuoja-asetuksen 

Tyyppi Tapahtuma Toteutus Salasana

PK Tyyppi_id PK Tapahtuma_id PK Toteutus_id PK Salasana_id

Tyyppi_nimi Tapahtuma_otsikko FK Tapahtuma_id Salasana

Tyyppi_muokattu Tapahtuma_kuvaus Toteutus_aika Salasana_muokattu

FK Tyyppi_id Toteutus_hinta

Tapahtuma_luotu Toteutus_max

Postitoimipaikka Tapahtuma_muokattu

PK Posti_id FK Tapahtuma_jarjestaja Käyttäjä KäyttäjäKommentti

Posti_nimi Tapahtuma_kesto PK Käyttäjä_id PK KäyttäjäKommentti_id

Posti_muokattu Tapahtuma_katuosoite FK Salasana_id FK Käyttäjä_id

FK Posti_id FK Henkilö_id FK Kommentti_id

Käyttäjä_alku KäyttäjäKommentti_alku

Henkilö KäyttäjäKommentti_luettu

PK Henkilö_id

Henkilö_etunimi HenkilöToteutus Kommentti

Henkilö_sukunimi PK HenkilöToteutus_id PK Kommentti_id

Henkilö_syntymaaika FK Toteutus_id Kommentti_otsikko

Henkilö_katuosoite FK Henkilö_id Kommentti_teksti

FK Posti_id HenkilöToteutus_vahv

Henkilö_puh Ilmoitus

Henkilö_email Kirjautumistiedot PK Ilmoitus_id

Henkilö_alku PK Kirjautumistiedot_id Ilmoitus_otsikko

Henkilö_viimeeksi FK Käyttäjä_id Ilmoitus_teksti

FK Rooli_id Kirjautumistiedot_aika

Rooli

PK Rooli_id KäyttäjäSeura

Rooli_nimi PK KäyttäjäSeura_id

Rooli_muokattu FK Käyttäjä_id

FK Seura_id

Seura KäyttäjäSeura_liittynyt

PK Seura_id

Seura_nimi KäyttäjäIlmoitus

Seura_katuosoite PK KäyttäjäIlmoitus_id

FK Posti_id FK Käyttäjä_id

Seura_puh FK Ilmoitus_id

Seura_email KäyttäjäIlmoitus_alku

Seura_muokattu KäyttäjäIlmoitus_katsottu

Kuva 8. Ote palvelun relaatiotietokantamallista 
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mukaisesti pyydetään käyttäjiltä suostumus tietojen tallentamiseen ja ohjataan välttämään 

tärkeimpien tietojen syöttämistä mihinkään sovelluksen asetuksista (esimerkiksi 

henkilötunnus). Kaikki yksilöidut henkilötietoihin viittaavat tiedot säilytetään tietokannoissa 

kryptattuina. 

 

Palveluun rekisteröityminen onnistuu, kun käyttäjä syöttää etu- ja sukunimensä, 

sähköpostiosoitteensa sekä valitsemansa salasanan. Jos käyttäjäsyötteet läpäisevät 

validoinnit, sähköpostiin lähetetään rekisteröitymisen vahvistuslinkki. Linkki palauttaa 

käyttäjän vahvistus -sivulle, jossa tarkastetaan, vastaako linkkiin lisätietoina syötetyt 

sähköpostiosoite, suola sekä aikaleima selaimen istuimeen tallennettuja pareja. Jos tiedot 

täsmäävät, käyttäjätili vahvistetaan tietokantaan ja käyttäjä voi kirjautua tililleen. 

Ensikirjautumisessa palvelu siirtää käyttäjän suoraan omiin tietoihin, jossa käyttäjä voi 

halutessaan täydentää puuttuvia tietoja itsestään. Esimerkiksi kotiosoitetietojen 

tallentaminen mahdollistaa ”Lähellä minua” -hakuvahdin käytön. 

 

Käyttäjätilien turvallisuus on varmistettu luomalla salasanan luomiseen riittävästi 

vaatimuksia sekä tallentamalla salasanat tietokantaan vahvasti kryptattuina. Salasanat 

kryptataan jokaisella kerralla uudestaan, kun käyttäjä onnistuneesti kirjautuu palveluun. 

Tietojen kalasteluyritykset on estetty 4-kertaisella validoinnilla: HTML 5 lomakevalidointi, 

JavaScript-validointi, kontrollerissa PHP-validointi ja mallissa PDO-validointi 

(PreparedStatement). Tietokantayhteyden muodostamiseen kirjautumista varten on myös 

lisätty estotoiminto, jos käyttäjältä lähtee liian monta tietokannan avauspyyntöä lyhyen 

ajan sisään kirjautumiseen liittyen. 

 

Käyttäjä voi palauttaa salasanansa palvelun kautta kirjautumislomakkeella löytyvästä 

linkistä. Käyttäjälle aukeaa näyttöviesti, johon voi syöttää käyttäjätunnuksena toimivan 

sähköpostiosoitteen. Palauttaminen toimii samalla tekniikalla kuin rekisteröitymisen 

vahvistaminen eli kontrolleri luo tarkistusavaimet selaimen tilatietoihin, joiden tulee vastata 

palautuslinkissä oleviin GET-tietoihin. Jos tiedot täsmäävät, käyttäjä pääsee syöttämään 

uuden salasanan ja salasanan vahvistuksen. 

 

Palvelun keskiössä on tapahtumien lisäksi tapahtumien hakeminen ja niihin 

ilmoittautuminen. Palvelussa tapahtumia voi hakea kahdella tavalla:  

1. Pikahaulla, jossa on mahdollisuus rajata tapahtumia hakusanan, sijainnin tai 
tapahtuma-ajan mukaan. 

2. Tarkennetulla haulla, jossa on mahdollisuus lisätä hakukriteereitä, kuten hinta, 
ikäsuositus/-rajoitus tai arvioinnit. 
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Esimerkki haku sijainnin mukaan: 

Kaikki tyhjät hakukentät käännetään SQL-hakuun kattamaan kaikki mahdollisuudet eli jos 

sijainti -kenttä jätetään tyhjäksi, tuloksiin haetaan kaikista sijainneista tapahtumat, jotka 

vastaavat tietenkin myös muita käyttäjän hakukriteereitä. Sijaintihakuun on kuitenkin 

lisätty ”lähialue”-ominaisuus eli jos käyttäjän syöttämällä sijainnilla ei löydy yhtään tulosta, 

haku palauttaa kaikki tulokset samasta kunnasta (Kuva 9). 

 

 

Haku -malli testaa ennen tietokantahakua, onko syötetty hakuarvo postitoimipaikka vai 

postinumero. Molemmissa tapauksissa toimintaperiaate on sama kuin yllä olevassa 

kuvassa.  

 

Pavelun käyttöä varten on luotu eri tasoisia käyttöoikeuksia. Palvelussa on käyttäjille ja 

ilmoittautuneille asetettu seuraavat tasot: 

− Vierailija (ilmoittautunut ilman rekisteröitymistä) 
− Rekisteröitynyt ilman vahvistamista 
− Rekisteröitynyt ja vahvistanut 
− Ylläpitäjä 

 
Jos palvelun sivustolla on toimintoja, jossa tarvitaan vahvempaa käyttöoikeutta kuin 

vierailija, kontrollerissa haetaan käyttäjän tunniste selaimen istunnosta ja haetaan 

tunnisteella käyttäjän taso. Jos taso ei riitä kyseisen toiminnon suorittamiseen, käyttäjä 

joko ohjataan virhe -sivulle tai kyseinen toiminto jätetään näyttämättä. Muun muassa 

tapahtuman lisäämissivulle siirryttäessä, palvelussa tarkastetaan, riittääkö käyttäjän taso 

(rekisteröitynyt ja vahvistanut) luomaan tapahtuma. Jos käyttäjä on rekisteröitynyt, mutta 

ei vahvistanut, käyttäjä siirretään vahvistus -sivulle. Jos käyttäjä ei ole rekisteröitynyt 

ollenkaan (ts. kirjautunut sisään), käyttäjä siirretään kirjautumissivulle. Kirjautumissivulta 

löytyy myös linkki palveluun rekisteröitymiseen. 

Kuva 9. Lähialue -ominaisuuden kuvaus 
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3.2 Arkkitehtuuri 

Palvelu on rakennettu MVC-arkkitehtuurin mukaan. MVC tulee sanoista Model, View ja 

Controller, joista käytetään suomenkielisiä vastineita malli, näkymä ja käsittelijä. MVC-

arkkitehtuurin tarkoitus on erottaa, tässä tapauksessa verkkosovelluksen, käyttöliittymän 

lähdekoodi (näkymä) ja sovelluslogiikka (malli) toisistaan. Näiden kahden osan väliin 

luodaan käsittelijä, jonka tehtävä on vastaanottaa ja välittää käyttäjän pyyntöjä ja 

parametreja mallille sekä välittää mallin palauttamat muutokset näkymälle (Kuva 10). 

Ilman käsittelijää, mm. käyttäjäsyötteen validointi pitäisi toteuttaa mallissa, mikä poistaisi 

arkkitehtuurista sen tärkeimmät hyödyt: koodin jäljitettävyys, testattavuus, skaalautuvuus 

ja selkeys. (Brainvire 28.4.2016.) 

 

Nyrkkisääntö arkkitehtuurille ovat (Advanced Kittenry 2015): 

 Malli vastaa kaikista tietokantaoperaatioista ja tiedon käsittelemisestä. Mallissa ei 

koskaan käsitellä käyttäjän lähettämiä tietoja suoraan eikä HTML -koodia 

 Näkymään sijoitetaan kaikki HTML-koodi 

 Käsittelijässä vastaanotetaan käyttäjän pyynnöt ja parametrit sekä toteutetaan 

käyttäjäsyötteen sanitointi ja validointi 
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Liikkuva nuori -verkkopalvelun MVC-arkkitehtuuri on toteutettu PHP -ohjelmointikielellä. 

PHP (PHP: hypertext Preprocessor) on erityisesti palvelinpuolen toimintoihin luotu 

ohjelmointikieli, mitä käytetään noin 82 prosentilla kaikista verkkosivuista (W3Techs 

2018). PHP: PDO -luokilla tietokantaoperaatiot ovat helppo ja turvallista toteuttaa, joten 

päätin selkeyden vuoksi toteuttaa myös muut sovelluksen rungon osat samalla 

ohjelmointikielellä. PDO (PHP Data Objects) tarkoitetaan PHP-ohjelmointikielen, lähes 

tietokantariippumatonta tietokantaohjelmointimallia. PDO:n rinnalla toinen suosittu PHP -

tietokantaohjelmointimalli on MySQLi, mutta se sopii vain MySQL-tietokannoille. (Marcus 

8.6.2018.) 

 

MVC-arkkitehtuuri vaatii toimintojen pohjalle muutaman runkoelementin toimiakseen. 

Näiden elementtien tehtävänä on ohjata käyttäjä oikean käsittelijän luokse, hakea 

käsittelijään kuuluvat mallit ja näyttää käyttäjälle oikea näkymä. Rungon tarkoituksena on 

myös vähentää koodin turhaa toistamista. Runkotiedostojen nimiä ovat tässä tapauksessa 

Bootstrap, Maincontroller, Model, View, Index sekä .htaccess. 

 

Kuva 10. MVC-arkkitehtuuri ja ohjelmaosien tehtävät 
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Näiden tiedostojen yhdistelmästä syntyy kokonaisuus, joka pakottaa käyttäjän aina 

palaamaan etusivutiedoston (index.php) kautta kohti haluamaansa kontrolleria. 

Käytännössä tämä näkyy käyttäjälle niin, että selaimessa käytettävä hakemistopolku ei 

ohjaa tiedostoon (esim. www.esimerkkisivu.fi/index.php) vaan kontrollerissa oleviin 

funktioihin, jotka erotellaan kauttaviivalla. Jos halutaan esimerkiksi tapahtuma -sivulle 

listata kaikki tapahtumat haeKaikkiTapahtumat -nimisen funktion kautta, selaimen 

hakemistopolku olisi www.esimerkkisivu.fi/tapahtuma/haeKaikkiTapahtumat. 

 

Ensimmäinen tiedosto, jonka selain tulkitsee, on .htaccess-asetustiedosto. Tämä tiedosto 

on sijoitettu projektin juureen ja sen tarkoituksena on hakemistopolun sisällöstä huolimatta 

ohjata käyttäjä index -sivulle. Tämän ansiosta selain ei tulkitse hakemistopolussa olevia 

kauttaviivoja kansioina, kuten se normaalisti tekisi, vaan ne muutetaan Bootstrap -

tiedostossa kontrollereiksi, kontrollerissa esiintyviksi funktioiksi tai funktioiden 

parametreiksi. 

 

Seuraava tiedosto on Index. Tähän tiedostoon .htaccess ohjaa käyttäjän joka kerta. Index- 

tiedostossa haetaan ohjelman käyttöön kaikki runkotiedostot ja kutsutaan Bootstrap -

tiedostoa. 

 

Kun Bootstrap -tiedoston samanniminen luokka alustetaan, se pätkii hakemistopolun aina 

kauttaviivan esiintyessä ja tallentaa nämä tekstijonot taulukkoon. Hakemistopolun 

pätkiminen aloitetaan siitä, mihin index.php päättyy (www.esimerkkisivu.fi/TÄSTÄ). Jos 

taulukossa on 0 muuttujaa, käyttäjä ohjataan index -sivulle eli palvelun etusivulle. 

 

Jos taulukossa on enemmän kuin 0 muuttujaa, muuttujien roolit menevät seuraavasti: 

1. Taulukon ensimmäinen muuttuja on kontrolleri, joka on fyysinen tiedosto (esim. 
tapahtuma) 

2. Taulukon toinen muuttuja on funktion nimi (esim. tapahtuma -kontrollerissa 
esiintyvä haeKaikkiTapahtumat -funktio) 

3. Taulukon kolmas muuttuja on funktioon tuotava parametri 
 

Esimerkiksi hakemistopolku 

”www.esimerkkisivu.fi/tapahtuma/haeTapahtuma/kuperkeikkakerho” luetaan 

sovelluksessa niin, että ensin etsitään juurikansiosta tiedosto tapahtuma.php, mikä on 

kontrolleri. Tapahtuma -kontrollerista haetaan funktiota ”haeTapahtuma” ja tähän 

funktioon syötetään hakuarvoksi ”kuperkeikkakerho” (Kuva 11). Jos haeTapahtuma -

kontrolleria ei löydy, käyttäjä ohjataan virhe -sivulle esisyötetyn virhekoodin kanssa. Jos 

taas funktioon ei lähetetä yhtään arvoa, arvo voidaan alustaa myös kontrollerissa 
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esimerkiksi tyhjäksi merkkijonoksi. Funktioon on mahdollisuus tuoda useampia muuttujia 

taulukoissa tai olioissa. 

 

 

Maincontroller -luokkaa kutsutaan joka kerta, kun ohjelma kutsuu mitä tahansa yksittäistä 

kontrolleria. Maincontroller -luokassa kutsutaan kontrollerille mallia, jos sellainen löytyy 

sekä kutsutaan View -luokka. 

 

Kun Maincontroller-luokka kutsuu View-luokkaa, View-luokka kokoaa projektin näkymistä 

kontrollerin haluaman näkymän. Jos maincontroller löytää tapahtuma -kontrollerille 

tapahtuma -mallin, se kutsuu myös sitä. Tapahtuma -mallia kutsuttaessa kutsutaan myös 

Model-runkotiedostoa, minkä tarkoitus on luoda tietokantayhteys sekä alustaa selaimen 

istunto (Kuva 12). 

 

Kuva 12. Runkotiedostojen tehtävänkulku 

class Tapahtuma extends Maincontroller  { // Tapahtuma -kontrolleri 

function haeTapahtuma($nimi=””) { 

 echo $nimi; // palauttaa ”kuperkeikkakerho” 

} 

} 

Kuva 11. Hakemistopolun reitti ohjelmassa 
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3.3 Verkkopalvelun toimintojen toteutus 

Käytin sovelluksen rakentamiseen NetBeans IDE 8.2 -ohjelmaa ja käyttöympäristön 

testaamiseen XAMPP-virtuaalipalvelinta. Verkkopalvelun toimintojen toteuttamiseen on 

käytetty PHP- ja JavaScript -ohjelmointikieliä sekä hyödynnetty molempien kielien, 

avoimen lähdekoodin kirjastoja kuten PHP PDO ja jQuery. 

 

Palvelun kannalta tärkeimmät PHP-toiminnot liittyvät tietokantaoperaatioihin sekä 

muuttujien tarkistamiseen ja käsittelyyn. Tietokantaoperaatiot on toteutettu PHP PDO -

kirjastolla. 

 

Palvelussa käytetyt PDO -toiminnot vaihtelevat hieman riippuen siitä, missä muodossa 

hakutulokset halutaan luettavaksi. Silti yleisin kaava on: 

1. PreparedStatement 
2. BindValues 
3. Execute 
4. Fetch 

 

PreparedStatement sisältää tietokantaoperaatioon vaadittavan SQL-lauseen sekä option 

myöhemmin syötettävään hakuarvoon BindValues -luokan avulla. BindValues -luokan 

avulla voidaan määrittää sidotun parametrin haluttu tietotyyppi (merkkijono, kokonaisluku) 

ja luokka testaa annetun parametrin soveltuvuuden haluttuun tietotyyppiin. Esimerkiksi 

merkkijono hyväksyy parametriksi kokonaisluvun, mutta toisinpäin aiheutuisi suoritusvirhe. 

Merkkijono ei kuitenkaan, ilman erillistä lupaa, hyväksy sellaisia merkkejä, jotka voidaan 

tulkita SQL-komennoiksi. Tämä estää osaltaan SQL-injektoinnin, mikä taas lisää 

verkkopalvelun turvallisuutta. SQL-injektiolla tarkoitetaan esimerkiksi tietojen kalasteluun 

tai tietokannan haittaamiseen liittyvän SQL-komennon lähettämistä parametrin kautta 

(Rouse 2010). 

 

Arvojen sitominen jälkikäteen ei ole pakollista, sillä muuttujat voidaan laittaa suoraan 

PreparedStatement -toimintoon. Silti aiemmin mainitun turvallisuuden takia, BindValuen 

käyttö on lähtökohtaisesti vaivan arvoista. Kun muuttujat on sidottu SQL-lauseeseen, 

suoritetaan lauseke Execute -luokalla. 

 

INSERT, UPDATE tai DELETE -lausekkeilla vastauksena on oletuksena true tai false, 

mutta niissäkin voidaan esimerkiksi pyytää rowCount() -luokalla kokonaisluku, kuinka 

moneen tietokannan riviin lauseke aiheutti muutoksia. Jos kyseessä on SELECT-lauseke, 

vastaus voidaan muokata alustavasti siihen muotoon kuin se on missäkin tapauksessa 

mielekästä. Haku, eli Fetch -toimintoja, on useita erilaisia, joissa jokaisessa voidaan vielä 

tulokset järjestää haluttuun muotoon.  
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Komennolla ”fetch()”, tietokantahaku palauttaa hakutulosten ensimmäisen rivin ja lisää 

siinä olevat muuttujat taulukko -muotoon. Jos komennoksi muuttaa ”fetchAll()”, vastaus 

sisältää kaikki rivit tallennettuna objekteiksi taulukkoon. Oletuksena tälle luokalle on se, 

että taulukkoon lisätyille objekteille annetaan osoitteeksi juokseva numero alkaen 

numerosta nolla ja objektiin lisättyjen arvojen otsikoiksi annetaan sarakkeen numero sekä 

sarakkeen nimi. Objektin tietojen otsikointia voidaan muuttaa tietojen käsittelyn 

helpottamiseksi. Esimerkiksi ”fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC)” muuttaa taulukon 

osoitekentät vastaamaan tietokantasarakkeen nimeä. 

 

Esimerkki fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) -tuloksesta: 

 

0 => // Ensimmäinen Henkilö-taulun rivi 

array( 

'etunimi' => ‘Kalle’, 

'sukunimi' => ‘Keskinen’ 

) 

1 => // Toinen Henkilö-taulun rivi 

array( 

'etunimi' => ‘Jukka, 

'sukunimi' => ‘Metelinen’ 

) 

 

Palvelun kannalta myös tärkeitä PDO -luokkia olivat tietokannan transaktioon liittyvät 

beginTransaction, lastInsertId ja rollback tai commit. Nämä tulivat tarpeeseen esimerkiksi 

rekisteröitymisessä, sillä rekisteröinnissä lisättiin tietoja 3 eri tauluun. Näiden tietojen 

lisäyksessä oli myös tärkeää, että ensin pystyttiin todentamaan aiemman tiedon 

tallentamisen ennen kuin siirrytään rekisteröinnin seuraavaan vaiheeseen. 

Rekisteröinnissä vaiheet ovat aikajärjestyksessä: 

1. Henkilötietojen lisääminen henkilö -tauluun 
2. Salasanan kryptaaminen ja lisääminen Salasana -tauluun 
3. Henkilötietojen ja salasanan yhdistäminen Käyttäjä -tauluun 

 

Samanlainen kaava toteutuu myös tapahtuman ilmoittamisessa, sillä itse tapahtuman 

tallentamisen jälkeen vasta voitiin luoda tapahtumasta toteutus. Silti palvelun kautta 

tapahtumaa luodessa syötetään sekä tapahtuman että toteutuksen tiedot samaan aikaan. 

 

Palvelun toimintojen toteuttamisen ja varsinkin dynaamisen sisällön luomisen keskiössä 

on ollut jQuery -kirjasto ja siinä eritoten AJAX -luokka (Asynchronous JavaScript and 

XML). Luokan avulla voidaan hakea dynaamisesti sisältöä esimerkiksi toisista tiedostoista 
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tai, niin kuin tässä tapauksessa, PHP -funktioista. PHP -muuttujia pystyy muuttamaan 

JavaScript-muuttujaksi yksinkertaisemminkin, mutta jos tarkoituksena on esimerkiksi 

lähettää muuttujia PHP-funktioon ja käsitellä vastausta JavaScriptissä, AJAX:in GET ja 

POST -ominaisuudet ovat huomattavasti mielekkäämpiä tapoja. 

 

Tyypillinen esimerkki jQueryn AJAX -luokan käytöstä palvelussa: 

Palvelussa käyttäjällä on mahdollisuus muokata omia perustietoja. Siirryttäessä 

muokkaus -sivulle, jQuery:n avulla laukaistaan Ajax:in GET-funktio, joka hakee käyttäjän 

tiedot tietokannasta PHP:n avulla. Ajax:in mukana lähetetään käyttäjän ID kayttaja.php 

sijaitsevaan ’haeKayttaja’ -funktioon. Funktio jatka pyynnön PHP-malliin, joka etsii ID:lle 

määritetyt käyttäjätiedot (etunimi, sukunimi yms.) ja palauttaa tiedot luettelona PHP-

käsittelijän kautta Ajax:in GET -funktiolle. Tämän jälkeen vastaanotetut tiedot voidaan 

käsitellä jQueryn avulla esimerkiksi syöttämällä vastaanotettu etunimi valmiiksi sille 

varattuun tekstikenttään (Kuva 13). Haun jokaiseen vaiheeseen voidaan tarvittaessa lisätä 

tarkastussääntöjä lähteville ja palaaville muuttujille. 

 

Javascript: 

 

PHP-käsittelijä: 

 

PHP-malli: 

$(function() { // tämä toteutuu, kun käyttäjä saapuu sivulle 

 $.get(”kayttaja/haeKayttaja”, data, function(vastaus) { 

  $(”#kayttajan_etunimi”).val(vastaus[’etunimi’]);// otetaan 

vastaus-luettelosta etunimi-arvo ja lisätään se kenttään, jonka ID on 

kayttajan_etunimi 

  … 

  … 

 }, ’json’); 

}); 

function haeKayttaja ($id) { 

 echo json_encode($malli->haeKayttaja($id)); // palautetaan 

mallista haetut tiedot Ajax:in GET-funktioon 

} 

function haeKayttaja ($id) { 

 $data = /* Tietojen haku tietokannasta SELECT-lauseella */ 

 return $data; // palautetaan haun tiedot käsittelijään 

} 
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Palvelun toteuttamisessa on ollut myös tärkeässä osassa jQuery -kirjaston toiminto, jolla 

voidaan avata käyttäjälle lomakekenttään päivämäärän valintaikkuna. Tämä toiminto on 

nimeltään Datepicker. Datepickerin tuleminen näkyviin voidaan alustaa melkein millä 

tavalla tahansa, joskin yleisin on lomakekentän klikkaus (focus). Palvelussa on myös 

toteutettu datepickerin esiintulo ehdollisena eli jos käyttäjä haluaa syöttää 

tapahtumahakuun aikavälin, valitsemalla vaihtoehto ”Valitse aika”, lomakekenttä jakautuu 

kahdeksi datepicker-kentäksi, joista ensimmäinen avataan automaattisesti jQuery-

komennolla (Kuva 14). 

 

Kuva 13. Arvojen syöttäminen käyttäjätietojen lomakekenttiin GET-funktiolla 

Kuva 14. Datepicker -toiminto 
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4 Pohdinta 

Tavoitteena oli siis luoda toimiva ja nykyaikainen ilmoittautumisverkkosovellus soveltaen 

ammattikorkeakoulussa oppimiani taitoja. Halusin sisällyttää projektiin mahdollisimman 

laaja-alaisesti sovelluskehityksen osa-alueita, jotta voisin todentaa oman vahvuuteni ja 

kehittymiskohtani sekä harjoitella yhden kokonaissuorituksen verkkosovellusprojektista. 

Valitettavasti verkkosivutoimeksiantajaa ei löytynyt siinä vaiheessa, kun aloitin 

opinnäytetyöni. Toimeksiantaja olisi tuonut projektiin paljon vaadittua ulkopuolista 

näkökulmaa, aikamääreitä sekä lisää todentuntuisuutta. 

 

Opinnäytetyön alussa koin, että omaisin kaikki riittävät tiedot ja taidot projektin 

toteuttamiseen alusta loppuun saakka. Siksi sisällytin opinnäytetyöhön syventävänä 

kielenä PHP:n, sillä minulla oli todella vähän kokemusta kyseisestä ohjelmointikielestä ja 

halusin kehittyä sen parissa, sekä uutena aspektina MVC-arkkitehtuurin. Projektin aikana 

huomasin, että molemmat olivat erinomainen lisä uusien asioiden oppimiseen, joskin 

ajoittain projektin laajuus ja uudet asiat tuntuivat ylitsepääsemättömän hankalaksi 

yhdistelmäksi. 

 

Ongelmatilanteita tuli vastaan projektin aikana lähestulkoon päivittäin. Pienimmät 

ongelmat selvisivät nopeasti palaamalla koulutuksen aikana kerättyjen oppimateriaalien 

pariin tai etsimällä ongelmaan ratkaisua internetin ohjelmointipalstoilta. Suurimmat, tai  

ainakin eniten aikaa vievät, ongelmat kohtasin tietokantaohjelmoinnin sekä projektin 

hallinnan kanssa. Yksittäinen iso ongelma, mihin tuhlaantui ehkä eniten aikaa, oli 

tietokantahaun tuloksien muuntaminen JSON-muotoon. Käytän tarkoituksella sanaa 

”tuhlaantui”, sillä ongelmaan ratkaisu ei tuonut uutta oppia paljonkaan, mutta ongelman 

kanssa tuli taisteltua useampi ohjelmointisessio ja ajallisesti ongelma söi noin 12 työtuntia. 

Tietokantahakujen muuntaminen JSON-muotoon ei onnistunut, sillä tietokannan 

yhteydenmuodostuksesta puuttui määrityksenä UTF-8 merkkikoodaus. Aina, kun 

tuloksista löytyi å-, ä-, tai ö-kirjain, haku keskeytyi tai tulokset eivät ainakaan palanneet 

mallille asti. 

 

Avoimeksi asiaksi projektin kannalta jäi EU:n tietosuoja-asetuksen asettaman 

suostumuksen alaikärajan merkitys palvelun käytölle. EU:n tietosuoja-asetuksen 

(2016/679) 8 artiklan 1§ sanotaan: 

Jos lapsi on alle 16 vuotta, tällainen käsittely on lainmukaista vain siinä tapauksessa ja siltä 
osin kuin lapsen vanhempainvastuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai 
valtuutuksen. Jäsenvaltiot voivat lainsäädännössään säätää tätä tarkoitusta koskevasta 
alemmasta iästä, joka ei saa olla alle 13 vuotta. 
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Suomen Yrittäjät Ry:ssä asiantuntijana työskentelevä varatuomari Petri Holopainen 

(Holopainen 23.1.2018) epäilee, että Suomen tietosuojalaissa tullaan todennäköisesti 

esittämään ikärajaksi 13 tai 15 vuotta. Eduskunnan 25.9.2018 päivittämässä julkaisussa 

(Eduskunta 2017) ei ole muuta mainintaa kansallisesta lainsäädännöstä kuin ” EU:n 

yleinen tietosuoja-asetus edellyttää Suomessa henkilötietolainsäädännön tarkistamista”. 

Projektin alkuvaiheessa alarajaksi rekisteröitymiselle piti laittaa 16-vuotta, mutta tilanne 

vaatisi myös aktiivista tilanteen kehittymisen tarkkailua. 

 
4.1 Projektin hallinta 

Projektin hallinnassa huomasin, että sitä mukaan, kun opinnäytetyön produkti eteni, 

osaamiseni kehittyvän samalla huimaa vauhtia. Aloin lomakkeiden luomisessa 

käyttämään tehokkaampia ja visuaalisesti järkevämpiä ratkaisuja, minkä takia päädyin 

usein korjaamaan ja parantelemaan aiemmin luomiani komponentteja. Tästä meinasi 

alkaa loputon oravanpyörä, jonka sain katkaistua yksinkertaisesti toteamalla, että 

tarpeeksi tyylikäs ja toimiva kokonaisuus on tässä vaiheessa palvelun kannalta riittävä. 

Päätin työstää tulevat toiminnot aiemmin havaitut virheet karsien ja jatkavani koodin 

helppolukuisuuden ja skaalautuvuuden parantamista sitten, kun olen varmistunut saavani 

produktin valmiiksi opinnäytetyön aikataulun sisällä. Tässä olisin eniten kaivannut 

toimeksiantajan ohjausta mm. ulkoasun ja käytettävyyden osalta. 

 

En luonut opinnäytetyöprojektille erillistä projektisuunnitelmaa, mutta tein etukäteen 

suunnitelman ajankäytöstä opinnäytetyöhön ohjeellisesti käytettävän n. 400 tunnin 

mukaan. Projektin aikana pidin päiväkirjaa, jossa lueteltiin otsikon tarkkuudella kunkin 

työskentelyosion aihe ja siihen käytetty aika. Taulukossa 2 on esitetty alkuperäinen 

suunnitelma työtunteina, koonnos päiväkirjan merkinnöistä toteumana sekä näiden 

kahden erotus. Koko projektiin meni aikaa noin 50 tuntia suunniteltua enemmän ja 

suurimmat erot suunnitelman ja toteuman välillä olivat verkkopalvelun toimintojen toteutus 

(66 tuntia yli), graafinen suunnittelu ja toteutus (19,5 tuntia yli) sekä arkkitehtuurin 

suunnittelu ja rakentaminen (17,5 tuntia alle). 
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Taulukko 2. Opinnäytetyön tuntisuunnitelma ja toteuma 

Aihe Suunniteltu aika (h) Toteutunut aika (h) Erotus (+/- h) 

1 Produkti, josta: 300 357 57 

1.1 Vaatimusmäärittely 8 5,5 -2,5 

1.2 Graafinen suunnittelu ja toteutus 24 43,5 19,5 

1.3 Tietokanta 16 19 3 

1.4 Arkkitehtuuri 64 46,5 -17,5 

1.5 Verkkopalvelun toiminnot 164 230 66 

1.6 Sisällön hallinta 24 12,5 -11,5 

2 Raportti 96 83 -13 

3 Opponointi ja seminaari 4 10 6 

Yhteensä 400 450 50 
 

Projektin toteuttamiseen vaikutti huomattavasti työtehtävät ja varsinkin työmatkat. 

Työmatkoja, jotka kestivät viikon tai yli, kertyi projektin aikana 9 kappaletta.  Tämän lisäksi 

lyhyempiä, muutaman päivä työmatkoja oli 6. Näiden vastapainoksi anoin opinnäytetyön 

aikana 17 vuorokautta opintovapaata. Taulukossa 3 on esitelty työn jakautuminen eri 

tasoisten päivien välille. Opinnäytetyön tekemiseen käytin keskimäärin (työtuntia): 

− opintovapaapäivinä  6h 27min 
− lomapäivinä   4h 15min 
− työpäivinä   2h 33min 
− vapaapäivinä   4h 16min 

 

Taulukko 3. Opinnäytetyössä käytettyjen työtuntien jakautuminen eri tyyppisten päivien 

mukaan 

Tyyppi Toteuma (h) Osuus koko työstä (%) 

Vapaapäivä 133 30 

Opintovapaa 119 26 

Työpäivä 109 24 

Lomapäivä 89 20 

Yhteensä 450 h 100 
 

4.2 Tulokset ja johtopäätökset 

Opinnäytetyöprojekti toimi enemmän opettavana kokonaisuutena kuin mitä osasin 

etukäteen arvioida. Sain varmuutta verkko-ohjelmoinnin kaikilta osa-alueilta, mutta myös 

huomattavan määrän uusia tekniikoita. Projekti oli laajuudessaan minulle sopivan 

haastava. Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli todentaa oma oppimisen taso ja tähän 

tavoitteeseen sain selkeät vastaukset. Opintojen alkaessa minulla oli pientä kokemusta 

HTML -koodista edellisen koulutukseni ajoilta, mutta muun muassa tietokannat, Java- ja 

PHP -ohjelmointi tulivat minulle täysin uusina asioina. Parhaiten lähtötilannetta kuvaa se, 
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että tutustuin opintojen aikana ensimmäisen kerran termeihin funktio tai luokka 

ohjelmoinnin parissa. 

 

Tärkein oppi projektin aikana on ollut PHP -ohjelmointikieli sekä eritoten kyseisellä kielellä 

toteutettu MVC-arkkitehtuuri. Tämän lisäksi syventävää tietoa olen saanut HTML- ja CSS-

ohjelmoinnista, minkä takia rohkenin perustaa myös opinnäytetyöprosessin aikana oman, 

verkko-ohjelmointiin keskittyneen yrityksen ja toteutin ensimmäisen toimeksiannon 

opinnäytetyön ohessa. Verkkosivutoimeksiannossa käytin erittäin paljon samoja 

tekniikoita kuin opinnäytetyössä. Vaikka puntaroin pitkään sitä, toteuttaisinko sivuston osia 

lainkaan PHP -kielellä, olen tyytyväinen tähän valintaan. 

 

Isoin kehittämiskohta, mikä projektin päätteeksi jäi, on projektinhallintaan liittyvät 

toimenpiteet. Vaikka sain opinnäytetyön aikana hyvän käsityksen siitä, miten jatkossa 

verkkopalvelun toteutuksen mikäkin vaihe tulisi toteuttaa ja missä järjestyksessä, itse 

projekti oli toteutukseltaan sekava ja poukkoileva. Suurin oppi projektinhallinnan osalta oli 

ehdottomasti ongelmien ja ns. sudenkuoppien havaitseminen, joita voi tehokkaammin 

pystyä välttämään tulevissa projekteissa, mutta kokonaissuoritus hyvin suunnitellusta ja 

toteutetusta projektista jäi tulevaisuuteen. Sekavuutta projektiin toi kokemattomuus, jolloin 

projektin edetessä vasta huomasi, että osa suunnittelusta oli toteutettu vajavaisesti tai ei 

ollenkaan. Näissä tapauksissa joutui limittäin toteuttamaan itse produktia ja produktin 

suunnittelua. Suunnittelussa eniten lisäyksiä ja muutoksia tuli palvelun tietokantaan, mikä 

aiheutti myös sen, että päätin jo hyvässä vaiheessa olevan sivuston rakentaa täysin 

uudelleen. Tämän päätöksen myötä menetin noin 80 työtuntia vaatineen rungon, mutta 

sen uudelleen tekeminen oli nyt nopeampaa ja loppujen lopuksi päätös oli ehdottomasti 

oikea. Uudelleen muodostettu sivusto on nyt dynaamisempi ja esimerkiksi uuden 

visuaalisen ilmeen muuttaminen onnistuisi nyt vaivattomammin. 
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Liitteet 

 

NRO TUNNUS T / E ALA VAATIMUS MITEN Selite 

1 HAKU001 Toim Haku Haku etusivulta (mitä, missä ja milloin) HTML, 
PHP, SQL 

Landing page yksinkertainen 
haku (Mitä, missä, milloin?) 

2 HAKU002 Toim Haku Etusivuhaun mitä? Default 'Mitä vain' HTML, 
Java 

  

3 HAKU003 Toim Haku Etusivuhaun missä? Default 'Missä vain' HTML, 
Java 

  

4 HAKU004 Toim Haku Etusivuhaun milloin? Default 'Milloin vain' HTML, 

Java 

  

5 HAKU005 Toim Haku Tarkennettu haku: mitä, missä, milloin, 
hakusana 

HTML, 
PHP, SQL 

  

6 HAKU006 Toim Haku Tilaisuuskategoria: lapset ja nuoret SQL   

7 HAKU007 Toim Haku Tilaisuuskategoria: aikuiset SQL   

8 HAKU008 Toim Haku Tilaisuuskategoria: liikunta SQL   

9 HAKU009 Toim Haku Tilaisuuskategoria: urheilu SQL   

10 HAKU010 Toim Haku Haulla listataan tulokset tulos-sivulle PHP, SQL   

11 HAKU011 Toim Haku Jos tuloksia ei ole, ilmoitetaan "Haulla ei 
löytynyt tuloksia". Silti listataan uusimmat 
ilmoitukset tulos-sivulle. 

PHP, 
SQL, 
HTML 

  

12 HAKU012 Toim Haku Tuloksissa näyttävä tapahtuman 
seuraava alkamisajankohta (päivä 
alkuun) 

PHP, 
SQL, 
HTML 

  

13 HAKU013 Toim Haku Haku paikkakunnan mukaan PHP, SQL   

14 HAKU014 Toim Haku Haku eri suodattimien mukaan PHP, SQL Vierailijan täytyy pystyä 
hakemaan ilmoitettuja tapahtumia 
hakutoiminnon avulla. 
Hakutoiminnossa on erilaisia 
suodattimia, kuten päivämäärä, 
hinta, sijainti. 

15 HAKU015 Toim Haku Haku tallennetaan tietokantaan PHP, SQL Hakukriteerit tallennetaan 
tietokantaan ja haulle annetaan 
oma ID. Tämän avulla voidaan 
selvittää, mitkä ovat haetuimpia 
tapahtumia. 

16 ILMO016 Toim Ilmoittautuminen Ei rekisteröintipakkoa (vieraana 
ilmoittautuminen) 

HTML Henkilö voi ilmoittaa itsensä 
tapahtumaan ilman 
rekisteröitymistä. Vaatii 
sähköpostivahvistuksen ja 
maksuvahvistuksen. 

17 ILMO017 Toim Ilmoittautuminen Ilmoittautumisen vahvistaminen (s-posti?, 
maksu) 

PHP, 
KANTA 

Rekisteröimättömälle 
ilmoittautujalle vaaditaan 
sähköpostivahvistus 
tapahtumaan. Maksullisissa 
tapahtumissa lähetetään huomio, 
jos vaatimuksissa on vaadittu 
tapahtuman maksamista 
etukäteen. 

Liite 1. Esimerkki palvelun käyttötapauslomakkeesta. 
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18 ILMO018 Toim Ilmoittautuminen Vieraana ilmoittautuminen aiheuttaa 
lisätieto-sivun ohjeineen. 

PHP, JS Ilmoittautuminen ilman 
rekisteröitymistä avaa "huomio"-
sivun, jossa kerrotaan poisjäävät 
ominaisuudet. 

19 ILMO019 Toim Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen peruutettavissa PHP, SQL Ilmoittautumisen peruuttaminen 
onnistuu järjestelmän kautta. 

20 ILMO020 Toim Ilmoittautuminen Ilmoitus tapahtuman muutoksista PHP, SQL Ilmoituksen muutoksista 
lähetetään sähköposti-ilmoitus 
tapahtumaan ilmoittautuneille. 

21 ILMO021 Toim Ilmoittautuminen Ilmoitus muokattavissa PHP, SQL Ilmoituksien tulee olla ilmoittajien 
muokattavissa. 

22 ILMO022 Toim Ilmoittautuminen Ilmoituksessa vaaditut kentät täytettynä PHP, 
SQL, 
HTML 

Ilmoituksien tulee täyttää 
minimivaatimukset. 

23 ILMO023 Toim Ilmoittautuminen Maksaminen järjestelmän 1.vaiheessa: 
sähköpostilasku 

PHP, 
SQL, 
HTML 

Maksaminen alkutilanne: 
tapahtuman lisääjä ilmoittaa 
IBAN-tilinumeron, summan yms 
tapahtumaa ilmoittaessa. 
Järjestelmä lähettää 
ilmoittautuneille laskun, johon on 
lyöty tarvittavat tiedot. 

24 ILMO024 Toim Ilmoittautuminen Maksaminen järjestelmän 2.vaiheessa: 
verkkopankki 

PHP, 
SQL, 

integrointi 

Maksaminen tavoitetilanne: 
järjestelmään on integroitu 
yleisimmät verkkopankit. 

25 MUUT025 Toim Muut Sivulle siirryttäessä, focus hakukenttään HTML   

26 MUUT026 Toim Muut Rooli: vierailija (Select, Insert, 
Update(oman ilmoittautumisen 
peruminen)) 

SQL Oletusrooli 

27 MUUT027 Toim Muut Rooli: käyttäjä (Select, Insert, Update,) SQL   

28 MUUT028 Toim Muut Rooli: ylläpitäjä (Select, Insert, Update, 
Delete, Create) 

SQL   

29 MUUT029 Toim Muut Rooli: pääkäyttäjä (All privileges) SQL 
 

30 MUUT030 Toim Muut Bonus-järjestelmä (kehittyminen). 
Toteutetaan myöhemmin. 

SQL, PHP Useiden kirjautumisten ja 
ilmoitusten jättäminen parantaa 
käyttäjän statusta ja 
luotettavuutta. 

31 MUUT031 Toim Muut Alennuskoodit ja lahjakortit. Toteutetaan 
myöhemmin. 

HTML, 
SQL, PHP 

Ehkä: Mahdollisuus syöttää 
alennuskoodeja tai käyttää 
lahjakortteja. 

32 MUUT032 Toim Muut Hakukoneoptimointi: kategoriat ja sivut HTML, 
PHP 

Ehkä: Palvelun on oltava 
saatavilla hakukoneilta 
optimoidusti 

33 MUUT033 Toim Muut Responsiivinen ulkoasu HTML, 
CSS 

Järjestelmä luodaan 
responsiiviseksi toimimaan 
kaikilla laitteilla. 

34 MUUT034 Ei-toim Muut Tavoitettavuus palveluntarjoajan tasolla YLLÄPITO Järjestelmä on oltava 
käytettävissä 99,9% ajasta.  

35 MUUT035 Toim Muut Huoltotapahtumista ilmoitetaan etukäteen 
sivustolla. Isoista huoltotöistä lähetetään 
sähköposti tapahtumien järjestäjille. 

PHP, SQL Järjestelmän ylläpito ja 
poikkeustapauksista ilmoitetaan 
järjestelmässä sekä tapahtuman 
järjestäjille s-postilla. 

36 MUUT036 Toim Muut Järjestelmässä on "kopioi tapahtuman 
linkki"-nappi. 

HTML, 
PHP, SQL 

  

37 MUUT037 Toim Muut Käyttöehdot ja -ohjeet -linkki etusivulla. HTML Käyttäjä löytää pääsivulta linkin 
sivulle, jolla on lisätietoa 
palvelusta ja käyttöehdoista. 
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38 MUUT038 Ei-toim Muut Tapahtuman luominen onnistuu alle 10 
minuutissa. 

HTML, 
PHP, SQL 

Käyttäjä pystyy jättämään 
tapahtumailmoituksen alle 10 
minuutissa. 

39 MUUT039 Toim Muut Käyttäjä voi muokata tietojaan. PHP, SQL Käyttäjätilin tulee olla käyttäjän 
muokattavissa ja poistettavissa. 
Poistaminen tapahtuu 
UPDATE:lla. 

40 HAKU040 Toim Haku Näyteikkuna-ominaisuus. PHP, SQL Mahdollisuus lisätä tapahtumalle 
näkyvyyttä lisämaksua vastaan 
(listan kärkeen). 

41 MUUT041 Toim Muut Tapahtumiin voidaan liittää 
osallistumisdiplomi. 

PHP, 
SQL, 

GRAAF 

Sivustolle voidaan tilata 
osallistumisdiplomi korvausta 
vastaan. Diplomi liitetään 
käyttäjätietoon ja diplomi voidaan 
tulostaa järjestelmästä. 

42 MUUT042 Ei-toim Muut Ilmoittautuminen onnistuu alle 2 
minuutissa. 

HTML, 
PHP, SQL 

  

43 MUUT043 Toim Muut Tapahtumia pystyy selaamaan ilman 
kirjautumista. 

PHP, SQL   

44 MUUT044 Toim Muut Ylläpitäjällä oikeus poistaa käyttäjätili. 
Tieto liitettävä ohjeeseen. 

PHP, SQL Ylläpitäjällä oikeus poistaa tili ja 
tapahtuma, jos käyttäjää ei voida 
tunnistaa / käyttäjä ei vastaa 
yhteystiedoista. 

45 MUUT045 Toim Muut Virheilmoituksille luodaan omat 
selkokieliset vastineet suomeksi ja 
englanniksi. 

PHP Tietokanta-, HTTP- ja PHP-
virheille luodaan oma luokka, joka 
palauttaa virheen laadun 
selkokielisenä virhe-sivulle. 

46 REKI046 Toim Rekisteröinti Suoramarkkinointikieltomahdollisuus SQL Asiakkaalla pitää olla 
mahdollisuus kieltäytyä 
suoramarkkinoinnilta. 
Halutessaan markkinointia 
asiakas "ruksittaa" 
verkkopalvelussa kohdan, jossa 
vahvistetaan lupa 
suoramarkkinointiin. 

47 REKI047 Toim Rekisteröinti Tapahtuman ilmoittajan tunnistaminen 
(vähintään sähköpostivarmentaminen). 

SQL, 
PHP, JS 

Ehkä: Käyttäjätilin luonnin 
yhteydessä palveluun 
tunnistaudutaan 
pankkitunnisteilla, jotta käyttäjän 
henkilöllisyydestä voidaan 
varmistua. 

48 REKI048 Toim Rekisteröinti Suostumus tietojen tallentamiseen ja 
käyttämiseen. 

HTML, 
SQL 

Käyttäjän tulee hyväksyä 
tietojensa tallentaminen palvelun 
henkilörekisteriin ennen kuin 
käyttäjätilin luonti voidaan viedä 
loppuun. 

49 REKI049 Toim Rekisteröinti Käyttäjätilien tulee vastata asetettuja 
minimivaatimuksia 

HTML, 
PHP 

  

50 TAPA050 Toim Tapahtuma Tapahtuma voi olla kertaluontoinen tai 
toistuva 

PHP, SQL   

51 TAPA051 Toim Tapahtuma Tapahtumaan voi lisätä 
maksimiosallistujamäärän. 

SQL Jos tapahtumaan on 
maksimimäärä, järjestelmä kertoo 
vapaiden paikkojen määrän per 
tilaisuus (saman tapahtuman 
toiseen päivään voi olla vapaita). 

52 TAPA052 Toim Tapahtuma Järjestelmä ilmoittaa tapahtumassa 
olevien vapaiden paikkojen määrän. 

SQL   

53 ULKO053 Ei-toim Ulkoasu Käyttöliittymän ulkoasu luo positiivisen 
käyttäjäkokemuksen 

HTML, 
CSS 
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Liite 3. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan tietoturvallisuuden eri osa-

alueet 

Aihe Huomiot 

Hallinnollinen 

tietoturvallisuus 

− tietoturvariskien arviointi 
− tietoturvallisuuden toteuttamisen suunnitelma 
− tietoturvaohjeistus ja sen koulutuksen suunnittelu 
− tietoturvallisen toiminnan kehittäminen osana 

organisaation päivittäistä toimintaa 
− hankinnat 
− sopimukset 
− vakuutukset 

Henkilöstö- 

turvallisuus 

− taustatarkistukset 
− työsopimus 
− salassapitosopimukset 
− sijaisjärjestelyt 
− ulkopuolinen henkilöstö 
− loma-aikojen työjärjestelyt 
− työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvät 

toimenpiteet 
− käyttöoikeuksien poistaminen 
− vaaralliset työyhdistelmät 

Fyysinen 

turvallisuus 

− ovien lukitukset 
− kulunvalvonta 
− vartijat 
− paloturvakaapit 
− tietojärjestelmien sähkön saannin varmistaminen 
− konesalien paloturvallisuus 
− ilmankosteus 
− lämpötila 
− huoltojärjestelyt 

Tietoliikenne- 

turvallisuus 

− tietoliikennekaapeloinnin suojaaminen 
− tietoliikennelaitteiden suojaaminen murtautumiselta 
− tietoliikenteen vikasietoisuus 
− tietoliikenteen salaus 
− etätyön turvallisuus 
− tunkeutumisyritysten seuranta 
− palomuurit 
− langattomien tietoliikenneyhteyksien ja etätyön 

turvallisuus 
− verkkojen erottaminen 
− reititys 
− nimipalvelut  

Laitteisto- 

turvallisuus 

− turvallinen järjestelmäarkkitehtuuri 
− toimivuuden varmistaminen huoltosopimuksin 

palveluntarjoajien kanssa 
− ainoastaan valtuutetun henkilöstön käyttäminen 

laitteistojen huoltamiseen ja päivittämiseen 
− laitteistohankinnat ja vanhentuneiden laitteiden 

käytöstä poisto 
− kapasiteetin varmistaminen  

Ohjelmisto- 

turvallisuus 

− tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
− järjestelmäkehityksen systeemityömalli 
− ohjelmistokehityksen tietoturvallisuus 
− ohjelmistojen, varusohjelmistojen, käyttöjärjestelmien 

ja selainten tietoturvapäivitykset 
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− virustorjunta 
− ohjelmistojen käyttöoikeuksien hallinta 
− lisenssit 

Tietoaineisto- 

turvallisuus 

− tietosuoja 
− siirrettävien tietovälineiden tietoturvallisuus (levyke, 

CD, USB - muisti) 
− tiedostojen, asiakirjojen ja muiden tietovälineiden 

säilytys 
− varmuuskopiointi 
− arkistointi 
− kopioiden säilytys 
− tarpeettomien tietojen hävittäminen turvallisesti  

Käyttöturvallisuus − testipalvelut 
− tuotantopalvelut 
− käyttäjätunnusten ja -oikeuksien tarkoituksenmukainen 

hallinta ja tietoturvaohjeistuksen ja - turvakäytäntöjen 
mukainen toiminta 

− virustorjunta 
− vaaralliset työyhdistelmät 
− palvelutoimittajien hallinta 
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Liite 4. Värien psykologia (Mielen ihmeet, 2018) 

Väri Merkitys / huomiot 

Sininen − Brändin luotettavuus 
− Harmonia, hengellisyys ja fantasia 
− Ruokahalun väheneminen 
− Tuotteliaisuus 

Punainen − Kiireellisyys, vaara ja välittömyys 
− Miellyttävä 
− Rakkaus ja viha 
− Ruokahalun lisääntyminen 
− Veri ja elämä 
− Viettelevyys 

Keltainen − Havainnollistaminen ja luovuus 
− Liika käyttö väsyttää silmää 
− Markkinoinnissa optimismi ja nuoruus 
− Ristiriitainen 
− Selkeys, huomioväri 

Vihreä − Kasvu 
− Rauha 
− Rentoutuminen ja rauhoittuminen 
− Terveys 
− Tumma vihreä taloudellisuus 
− Uudelleen syntyminen 

Musta − Kuolema, menetys 
− Salaperäisyys, mysteeri 
− Tyylikäs ja hienostunut 
− Voimakkuus 
− Vaara, pahuus 

Valkoinen − Alku, tahto aloittaa 
− Avoimuus ja rehellisyys 
− Täydellisyys 
− Viattomuus, puhtaus 

Oranssi − Muutos  
− Pehmeä sävy kuvaa ystävällisyyttä ja mukavuutta 
− Rohkaisee ostamaan  
− Tunne, lämpö 
− Voimakas sävy kuvastaa aggressiivisuutta 

Vaalean-

punainen 

− Eroottinen arkuus 
− Lapsi/lapset  
− Makeus 
− Pienuus 
− Romantiikka 
− Viehätys, kohteliaisuus 

 


