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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheeni on luoda Wuudis Solutions Oy:lle (aiemmin MHG Sys-

tems Oy, nimenvaihto tapahtui kesken opinnäytetyöprosessia) heidän 

Wuudis-palvelunsa uuden version käyttäjäprofiilin hallintasivu, jolla hoidetaan 

profiilin perustietojen vaihto (nimi, yhteystiedot, osoitetiedot, salasana ym.). 

Toimeksiantajani on siis Wuudis Solutions Oy ja heidän toimistoltaan työni oh-

jaajaksi on nimetty Veli-Matti Plosila. 

 

Toteutin opinnäytetyön suunnittelu- sekä ohjelmointiosuuden pääosin yrityk-

sen toimistolla Mikkelissä, ja pääasiallisena työvälineenä käytin omaa henkilö-

kohtaista kannettavaa Windows-tietokonettani. Kehitysympäristön toimivuus 

vaati saman sisäverkon testipalvelimen kanssa eli käytännössä fyysisen läs-

näolon toimistolla. 

 

Wuudis Solutions Oy tuottaa ja ylläpitää Wuudis-nettipalvelua (Wuudis, 2018), 

jossa yksityiset metsänomistajat ja metsää omistavat ryhmät voivat hallinnoida 

ja tarkastella palveluun kirjattuja alueitaan. Palvelusta tehdään nyt uutta ver-

siota uudemmilla tekniikoilla ja aikaisemmin työharjoittelun merkeissä teinkin 

komponentteja sekä sivustoprototyyppiä; sovelluksen ohjelmakoodipohja oli 

kehitystyötä aloittaessa siis jo valmiiksi tuttua. 

 

Seuraavan luvun aliluvuissa tulen kertomaan käyttämieni ohjelmointitekniikoi-

den sekä komponentti- ja tyylikirjastojen teoriasta ja tärkeistä osista kuvien ja 

omien esimerkkien kanssa, joista suuri osa sisältää asiaan kuuluvaa ohjel-

mointikieltä. Esittelen myös lyhyesti käyttämiäni kehitysympäristöjä sekä versi-

onhallintaa. 

 

Kolmannessa luvussa käyn myös alilukuihin jaoteltuna läpi työn toteutusta 

suunnittelusta alkaen. Esittelen myös erityisen tarkasti yhden käyttöliittymäele-

mentin (aliluku 3.4: Case Kirjautumistiedot-dialogi), joka sisältää monipuoli-

sesti toteutuksessa käytettyjä tekniikoita sovellettuna sekä huomattavasti lisät-

tyä ohjelmallisuutta. 
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Neljänteen lukuun on koottuna raportin päätäntö, sisältäen mietteet työn lop-

putuloksesta, toimeksiannon vaatimusten täyttämisestä, ideoita jatkokehityk-

sestä sekä mielipiteeni Angularin soveltuvuudesta tällaisessa työssä. 

 

2 KÄYTETYT TEKNIIKAT 

Seuraavissa aliluvuissa kerron tarkemmin kehitysvaiheessa käyttämistäni oh-

jelmointikielistä Angularista, TypeScriptistä ja JavaScriptistä ja näiden interak-

tiosta sekä erilaisista muista työssä sovelletuista tekniikoista ja kirjastoista. 

 

2.1 TypeScript & Angular 

Angular on jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä kieli, joka on jatkuvasti pysynyt 

kohtuullisen hyvin JavaScript-standardien mukana. Tässä työssä lähteenä 

käyttämäni Matt Frisbien kirjoittama teos Angular Cookbook keskittyy Angular 

2-versioon ja on julkaistu vuonna 2017, opinnäytetyössäni käyttämä versio on 

Angular 5 ja tätä kirjoittaessa uusin vakaa versio on Angular 7. Versionumeron 

nopeasta kasvusta huolimatta kieli on säilynyt hyvin samanlaisena mainittujen 

versioiden välillä. 

 

TypeScript on JavaScript ES6 -version (EcmaScript 6, JavaScript-standardi) 

tyypitetty ylijoukko (TypeScript, 2018), mikä tarkoittaa sen sisältävän samat 

ominaisuudet kuin mainittu JavaScript-versio mutta myös laajentaa käytettä-

vissä olevia työkalujen määrää sekä käytettävyyttä (Engelschall R. 2017). Ty-

peScriptin käyttö ei kuitenkaan vaadi selainpäältä erityistä työskentelyä, sillä 

ohjelmakoodi kompiloituu JavaScriptiksi suorittaessa (Frisbie 2017, 307). 

 

TypeScriptin kompilaation voi konfiguroida erikseen tsconfig.json-tiedostolla, 

joka löytyy jokaisen TypeScriptiä suorittavan sovelluksen juurikansiosta. Tie-

dostoa muokkaamalla voi muun muassa asettaa EcmaScript-version johon 

halutaan TypeScriptin kääntyvän, kun esimerkiksi halutaan saada sovellus toi-

mimaan mahdollisimman monilla selaimilla; kaikki selaimet eivät välttämättä 

päivity yhtä nopeasti tukemaan uusimpia EcmaScript-versioita. Nykyaikaisilla 

internetselaimilla on omat ”moottorit” JavaScriptin kompiloinnin suorittami-

seen. (Frisbie 2017, 304-307.) 
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Näiden kielten (JavaScript ja TypeScript) välistä kompilaatiota voidaan tässä 

tapauksessa kutsua myös tarkemmin transpiloinniksi kielten runsaan saman-

kaltaisuuden vuoksi; kompiloinnilla yleensä tarkoitetaan lähdekoodin kääntä-

mistä aivan toisen tasoiseksi (tietokoneen ymmärtämäksi) kieleksi. Lähdekoo-

din kääntäminen toiseksi lähdekoodiksi eri kielellä on transpilaatiota. 

 

Transpilaation jälkeen mainitsemisen arvoinen toimija on webpack, joka ajaa 

sovelluksen optimoinnin puolesta melko huomaamatonta mutta tärkeää asiaa. 

Webpackin tärkein toiminto on lähdekoodin riippuvuuksien havainnointi ja tar-

vittavien skriptien syöttäminen selaimelle JavaScript-muotoisena bundle.js-ni-

misenä (ellei toisin määrätä) tiedostona, joka sisältää kaiken tarvittavan koo-

din ja näin vähentää selaimen työtä (Webpack. 2018). Sovellusta kompi-

loidessa webpack rakentaa itselleen datakaaviot jokaisen ohjelmakooditiedos-

ton riippuvuuksista ja sisällyttää vain tarvitut skriptit kuhunkin bundle.js-tiedos-

toon, jotka sen jälkeen sijoittaa selaimelle lähetettäviin HTML-pohjiin. (Frisbie 

2017, 318-321.) 

 

Wuudis-projektissa käytetään Angular 5 -frameworkia (Angular, 2018) Ty-

peScriptin kanssa sekä tyyliframeworkeina Angular Materialia sekä sovelle-

tusti Material Designia. Angular Material antaa projektiin käytettäväksi valmiita 

ohjelmallisia komponentteja, joita on tarvittaessa suhteellisen helppo muokata 

ja tyylitellä uudestaan myös instanssikohtaisina. Material Design taas on 

Googlen luoma kokoelma tyylitiedostoja, animaatioita ja tyylisääntöjä tarkoitet-

tuna etupäässä Materialin kanssa työskennellessä. 

 

Angular-nimitystä sellaisenaan (ilman JS-päätettä) käytetään Angularin versi-

oista 2.0 ja ylöspäin, johtuen näiden (AngularJS ja Angular 2) suurehkoista 

eroista. Näiden kahden suurimpana näkyvänä erona on kehitysympäristössä 

AngularJS:n JavaScriptin käyttö, kun taas Angular perustuu TypeScriptin käyt-

töön. TypeScript-projekteissa myös kansiorakenne on yleensä enemmän jär-

jestyksellistä ja tiedostorakenne .ts-tiedostoissa (.ts = TypeScriptin tiedosto-

pääte, .js = JavaScriptin) on vahvasti tyypitettyä.  

 

Node.js on tässä projektissa käytetty palvelinohjelmisto, jonka päällä Angular 

toimii. Noden etu käyttöliittymäohjelmoinnissa on sen kyky kääntää JavaScrip-
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tiä palvelimen ymmärtämäksi komennoiksi, jolloin ohjelmoijan ei tarvitse ope-

tella eikä käyttää kuin yhtä kieltä käyttöliittymäohjelmoinnissa (niin kutsuttu 

front-end-ohjelmointi). Node pohjautuu Googlen tuottamaan Chrome V8-nimi-

seen JavaScript-moottoriin. (Node.js, 2018) 

 

npm on Node.js-ohjelmiston paketinhallinta. Paketinhallinnalla tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan ohjelmaa, jonka kautta Noden lisäosia lisätään ja poiste-

taan projektista. Esimerkiksi Angularin CLI eli Angularin oma komentoriviso-

vellus on yksi tällainen paketti. (npm, 2018) 

 

Angular CLI (command-line interface) on komentorivisovellus, jolla voi ohjata 

Angularin toimintaa useilla eri tavoilla ja luoda uusia osia sovellukseen. Käte-

vimmät havaitsemani ominaisuudet ovat helpot komennot uuden komponentin 

tai direktiivin luomiseen ja ”serve” joka ajaa sovellusta työpisteellä paikallisesti 

(localhost). Komentoriviltä onnistuu yksinkertaisilla komennoilla Angularin si-

säinen luonti, kompilointi ja kehitysvaiheen monitorointi. Myös yksikkötestaus 

komentoriviltä on mahdollista. (Frisbie 2017, 326-330.) 

 

2.2 Moduulit 

Angularin ”selkärankana” voidaan pitää NgModulea (moduuli). Juurimoduuliin 

määritellään lähes kaikki sovelluksen osat, toiminnallisuudet, servicet (palve-

lut), tyylit ja tarvittavat ulkoiset lähteet. Jokaisessa Angular-projektissa on vä-

hintään yksi tällainen juurimoduuli, jonka Angular ”bootstrappaa” sovellusta 

käynnistettäessä (Angular Bootstrapping, 2018.). Tähän kokoamaani esimerk-

kitiedostoon (kuva 1) on tuotu @angular/core-moduulista NgModule, jonka de-

koraattoriin on määritelty declarations, imports, providers ja bootstrap, jolloin 

kokonaisuudesta muodostuu juurimoduuli SovellusModuuli. 
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Kuva 1. Esimerkki Angular-sovelluksen juurimoduulista (root module) 

 

Yksi käytetyimmistä moduuleista tässäkin projektissa on HttpClientModule, 

joka käsittelee yleistä HTTP-protokollaa hyödyntäen kutsut ulkoiseen interne-

tiin. Clientin saa käyttöön koko sovelluksen laajuisesti lisäämällä tälle oman ri-

vin Angular-sovelluksen juurimoduulin imports-määrittelyyn. Angularin tar-

joama HTTP-käsittelyn moduuli helpottaa käyttöliittymäohjelmoijan työtä huo-

mattavasti. (Angular Frequently Used Modules, 2018.) 
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2.3 Direktiivit 

Ominaisuusdirektiivillä voidaan asettaa HTML-pohjan elementeille lisäominai-

suuksia hyödyntäen ohjelmallisuutta. Esimerkkitiedostossa (kuva 2) on esitel-

tynä yksinkertainen direktiivi, jolla on mahdollista asettaa HTML-elementille 

ehto sen piilottamiseksi. Ehdon asettaminen ei ole pakollista. (Angular Attri-

bute Directives, 2018) 

 

Direktiiville on määriteltävä selector, jotta HTML huomaa etsiä Angularin juuri-

moduulin kautta tämän arvoa vastaavaa direktiiviä ja ottaa huomioon mahdol-

liset ehdot. Constructoriin on tuotu tarvittavat renderöintiin liittyvät Angularin 

osat ja itse luokan sisältä löytyy direktiivin ohjelmallinen määrittely. (Angular 

Attribute Directives, 2018.) 

 

Tässä esimerkissä (kuva 3) direktiivi tarkistaa [piilota]-syötteen ehdon arvon, 

ja tämän ollessa true piilottaa kyseisen elementin lisäämällä ”display”-ominai-

suuden asettaen sen arvoksi ”none”. Arvon ollessa ”false”, poistetaan elemen-

tiltä ”display”-ominaisuus. Syöte luetaan tässä direktiivissä ainoastaan arvoilla 

”true” tai ”false” koska luokan alussa syöte on määritelty booleaniksi eli esittä-

mään vain näitä kahta mahdollista tulosta. 

 

Kuva 2. Esimerkki ominaisuusdirektiivitiedostosta 
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Seuraavassa kuvaesimerkissä (kuva 3) näkyy aiemmassa kappaleessa esitel-

lyn direktiivin käyttö HTML-pohjalla, jolloin se sisällytetään ehtonsa kanssa 

elementin määrittelyihin. Esimerkin ”sessio.ehto” viittaa tässä tapauksessa 

sessio-objektin sisältämään dataan, ja direktiivimme lukee sen ”true”-arvona, 

mikäli sen on olemassa ja ei ole ”undefined”, ”null”, ”false”, tyhjä merkkijono tai 

numero 0. 

 

Kuva 3. Ominaisuusdirektiivin käyttö HTML-pohjalla 

 

Lopputuloksena, mikäli direktiivi päätyy saamaan positiivisen arvon ehdolta, 

koko p-elementti sisältö saa display-arvoksi ”none” ja katoaa pois näkyvistä. 

 

2.4 Komponentit 

Angularin toimintaympäristössä lähes kaikki selaimen käyttöliittymällä näkyvä 

rakentuu komponenteista. Tiedostotasolla yksittäinen komponentti on Angula-

rissa kansio (kuva 4), joka sisältää vähintään HTML-rakenteen sekä TypeSc-

ript-tiedoston, jossa määritellään komponentin ohjelmallisuus. Komponentille 

voidaan lisäksi määritellä tyylitiedosto (esimerkkikuvassani .scss-päätteinen) 

jolla annetaan tälle nimenomaiselle komponentille omia tyylejä. (Angular Com-

ponents, 2018.) 

 

 

Kuva 4. Esimerkki komponenttikansion rakenteesta ja sisällöstä 
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Komponentin ohjelmatiedoston rakenne on melko selkeä. Seuraavassa esi-

merkkikuvassa (kuva 5) rivillä 1 haetaan Angularin core-paketista Component-

dekoraattori, jonka jälkeen riveillä 3-7 olevassa lohkossa annetaan komponen-

tille ominaisuuksia kuten selector sekä määritellään HTML- ja tyylitiedostojen 

sijainnit. Tämän jälkeisessä lohkossa komponentille voidaan määritellä ohjel-

mallisuutta, komponenttien tapauksessa yleensä constructorissa (constructor-

lohko ajetaan nimensä mukaisesti heti Angularin aloittaessa komponentin ra-

kentamisen; constructor on komponentin ”default method”) tai ngOnInit()-loh-

kossa (ajetaan kun Angular on luonut komponentin; OnInit on yksi komponen-

tin yleisistä lifecycle hookeista). (Angular Lifecycle Hooks, 2018.) 

 

 

Kuva 5. Esimerkki komponentin .ts-ohjelmatiedoston rakenteesta 

 

Component-dekoraattorilla on useita erilaisia lifecycle hookeja (kuva 6), joita 

käytetään komponentin olemassaolon tarkkailuun. Hookeista yleisimmät ovat 

ngOnChanges (ajetaan heti komponentin luonnin jälkeen sekä aina kun kom-

ponentin inputeissa havaitaan muutoksia), ngOnInit, ngAfterViewInit (ajetaan 

kun komponentti on valmis ja näkyvissä käyttöliittymällä) ja ngOnDestroy (aje-

taan kun Angular poistaa komponentin käyttöliittymästä). Lifecycle hookit ovat 

käytännöllisiä monessa tilanteessa, kun halutaan luoda reaktiivista käyttäjäko-

kemusta; esimerkiksi ngOnDestroyssa voidaan kutsua uutta tapahtumaa, kun 

käyttäjä poistaa jonkin käyttöliittymäelementin näkyvistä. Näin käyttöliittymän 
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kehittäjällä on siis mahdollisuuksia asettaa ohjelmallisuutta reaktiona käyttäjän 

eri toimille. (Angular Lifecycle Hooks, 2018.) 

 

Omassa työssäni käytin lifecycle hookeja enimmäkseen päivittämään elemen-

tin tietoja reaaliaikaisesti, yleisimmin ngOnChanges-hookilla. Tätä hookia 

käyttämällä ohjelmakoodiin (esim. komponentin .ts-tiedosto) sidotaan jokin 

tietty arvo (esim. sessio-objektin jäsen), ja arvon muuttuessa (change) koodiin 

yhdistetty käyttöliittymäelementti päivittyy, yleensä ngOnChanges-hookia käy-

tettäessä esittämään uutta arvoa. 

Kuva 6. Angular-komponentin lifecycle (https://webdev.dartlang.org/angular/guide/lifecycle-
hooks) 

 

Komponentteja voidaan tuoda ja käyttää käyttöliittymään yksinkertaisesti kut-

sumalla niitä HTML-tiedostossa, kunhan komponentti on lisätty Angularin mo-

dule-tiedostoon. Kuvien esimerkissä komponenttini tuodaan toisen sijainnin 

HTML-pohjaan vain kutsumalla sitä <graafi> </graafi>, koska ohjelmatiedos-

ton määrittelyissä @Component-dekoraattorilohkon selector-arvoksi on ase-

tettu ”graafi” (kuva 7). 
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Kuva 7. Komponentin tuonti toisen sijainnin HTML-pohjaan (tässä tapauksessa Material Card-
elementin sisälle) 

 

Näin upotettuna komponentti tuo kaiken oman HTML-sisältönsä esille ja nou-

dattaa sen sisällä ohjelmallisuutta sekä tyylimäärittelyjä, mikäli näitä (esimer-

kissäni .scss-tiedosto ja .ts-tiedosto) on luotu. 

 

2.5 Palvelut  

Angularin yhteydessä puhuttaessa palvelusta (service) tarkoitetaan erillisiä 

projektin yhteydessä sijaitsevia TypeScript-tiedostoja, jotka hyvän ohjelmointi-

tavan mukaisesti toimittaessa nimetään, ohjelmoidaan ja määritellään käsitte-

lemään rajattua kohdetta, esimerkiksi tiedostoa tai palvelimelta saatavaa tieto-

lähdettä. Angular sisältää oman core-kansionsa alla itsessään monia käteviä 

palveluja esimerkiksi http-kutsuihin ja autentikointiin. (Angular Services & De-

pendency Injection, 2018.) 

 

Hyvä käytäntö on myös rajata palvelut melko pieneen toiminta-alueeseen, 

jotta ne eivät tarvitsisi dataa toisiltaan; jos kaksi palvelua kutsuvat toisiaan, ta-

pahtuu circular dependency error ja ohjelma ei kompiloidu. Tällaisen tilanteen 

koin opinnäytetyössäni. 

 

Komponentin näkökulmasta palvelun voi ajatella ulkoisena kirjastona, joka si-

sältää joukon metodeja tietynkaltaisen halutun toiminnan suorittamiseen. (An-

gular Services & Dependency Injection. 2018.) Opinnäytetyössä käytin paljon 

palveluja, joille ominaista oli datan palautus, jolloin esimerkiksi kutsuin palve-

lun metodia reaktiona käyttöliittymään upotetun napin painallukseen. Painal-

luksesta komponenttini kutsui metodia palvelusta ja komponentille palautui 

sieltä käyttöliittymään näytettävää dataa. Asetussivullani käytin erillisiä palve-

luja muun muassa dialogien luonnille, käyttöliittymäilmoituksille, datan haulle, 

käyttäjän kirjoittaman tekstin vertailulle ja autentikoinnille. 
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Angularin komponenttien, palveluiden ja muidenkin elementtien modulaari-

suus on suuresti injektiotekniikan (dependency injection) mahdollistamaa. In-

jektiot mahdollistavat eri elementtien instansioinnin, jolloin luokan luontivai-

heessa Angular huomaa riippuvaisuuden (dependency) palveluun tai objektiin, 

jota komponentissa kutsutaan. (Angular Dependency Injection, 2018.) Yksin-

kertaisimmillaan palvelun voi injektoida komponentinkäytettäväksi sisällyttä-

mällä se luokan constructoriin (kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Yksinkertainen esimerkki palvelun injektoinnista komponentin koodiin 

 

Tähän tapaan injektoimalla voidaan käyttää palvelua ja sen sisältämiä meto-

deja constructorissa määritellyllä nimellä (esimerkkiService) myöhemmin luo-

kassa. (Angular Dependency Injection, 2018.) 

 

2.6 Angular Material & Material Design 

Angular Material on laaja kokoelma Googlen kehittämiä valmiita ohjelmallisia 

komponentteja tarkoitettu käytettäväksi Angularin kanssa. Kokoelma sisältää 

kuusi lohkoa; lomaketyökalut, navigaatiotyökalut, tiedon asettelutyökalut, nap-

pulat & indikaattorit, ponnahdusikkunat ja taulukot. Näitä komponentteja voi-

daan moduletuonnin jälkeen käyttää kutsumalla niitä niiden selector-tageilla, 

joissa on tavallisesti poiketen mat-etuliite antamaan ilmi niiden Material-alku-

perän (esimerkiksi mat-input, mat-button, mat-card). Material-komponenttien 

ohjelmallisuuden lisäksi näillä komponenteilla on myös lisättyjä visuaalisia te-

hosteita, kuten hienompia animaatioita. (Angular Material, 2018.) 
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Tässä työssä paljon käytetty Material Card on hyvä esimerkki Materialin kom-

ponentista, sillä se sisältää helposti tunnistettavan otsikkorivin, tilaa sisällölle 

sekä mahdollisille alarivin nappuloille (kuva 9). Otsikon viereen (ja miksei si-

sältötilaankin) saa helposti kortin sisältöä kuvaavan ikonin. 

 

 

Kuva 9. Material Card sovellettuna työssäni 

 

Material Design on Googlen luoma sarja tyylisääntöjä (kuva 10), joiden mu-

kaan Angular Material-komponenttikirjastoa tulisi käyttää ja soveltaa; Material 

Designin ohjesäännöstön noudattaminen on kuitenkin etenkin suuremmassa 

projektissa hankalaa useiden komponenttien yhteiselossa ja kompromisseja 

on usein tehtävä. (Material Design, 2018.) Design-paketti sisältää myös muun 

muassa Materialin komponenttien kanssa käytettäväksi suunniteltuja animaa-

tioita ja koko sivuston laajuisia teematiedostoja. 

 

Material Designistä on saatavilla myös kevyempi Material Design Lite, joka 

näyttää ja tuntuu täysversiolta mutta pyrkii mahdollisimman pieneen Ja-

vascriptin käyttöön ja jokseenkin toimii jopa Javascript selaimessa estettynä. 

Lite-version käyttöönotto on myös yksinkertaisempaa kuin täysversion imple-

mentointi, sillä HTML-sivuille voi Liten ottaa käyttöön vain kopioimalla kolme 

riviä linkkejä tiedostojen hakuun Googlen CDN-palvelimilta (content delivery 

network). (Material Design Lite, 2018.) 
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Kuva 10. Material Designin esimerkkikuva komponenttien asettelusta ja ulottuvuuksista mobii-
linäkymässä (https://material.io/) 

 

Lite-version komponentit perustuvat pitkälti olemassaoleviin HTML5-kom-

ponentteihin, joihin Material tuo eloa oman tyylitiedoston kautta. Täysversioon 

verrattuna ohjelmallisuus on joko minimaalista tai olematonta. Lite onkin tar-

koitettu ja suositeltu yksinkertaisille ja kevyille sivustoille, joilla ei ole tarvetta 

useille ohjelmallisille komponenteille vaan halutaan saada miellyttävä ulko-

näkö. 

 

2.7 Projektin versionhallinta 

Git (Git, 2018) on projektissa käytetty versionhallintaohjelmisto, joka mahdol-

listaa usean eri kehityshaaran järkevän seurannan ja osasuoritusten lisäämi-

sen projektiin. Git sellaisenaan on komentoriviohjelma, eli sitä käytetään ilman 

graafista käyttöliittymää syöttämällä komennot konsolin (esim. Windowsin 

command prompt tai PowerShell) kautta. Gitin käytön helpottamiseksi ja aloit-

tamiskynnyksen laskemiseksi on kuitenkin luotu graafisia käyttöliittymiä, kuten 

edellisessä kappaleessa mainitut SourceTree ja GitKraken. 
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Versionhallinnointi Gitillä keskittyy koodivarastoon (repository) joka luodaan tai 

asennetaan työpisteelle. Koodivarasto on tyypillisesti kansio, joka sisältää pro-

jektitiedostot ja Gitin tarvitseman .git-päätteisen konfiguraatiotiedoston. 

 

Koodivaraston noutaminen git-palvelimelta on niinkin yksinkertaista kuin suo-

rittamalla pull (git pull). Ensimmäistä kertaa ajettaessa määritellään paikallisen 

koodivaraston sijainti, johon tahtoo tallentaa oman paikallisen kopionsa pro-

jektikansiosta. Ensimmäisen pullin jälkeen sijainti jää konfiguraatiotiedostoon 

muistiin eikä sitä tarvitse määritellä. 

 

Kun koodivarastoon tehdään muutoksia, käsittelijä voi missä tahansa vai-

heessa suorittaa commitin (git commit) varastoon, jolloin hän luo eräänlaisen 

paikallisen kiintopisteen senhetkiselle työlle. Yleensä yksi commit käsittelee 

joitakin senhetkisen työvaiheen tiedostoja, joihin on tehty muutoksia. Commitit 

ovat push-vaiheeseen asti lokaaleja, eli vain sillä työpisteellä tallessa olevia. 

 

Koodivaraston päivittäminen Git-palvelimelle tapahtuu push-komennolla (git 

push). Kun tiedostojen käsittelijällä on yksi tai useampi commit, jotka hän tah-

too päivittää remote repositoryyn eli palvelimen versioon, hän ajaa push-ko-

mennon, jolloin kaikki paikalliset commitit annetaan palvelimelle ja palvelinoh-

jelma vertaa muutoksia senhetkiseen palvelimen versioon ylikirjoittaen vanhan 

version päälle. Vanhat koodivaraston kokonaisversiot kuitenkin jäävät kuiten-

kin palvelimelle muistiin, joten vahingon sattuessa on helppoa palata edellisiin 

versioihin. 

 

Versionhallinnoinnin sovelluksina käytin GitKraken- ja SourceTree-ohjelmis-

toja, joista jälkimmäinen on toimiston käyttämän git-tarjoajan (Atlassian) tar-

joama vaihtoehto. Atlassian tarjoaa myös työnteon organisoimista helpottavan 

Trello-alustan, jolla on kätevä visualisoida korteiksi työn osat ja etenemisjär-

jestys. Kortit ovat järjesteltynä eri otsikoiden alle, joista näkyy työvaiheet. 

 

3 TYÖN TOTEUTUS JA ETENEMINEN 

Olin työharjoittelussa Wuudis Solutionsilla loppuvuodesta 2017, ja pienen lo-

makauden jälkeen aloitin profiilinhallinta-aiheisen opinnäytetyön työstämisen 

alkuvuodesta 2018 saman Wuudis-metsänhallinnointipalvelun parissa. Kuten 
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harjoittelussanikin myös opinnäytetyössäni apunani oli tarvittaessa vanhempi 

käyttöliittymäohjelmoija, jolta kysyä ohjastusta ja neuvoa vaikeissa paikoissa 

tai asioissa, joissa koin olevani epäpätevä tekemään käyttöliittymää koskevaa 

visuaalista päätöstä. 

 

3.1 Suunnittelu 

Aivan ensimmäisenä pidimme lyhyehkön tarvekartoitussession, jonka tarkoi-

tuksena oli määritellä työni tarkoitus ja toteutettavalle asetussivulle tulevat 

ominaisuudet. Tarvekartoittaminen oli suhteellisen helppoa, kun koimme riittä-

väksi, että uusi sivu ajaa samaa asiaa kuin vanhan version vastaava. Kokosin 

tarpeellisista asioista ja toiminnoista listan, joiden pohjalta myöhemmin loin it-

selleni käyttötapauskaavion (kuva 11). 

 

Kuva 11. Käyttötapauskaavio (UML) 

 

Tästä saatuani hyväksynnän aloin tutkimaan Angular Materialia ja Material 

Designia, joita sovelluksen muissa osissa käytettiin ja pohdin minkälaisia rat-

kaisuja voisi hyödyntää opinnäytetyöni kanssa. 
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3.2 Käyttöliittymä 

Itse käyttöliittymäsuunnittelu alkoi minun osaltani wireframe-suunnittelulla ja 

loin erillisellä työkalulla mallikuvia miltä minun mielestäni profiilinhallintasivu 

voisi näyttää valmiina, ja toimistolla näistä valittiinkin yksi Material Designia ja 

Materialin komponentteja hyödyntävä malli, jonka pohjalta seuraavina viik-

koina kasasin sivupohjan (kuva 12). Tämä käyttöliittymävedos on siis lähes  

yksi yhteen wireframe-kuvani kanssa; ainoastaan korttien koko suhteessa 

näytön kokoon on vielä hieman liian pieni. 

  

Kuva 12. Käyttöliittymävedos 

 

Käyttöliittymä perustuu Materialin neliskulmaisiin card-komponentteihin, joista 

jokaisella on oma tarkoituksensa ja tarvittavat nappulat. Card-komponenttien 

sisällä olen käyttänyt tarvittaessa muita Materialin tarjoamia komponenttityyp-

pejä ja kontrolleja. Card-komponentit ovat muun hyvän lisäksi valmiiksi res-

ponsiivisia, eli skaalautuvat näkyviin siististi myös esimerkiksi mobiililaitteille ja 

suuriresoluutioisille näytöille. En kokenut tässä projektissa minkäänlaisia on-

gelmia responsiivisuuden kannalta komponenttien kanssa. 

 

Perustiedot-komponentti oli melko yksinkertainen tehdä, sillä näkyviin tuleva 

käyttäjädata tulee sessio-objektista, jota värkkäilin ja muokkasin jo harjoitte-

lussani todella paljon. Myös Tilaustieto- ja Ryhmät-komponentit hakevat ses-
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sio-objektista tiedon käyttäjän tilauksesta ja ryhmien määrästä ja nimistä. Ti-

laustietokortti ohjaa napista lisätietoihin ja ryhmäkortti näyttää listana kaikki 

käyttäjän ryhmät, esittäen aktiivisen ryhmän vahvistetulla fontilla käyttäessä 

ryhmätiliä. 

 

Tämän komponentin nappula avaa dialogin käyttäjätietojen muokkaukseen, 

jossa tietoja voi muokata vapaasti ja hyväksyttynä uusi data päivittyy sekä 

sessioon että palvelimelle ja käynnistää selaimen yläosaan ilmoituksen, joka 

ilmoittaa käyttöliittymässä, kun muokkaus on onnistunut. 

 

3.3 Käyttäjätietodialogi 

Käyttäjätietojen käsittely tapahtuu asetussivullani sessiota sekä käyttäjädataa 

käsittelevien palveluiden sekä sessio-objektin kautta.  

 

Käyttäjätietojen muokkausdialogissa (kuva 13) koin ongelmia tyyliominaisuuk-

sien kanssa, kun erityyppiset syötekentät teksteille ja dropdown-valikoille eivät 

asettuneetkaan toivotun tasaisesti riveilleen. Lisäksi syöterivien alussa näky-

vät erillisessä paketissa tulleet ikonit vaativat oman työstämisensä mahtuak-

seen riveille halutusti. Ongelman ratkaisuun käytin elementtien koolle prosen-

tuaalisia arvoa, jolloin dialogin koon muuttuessa eri osien koot pysyvät suh-

teessa toisiinsa samankokoisina ja dialogi skaalautuu myös isommalle reso-

luutiolle kuten pitää. Ikonit asettuivat paikoilleen loppujen lopuksi samanlai-

sella ratkaisulla, kunhan ensin poisti ikonipaketin oman tyyliasettelun tällä ele-

mentillä. 
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Kuva 13. Käyttäjätietojen muokkaus 

 

Kehitysvaiheessa tein sivulle myös Kieli / Language-komponentin (myös Card-

tyyppiä) jonka nappuloista koko sovelluksen kieltä pystyi vaihtamaan englan-

nin ja suomen välillä välittömästi, esittäen ilmoituksen onnistuessaan. Oma 

käyttöliittymäelementti tälle yhdelle asetukselle tuntui kuitenkin liioitellulta, jo-

ten siirsin toiminnallisuuden tähän samaan käyttäjätietodialogiin. Kielen vaih-

tamisesta menee tieto sekä sessio-objektiin että sovelluksen sisältämään An-

gularin translate-palveluun, joka hoitaa käyttöliittymässä esiintyvien string-tun-

nisteiden kääntämisen halutulle kielelle. 
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3.4 Case Kirjautumistiedot-dialogi 

Tässä osiossa esittelen tarkemmin salasanan vaihtoon ja sähköpostin vaih-

toon tarkoitettua dialogia, joka aukeaa asetussivun Kirjautumistiedot-korttiele-

mentin nappulasta. Tämä dialogi käyttää sessio-, käyttäjädata- sekä autenti-

kointipalveluita toimintojensa suorittamiseen. 

 

Kirjautumistietojen muokkausnäkymässä (kuva 14) olen käyttänyt ohjelmal-

lista expansion panel-komponenttia (Angular Material Expansion Panel, 

2018.) dialogin sisällä; dialogi on auennut Kirjautumistiedot-Cardin nappu-

lasta. Expansion panel soveltui mielestäni hyvin tähän tapaukseen, koska sillä 

käyttäjä pystyy tekemään vain toisen toimenpiteen (sähköpostin vaihto vs. sa-

lasanan vaihto; tavallisesti expansion panelissa vain yksi välilehti voi olla auki 

kerrallaan) yhdellä dialogin avauksella, mikä helpottaa ohjelmointilogiikkaa 

jonkin verran.  

 

 

Kuva 14. Kirjautumistietojen muokkaus 
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Molemmat expansion panel-välilehtien sisällöt ovat FormControl-muotoisia 

(Angularin oma luokkamuotoinen tapa tarkastella syötteitä ryhminä) ryhmitel-

tynä omiin FormGroupeihinsa (kuva 15). 

 

 

KUVA 15. Lomakkeiden FormGroupien muodostus ja FormControlit 

 

Luomalla tällaisen FormGroupin ja asettamalla sille FormControleja voidaan 

nämä yhdistää suoraan HTML:n puolella oleviin syötteisiin (kuva 16). 

 

 

Kuva 16. FormGroupin yhdistäminen HTML-formiin ja FormControlien nimien yhdistäminen 
syötteisiin 

 

FormGroup on myös Angularin luokka, jolla onnistuu Angularin sisällä loma-

kedatan (useiden FormControlien) tarkastelu. Lisäksi loin ohjelmakoodin 

constructorissa suoritettavan buildForms()-metodin (kuva 17) joka luo objektit, 

joista lomakkeet saavat yksilöivät numerot (formGroupId) sekä antaa syötteille 

oletusarvoja. Myös validaattori sidotaan tässä metodissa sille tarkoitettuihin 

syötteisiin. 
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Kuva 17. Lomakkeiden ”rakennus”; sidotaan validaattoriin ja annetaan syötteille tunnisteita 
sekä oletusarvo email-kentälle 

 

Yksilöivät numerot lomakkeille mahdollistavat lomakedatan tunnistamisen, kun 

lomake hyväksytään ja dialogin ohjelmakoodi vastaanottaa syöteobjektin. Dia-

login ohjelmakoodissa on asetettu tarkastelu (subscribe) lomakkeen hyväksy-

miselle tai perumiselle. Subscribe-toiminto tarkoittaa riippuvuutta toisessa oh-

jelmakoodissa tai -tiedostossa määritettyyn syötteeseen (observable). Kun 

syötteen arvo muuttuu, uusi arvo päivittyy myös subscriben toiseen päähän ja 

arvo saadaan haluttuun paikkaan, kuten esimerkiksi täysin toiseen palveluun 

(service) (Angular Observables, 2018). 

 

Yhdistämällä HTML-syöte ohjelmakoodiin tällä tavalla saadaan syötteen si-

sältö selville koodin puolella, kun lomakkeella painetaan ”Hyväksy”-nappulaa 

ja lomakedataa voidaan jatkokäsitellä koodin puolella. Omassa ratkaisussani 

lomakedata lähtee objektimuotoisena koko asetussivua ohjaavalle ohjelma-

koodille. Tämän jälkeen asetussivun koodissa tutkitaan miltä lomakkeelta data 

tuli, huomioidaan muutokset ja valmistellaan tarvittava toimenpide jonka jäl-

keen käyttöliittymässä näytetään ilmoitus prosessin lopputuloksesta. 

 

Sähköpostin vaihto toimii pariakin palvelua käyttäen, jonka jälkeen palveli-

melle lähtee tieto uudesta sähköpostista, joka toimii välittömästi uutena kirjau-

tumistietona. 
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Salasanan vaihto -näkymään kirjoitin validaattorin, joka hyödyntää Angularin 

omaa AbstractControlia FormControlin kanssa. Salasanan vaihto on siis yk-

sinkertaisesti kaksi inputkenttää, joita validaattori valvoo reaaliaikaisesti ja tar-

kistaa aina kentän arvon muuttumisen jälkeen, että annetut merkkijonot ovat 

identtisiä sekä tarvittavan pitkiä. Mikäli näin ei ole, validaattori esittää inputin 

alla punaisen tekstin ilmoittaen vian sekä estää Hyväksy-nappulan painami-

sen, kunnes syötetyt salasanat läpäisevät annetut vaatimukset. Validaattorin 

ohjelmallisesta tarkasteluosasta tein havainnollistavan esimerkkikuvan (kuva 

18). 

 

 

KUVA 18. Esimerkki validaattoritarkastelusta 

 

Ensimmäinen isompi ongelma toteutuksessa tuli vastaan salasanan vaihtoa 

suunnitellessa, sillä tällä käyttöliittymällä nykyisenmuotoisilla palveluilla en 

omalla osaamisellani saanut aikaiseksi muuta kuin circular dependencyn, kun 

autentikoinnin ja käyttäjädatan käsittelevät palvelut tarvitsivat samanaikaisesti 

tietoja toisiltaan. Kävimme opinnäytetyöpaikkani kanssa keskustelun asiasta 

ja he hoitavat salasana-asian loppuun, sillä tämän käsittelyyn liittyviä sovelluk-

sen osia ollaan muutenkin tekemässä uudestaan. 
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4 PÄÄTÄNTÖ 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda toimiva profiilinhallintasivu, ja saavutin 

kaikki suurimmat annetut tavoitteet lukuun ottamatta salasanan vaihdosta 

edellisessä luvussa mainitun circular dependency -pulman takia. Kehitysvai-

heessa joku ilmaisi idean tasolla, että tekisin palvelinpäähän (back-end) oman 

metodin salasanatarkistelulle, mutta en kokenut olevani tarpeeksi pätevä sen 

pään asioissa. Tämä minun luomani versio profiilinhallinnasta ei kuitenkaan 

näillä näkymin ole tulossa julkiseen jakeluun, sillä Wuudis Solutions on kehit-

tänyt kokonaan uuden erinäköisen käyttöliittymän asetussivulle. 

 

Olen itse kuitenkin suoritukseen tyytyväinen ja iloinen käyttöliittymän suunnit-

teluun ja kehitykseen liittyvästä toimeksiannosta sekä siitä osaamisesta, mitä 

työn toteutus toi tullessaan. Kehitysvaiheen työ oli palkitsevaa ja työskentely-

ympäristö erittäin hyvä. Itse työn lopputuotteen ominaisuudet toimivat hienosti 

yhteistyössä jo aiempien sovelluksen osien kanssa ja oli hienoa nähdä, kuinka 

pystyin implementoimaan näin suuressa kokonaisuudessa tämän tyhjästä luo-

dun sivuston aiemmin työharjoittelussa luomiini palveluihin ym. osiin. 

 

Jatkokehitysmielessä visuaalisella puolella sivulla on (etenkin isoilla resoluuti-

oilla) aivan liikaa tyhjää tilaa, tämän vuoksi voisi pohtia mahdollisuuksista si-

joittaa sivulle lisää toiminnallisuutta tai muuta sisältöä tai visualisoida esim. 

metsädataa käyttäjän tileiltä; työharjoittelussani kehittämä etusivun prototyyppi 

sisälsi tällaista visualisointia. Myös ohjelmakoodin puolelta löytyy muutama 

kohta, joita voisi kaunistella ja/tai suorituskyvyllisesti parantaa sillä etenkin dia-

logisyötteiden datan vertailussa (uusi vs. vanha) esiintyy minun toteutukses-

sani paljon toistoa. Tällaisiin kohtiin olisi varmasti mahdollista kehittää jonkin-

lainen loop-rakenne. Ongelmaksi tässä tuli minulla vastaan eri syötteiden da-

tatyyppien vertailu ja huomiointi koodissa. 

 

Kehitystyön tehtyäni voin omien kokemuksieni pohjalta todeta Angularin ole-

van varsin pätevä ja monipuolinen käyttöliittymäkieli, vaikkakin oma kokemuk-

seni käyttöliittymäalasta on vielä pieni. Angular soveltuu tämänkokoiseen ja -

tasoiseen työhön hyvin eikä ylitsepääsemättömiä ongelmia ollut.  
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Tulen todennäköisesti käyttämään Angularia lähitulevaisuudessa, jos en palk-

katöissä niin ainakin omissa projekteissa. Erityisesti pidän TypeScriptin käy-

töstä JavaScriptin sijaan, sillä TypeScriptin vahva tyypitys ja järjestyksellisyys 

edistää huomattavasti omaa mielenrauhaani projektitiedostojen hallinnoin-

nissa. Angularin suora toimivuus Materialin ja useiden muiden ulkoisten kirjas-

tojen kanssa on myös hienoa. Angularia sekä Materialin kehittää ja toimittaa 

myös IT-alan suuri tekijä Google, mikä lisää luotettavuutta näihin kehitysteknii-

koihin. Sivuhuomiona Angularin kilpailija React omaa samat meriitit (kehittä-

jänä facebook) ja vaikuttaa myös mielenkiintoiselta. 
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