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Usein aloittelevan web-kehittäjän pelko on JavaScript. Joidenkin mielestä Ja-

vaScriptin opettelu on vaikeinta, mitä tulee web-ohjelmointiin. Tämän toiminnalli-

sen opinnäytetyön idea on selkeyttää tärkeimpiä asioita, joita aloitteleva web-kehit-

täjä tarvitsee.  

Kuvia on pyritty lisäämään mahdollisimman paljon, jotta opetettavan asian ydin 

tulee selvästi esille. Tehtävät ovat luotu siten, että niitä voidaan soveltaa myös työ-

elämässä. Lähteinä teoriaan on käytetty erilaisia ohjelmoinnin kirjoja, lähteitä ne-

tistä, sekä omat havainnot ja opit.   

 

Lopputuloksena saatiin yhdeksän tehtävää, joista kahdeksan on hieman pienempiä 

ja yksi pidempi. Lopputehtävässä pyritään yhdistämään kaikkia aikaisempien kap-

paleiden tehtäviä. 
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A common fear for a novice web developer is JavaScript programming language. 

For some, learning JavaScript is the most difficult area when it comes to web pro-

gramming. The idea in this thesis was to explain and open up the most important 

things a beginner web developer needs. 

Every effort has been made to place pictures in the work so that the essence of the 

subject being taught is clearly highlighted. The tasks were designed so that they 

can be applied in the workplace as well. The sources of the theory are various pro-

gramming books, online sources, as well as my own observation and learning. 

The end result was nine tasks, eight of which were slightly shorter and one longer 

task. The final assignment aimed to combine all the tasks in the earlier task. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä perehdytään JavaScriptin aliohjelmiin, JSON-tiedostojen ja array-

tietorakenteiden käsittelyyn sekä AJAX-pyyntöihin. Lähestyminen toteutetaan 

aloittelijaystävällisestä näkökulmasta. Teksti on pyritty pitämään tiivistettynä kui-

tenkin siten, että asian ydin tulisi helposti esiin. Ylimääräistä teoriaa pyritään vält-

tämään. Aiheet työhön valitaan sen mukaan mitä voi kohdata ensimmäisenä, kun 

aloittaa työskentelyn JavaScriptin parissa. Vaikka työssä käsitelläänkin hieman 

jQuery-kirjastoa, teksti itsestään pääosin kirjoitetaan perinteisen JavaScriptin näkö-

kulmasta. 

Opinnäytetyö sisältää teoriaa aiheista ja esimerkkejä kuvien kanssa. Kappaleen lo-

pussa on aina myös tehtäviä aiheeseen liittyen, mikäli haluaa harjoitella kappaleessa 

läpi käytyjä asioita. Tehtävissä on pyritty hakemaan esimerkkejä, joita voidaan 

käyttää työelämässä. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka pyrkii paran-

tamaan JavaScript opettelua tai opetusta.  
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2 FUNKTIOT 

Funktiot ovat JavaScriptissä rakennuspalikoita. Ne esitellään sille varatulla komen-

nolla function. Sen perään laitetaan nimi ja halutessaan funktiolle voidaan myös 

antaa parametrejä (Connoly & Hoar 2017, 357) Funktioiden eli aliohjelmien avulla 

voidaan selkeyttää suoritettavan ohjelman kirjoittamista, kun itse pääohjelmaan 

voidaan jättää pelkästään aliohjelmien kutsut ja siirtää itse aliohjelmat myöhem-

mälle ohjelmaan esimerkiksi loppuun. 

Useasti uusilla ohjelmoijilla menevät sekaisin aliohjelman määrittely sekä kutsu. 

Kun käytetään avainsanaa function, silloin ollaan määrittelemässä mitä aliohjel-

man on tarkoitus tehdä. Myöhemmin kun aliohjelma on määritelty, niin voidaan 

kutsua sitä sille annetulla nimellä ilman, että käytetään avainsanaa function 

(Connoly & Hoar 2017, 357)  

   

 

 

 

Kuviossa 1 määritellään ekaFunctio -niminen aliohjelma, joka ei saa parametrejä 

eikä myöskään palauta mitään. Se tekee sille määrätyn tehtävän. Tässä kohtaa oh-

jelma kirjoittaa selaimen konsoliin ko. tekstin. Mikäli parametrejä haluttaisiin vas-

taanottaa, ne tuli syöttää sulkeiden sisään.  

2.1 Parametrit 

Parametrit ovat aliohjelmalle käynnistyksen yhteydessä lähetettäviä tietoja. Para-

metrien vastaanotto ja lähetys pitää erikseen mainita aliohjelman määrittelyssä. Pa-

rametrien lähetyksessä pitää muuttujista käyttää niille annettuja nimiä. Vastaanot-

taessa niistä voidaan käyttää mitä tahansa nimitystä. Pitää vain ottaa huomioon, että 

arvot tulevat siinä järjestyksessä, missä ne syötetään (kuvio 6). 

Kuvio 1. Aliohjelman määrittely 



10 

 

 

 

 

Kuviossa 2 kutsutaan määritelty aliohjelma, joka ei myöskään lähetä parametrejä. 

Mikäli parametrejä haluttaisiin syöttää, ne tulisi antaa sulkeiden sisälle. 

2.2 Funktioiden näkyvyysalue 

Aliohjelmien näkyvyysalue (scope) on rajattu. Mikäli määritellään muuttuja alioh-

jelmassa, sitä ei voida käyttää muualla ohjelmassa tai muussa aliohjelmassa. Mikäli 

halutaan säilyttää aliohjelman tekemän tehtävän arvo, se täytyy joko palauttaa ta-

kaisin pääohjelmaan tai asettaa globaaliin muuttujaan. Aliohjelma voi käyttää pää-

ohjelmassa määriteltyjä muuttujia, sekä asettaa niihin arvon.  

2.3 Avainsanat var ja let 

JavaScriptissä muuttuja voidaan määritellä kahdella tavalla. Käyttämällä avainsa-

naa var tai let. Avainsana var on tuttu etenkin vanhemmissa koodeissa, kun ei 

let ollut vielä olemassa. Ensimmäistä kertaa let lisättiin osaksi JavaScriptiä 

vuonna 2015. Se toimii lähes samalla tavalla kuin var, mutta nämä eroavat toisis-

taan niiden näkyvyysalueen avulla.  

Avainsanan let avulla määritelty muuttuja on ainoastaan lohkojen sisällä näkyvä 

muuttuja. Näitä lohkoja ovat mm. luokat, aliohjelmat, if/else -lauseiden rungot, 

sekä for- ja while-toistot. Toisin sanoen, jos muuttuja on esitelty kaarisulkeiden 

sisällä käyttäen avainsanaa let, se näkyy ainoastaan siellä.  (Flanagan 2019). 

Muuttujien nosto ei vaikuta avainsanaan let mitenkään.  

Kuvio 2. Aliohjelman kutsu 
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Kuviossa 3 on esimerkki, miten let toimii. Ohjelma kaatuu siinä kohtaa, kun yri-

tetään tulostaa konsoliin i:n arvo, sillä kyseinen komento ei näe sitä. Mikäli let 

korvattaisiin avainsanalla var, niin ohjelma toimisi oikein ja tulostaisi i:n arvon.  

Avainsanaa var käytetään etenkin vanhemmassa koodissa, kun ei ollut vielä mah-

dollisuutta let-avainsanan käyttöön. Sanalla var alustetut muuttujat luodaan glo-

baaleiksi, kun taas let-avainsanalla luodut ovat olemassa vain lohkojen sisällä.  

Mikäli se määritellään kaarisulkeiden sisällä, se on myös näkyvissä sen ulkopuo-

lella (pois lukien aliohjelmat). 

Mikäli kuvion 4 avainsanan korvaisi let:illä, niin se näkyisi ainoastaan kaarisul-

keiden sisällä, mutta ei sen ulkopuolella ollenkaan. Avainsana var mahdollistaa 

sen käytön sekä sisäpuolella että ulkopuolella.  

2.4 Nosto (hoisting) 

Aliohjelmien ja muuttujien nosto tarkoittaa sitä, että niiden määrittely nostetaan nä-

kyvyysalueen alkuun ennen kuin ohjelma suoritetaan. Tämä nostaa ainoastaan 

aliohjelman ja muuttujan määrittelyn alkuun, niiden määritelmät jätetään omille 

paikoilleen (Wakio 2017). Nosto toimii ainoastaan avainsanalla var alustettuihin 

muuttujiin. Noston vaikutus on itse aliohjelmasta riippuvainen. Mikäli kyseessä on 

aliohjelman esittely (function declaration) nosto vaikuttaa siihen samalla tavalla 

kuin esim. var-avainsanalla määriteltyyn muuttujaan. Mikäli kyseessä on 

Kuvio 3. Esimerkki let 

Kuvio 4. var esimerkki 
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aliohjelman määrittely (function expression), nosto vaikuttaa siihen samalla tavalla, 

kuin esim. let 

Kuviossa 6 käy ilmi, miten aliohjelma määritellään, mikäli siinä halutaan vastaan-

ottaa parametrejä. Tässä kohtaa ohjelma saa yhden parametrin vastaan ja se kirjoi-

tetaan selaimen konsoliin.  

Kuviossa 7 määritellään lause niminen muuttuja, joka myöhemmin lähetetään 

aliohjelmalle. Kuviossa 6 muutin aliohjelmassa muuttujan nimeksi lause1, mutta 

samaa nimeä voidaan käyttää myös kuin kutsussa lähetetään. 

2.5 Arvon lähetys takaisin 

Aliohjelmasta voidaan myös lähettää arvo takaisin, mikä on ihan yleistä. Tämä 

mahdollistaa sen, että voidaan palauttaa arvo muuttujaan. Arvon takaisin lähetys 

tapahtuu komennolla return. Tämä myös samalla keskeyttää aliohjelman suori-

tuksen, eikä enää jatka siitä eteenpäin. Aliohjelman keskeytyksen vuoksi return 

tulee sijoittaa aliohjelman loppuun. Komennon return perään annetaan muuttuja 

tai arvo, joka halutaan palauttaa. 

Kuvio 6. Aliohjelman määrittely 

Kuvio 7. Parametrin lähetys 

Kuvio 5. Esimerkki nostosta 
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Kuviossa 8 on yksinkertainen aliohjelma, jonka sisällä määritellään kaksi muuttu-

jaa, asetetaan niille arvo ja lasketaan yhteen. Lopputulos sitten palautetaan takaisin 

kutsuvalle muuttujalle. 

 

Kuviossa 9 on määritelty muuttuja, joka kutsuu kyseisen aliohjelman, sekä asettaa 

siihen palautettavan arvon. Tämän mukaista aliohjelman luontia kutsuttaan alioh-

jelman määrittelyksi (function expression). 

2.6 Anonyymit aliohjelmat 

Anonyymillä aliohjelmalla tarkoitetaan aliohjelmaa, jolle ei ole määritelty nimeä. 

Anonyymi aliohjelma voidaan määritellä kahdella eri tavalla. Ensimmäinen vaih-

toehto on, että asetetaan se muuttujaan. Heti muuttujan määrittelyn perään tulee 

perinteinen aliohjelmarakenne, mutta sille ei määritellä nimeä. Sitä voidaan kutsua 

kuten muitakin aliohjelmia, mutta kutsussa käytetään muuttujan nimeä. 

Toinen tapa luoda anonyymi aliohjelma, on sulkeiden sisällä oleva aliohjelmara-

kenne, jolla ei ole nimeä. Tämä kutsutaan aliohjelman päätteeksi ilman erillistä kut-

sua. 

Kuvio 8. Muuttujan palautus 

Kuvio 9. Return -arvo muuttujaan 

Kuvio 10. Anonyymi aliohjelma 
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Kuvio 11. Anonyymi aliohjelma esim.2 

Tätä tekniikkaa aliohjelman määrittelemiseksi ja käyttämiseksi yhdessä lausek-

keessa käytetään usein, jota siitä on tullut idiomaattista ja sille on annettu nimi ”vä-

littömästi käynnistyvä aliohjelmalauseke”. Sulku ennen aliohjelman alkua vaadi-

taan, sillä ilman sitä JavaScript kääntäjä yrittää jäsentää aliohjelman avainsanaa 

(function) sen määrittelylausekkeeksi. Suluissa se tunnistetaan oikein. Alkava 

sulku helpottaa myös ihmistä tunnistamaan, milloin aliohjelma on määritelty, jotta 

se voitaisiin välittömästi käynnistää ilman, että se määritetään myöhempää käyttöä 

varten (David Flanagan 2019). 

2.7 Arrow -aliohjelmat 

ES6 toi mahdollisuuden käyttää kompaktia syntaksia, jota kutustaan nuolialiohjel-

maksi (arrow function). Syntaksi muistuttaa matemaattista merkintää ja käyttää 

”nuolta” erottaakseen aliohjelman parametrin, sen rungosta. Aliohjelman avainsa-

naa ei käytetä, koska ne ovat määritelmiä lausekkeiden sijasta, eikä myöskään tar-

vitse aliohjelman nimeä. Yleinen muoto arrow-funktiolle on suluissa pilkulla ero-

tetut parametrit, jota seuraa nuoli (=>). Tämän jälkeen tulee aliohjelman runko kaa-

risulkeissa. Aliohjelma voidaan myös suorittaa ilman parametrejä, mutta silti on 

pakollista laittaa sulkeet ennen nuolta (Flanagan 2019). 

Kuvion 12 aliohjelma voitaisiin myös toteuttaa muuttujan avainsanoilla var sekä, 

const. Olisi myös mahdollista, että aliohjelma kirjoitetaan ilman rungon ympärillä 

olevia hakasulkeita sekä avainsanaa palautus (return). Tällöin saadaan 

Kuvio 12. Arrow-funktio 
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lyhennettyä koodia, mutta ohjelma pystyisi suorittamaan vain yhden komennon. 

Kun runko on kaarisulkeissa, se käyttäytyy kuten normaalit aliohjelmat. 

2.8  Tehtävät 

Tehtävä 1: Määritellään globaali var-muuttuja. Luodaan aliohjelma, jonka sisällä 

asetetaan arvo luotuun muuttujaan. Tulostetaan muuttujan arvo selaimen konsoliin 

aliohjelman ulkopuolella.  

Tehtävä 2: Määritellään muuttuja, joka saa arvonsa aliohjelman palautusarvosta. 

Tulostetaan muuttuja selaimen konsoliin.  

Tehtävä 3: Määritellään kaksi muuttujaa, jotka lähetetään parametreinä aliohjel-

malle. Aliohjelma sitten tulostaa ne selaimen konsoliin. 

2.9 Vastaukset 

Kuvio 13. Arrow-funktio ilman kaarisulkeita 

Kuvio 14. Tehtävän 1 vastaus 
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Kuvio 15. Tehtävän 2 vastaus 

Kuvio 16. Tehtävän 3 vastaus 
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3 JSON SEKÄ ARRAY 

JSON on lyhenne sanoista JavaScript Object Notation. Se on samantapainen kuin 

XML. JSON on kevyt tiedon välityksen tekniikka, jonka avulla voidaan lähettää 

tietoa selaimen ja palvelimen välillä. Siinä on yksinkertainen tekstirakenne, joka on 

ihmisen luettavissa, helposti jäsennettävissä (parse) ja tuotettavissa ohjelmallisesti, 

sekä riippumaton ohjelmointikielestä. Sen käsittely selainsovelluksessa on näppä-

rää, sillä JSON on JavaScriptin tietorakenne. JSON-tiedosto ymmärtää eri tieto-

tyyppejä esim. merkkijonot, numerot, totuusarvot, kun taas XML-tiedosto ymmär-

tää ainoastaan merkkijonon. (Ylärinne 2019) 

JSON:issa on myös omat heikkoutensa mm. se ei ole sopiva käsittelemään erittäin 

suurta ja monimutkaista tietoa. Kun tiedosta muodostuu monimutkaista useiden si-

säkkäisten ja hierarkkisten rakenteiden kanssa, niistä tulee monimutkaisia luetta-

vuuden kannalta. JSON-tiedostoon ei saa lisättyä omia kommentteja. Se ei myös-

kään tue multimediatietoja kuten kuvia tai rikastettua tekstejä. (Educba 2019) 

3.1 JSON tiedon muodostaminen 

Tieto JSON-tiedostossa koostuu objekteista, listoista sekä näiden sisällä olevista 

ominaisuuksista. Ominaisuuksia kutsutaan myös nimellä avain-arvo-pareiksi. Ob-

jekti itsestään on avain-arvo -pari. Näitä avaimia kuvataan merkkijonoilla, jotka on 

asetettu lainausmerkkien sisälle. JSON avaimen on aina oltava merkkijonomuo-

dossa kirjoitettu (Kaartinen 2019) 

 

Kuvio 17. Yksinkertainen JSON tieto 
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Kuviossa 17 on yksinkertainen JSON-objekti, joka sisältää kolme tietoa. Kaksois-

pisteen vasemmalla puolella on tiedon nimi ja oikealla on arvo. Tässä kohtaa kaikki 

ovat tyyppiä merkkijono. 

Kuten esimerkistä huomaa tuohon yksinkertaiseen objektiin voidaan syöttää aika 

rajaavasti tietoa per henkilö. Asia voidaan kuitenkin korjata luomalla sisäkkäisiä 

JSON objekteja.  

Kuviossa 18 ollaan muuttaneet jokaisen henkilön omaksi objektikseen, joka mah-

dollistaa lisätietojen syöttämisen juuri sille tietylle henkilölle.  

Kuvio 19 paljastaa, kyseisen JSON-muuttujan sisältö näyttää selaimessa. Jokainen 

objekti on jaettu omalle rivillensä ja omaan valikkoon. Tämän avulla niiden luke-

minen helppoa. 

Kuvio 18. Sisäkkäinen JSON 

Kuvio 19 JSON selaimessa 
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3.2 Json datan lukeminen 

JSON tiedon lukeminen ohjelmassa on erittäin yksinkertaista. Tiedon lukemisesta 

voidaan tehdä entistä helpompaa lisäämällä jQuery-kirjasto ohjelman alkuun. Tä-

män avulla voidaan helposti käydä läpi koko tieto kerralla. Pitää ottaa huomioon, 

että jQuery-kirjasto lisätään ennen JavaScript-tiedostoa, jolloin myös se osaa käyt-

tää sitä. jQuery auttaa etenkin siinä, kun luetaan kokonaista JSON-tiedostoa. Mikäli 

halutaan lukea vain yksi rivi, silloin ei välttämättä ole pakollista käyttää ko. kirjas-

toa.  

3.2.1 jQuery-kirjasto 

Yleisesti käytössä oleva jQuery on JavaScript kirjasto, jonka avulla voidaan helpot-

taa HTML-dokumenttien läpikäymistä sekä muokkaamista. Sen avulla päästään 

helposti käsiksi kaikkiin HTML-dokumentissa oleviin objekteihin ja sitä kutsutaan 

ns. DOM-crawleriksi. Kun taas itse JavaScriptissä erilaisten elementtien haku ta-

pahtuu melko kömpelösti. Yhteensopivuusongelmia ei ole JavaScriptin kanssa, sillä 

se on koodattu käyttäen sitä. jQueryn suosio perustuu siihen, miten helposti sillä 

pääsee muokkaamaan DOM:ssa olevia objekteja. Kyseisiin objekteihin on myös 

kirjaston avulla helppo lisätä erilaisia tapahtumia. (Pyykkönen 2015) 

3.2.2 Yhden rivin lukeminen 

JavaScriptissä JSON-tiedon tulostus tapahtuu siten, että kun JSON-tieto on asetettu 

muuttujaan, tulostetaan se ihan normaalisti näytölle tavallisen muuttujan tapaan. 

Mikäli halutaan tulostaa vain tietty objekti tiedosta, lisätään tulostusvaiheessa 

muuttujan perään piste sekä objektin nimi.   

Kuviossa 20 kirjoitetaan selaimen konsoliin sen henkilön tiedot, jonka objektin 

nimi on Henkilo1. Mikäli haluttaisin hakea vielä tarkemmin tietoa, esim. nimi niin 

Kuvio 20. Objektin luku 
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ainoa asia mitä lisätään objektin perään, on piste ja nimi. Näin tulostuisi Henkilo1 

objektin nimi.  

3.2.3 Koko tiedoston lukeminen 

Jotta koko tiedoston lukeminen helpottuisi vielä enemmän, on kaikkien objektien 

nimet muutettava numeroiksi. Ei ole enää henkilo1 vaan on pelkkä 1. Tämän avulla 

voidaan nopeuttaa tiedon hakemista JSON:sta. Tarvitaan lause, joka lukee koko 

JSON-muuttujan, sekä tekee sille mitä sille halutaan tehdä. 

Kuviossa 21 on aluksi luotu kokonaislukumuuttuja ja sille on annettu arvo 1. Tämän 

jälkeen tulee jQuery-lause, joka käy koko JSON muuttujan lävitse, ja tekee sille 

mitä sen halutaan tehtävän. Tässä tapauksessa haetaan aina objektista nimi. Haka-

sulkeissa oleva i kertoo objektin nimen, jota halutaan hakea. Nimet henkilo1:sta ja 

henkilo2:sta muutettiin pelkiksi numeroiksi, jotta voidaan hakea pelkällä nume-

rolla.  

3.3 Moniulotteinen JSON 

Moniulotteiden (multidimensional) JSON tarkoittaa sitä, että JSON-objekti sisältää 

muita ns. sisäkkäisiä JSON-objekteja. Moniulotteista JSON:ia voidaan käyttää 

esim. silloin, kun halutaan useampi JSON-objekti yhteen tiedostoon tai muuttujaan.   

Kuvio 21. JSON luku 
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Kuvio 22. Moniulotteinen JSON 

Kuviossa 22 on esimerkki, miltä moniulotteinen JSON-tieto näyttää. Aluksi on 

määritelty objekti, jonka nimi on, json1 ja se sisältää aikaisemmin syötetyt tiedot. 

Toinen objekti on nimeltään json2 ja se sisältää vain yhden objektin.  Moniulotteista 

JSON:ia luetaan lähes samalla tavalla kuin yksinkertaisempaa JSON:ia. Kerrotaan 

vain, mitä objektia ollaan käymässä lävitse. 

Kuviossa 23 käydään läpi pelkästään JSON-muuttujan json1 nimistä objektia ja 

haetaan sieltä kuten aikaisemminkin haettiin henkilöiden nimet, sekä tulostetaan 

tämä selaimen konsoliin.  

 

Kuvio 23. Moniulotteisen JSONin lukeminen 
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3.4 Array 

Arrayt ovat arvojen kokoelmia. Jokaista arvoja näiden kokoelmien sisällä kutsutaan 

elementiksi. Jokaisella elementillä on numeerinen paikka, jota kutsutaan osoitti-

meksi (index). JavaScriptin arrayt ovat tyypittelemättömiä eli jokainen elementti 

voi olla mitä tahansa tietotyyppiä. Arrayn elementit voivat jopa olla objekteja tai 

toisia arrayta, jolloin voidaan luoda monimutkaisia ratkaisuja. JavaScriptin arrayt 

ovat nolla pohjaisia (zero-based) ja käyttävät 32-bittistä osoitinta. Tämä tarkoittaa 

siis sitä, että ensimmäinen elementin osoitin on 0 ja suurin mahdollinen osoittimien 

määrä on 4294967295. Arrayt ovat dynaamisia eli ne kasvavat ja kutistuvat tarpeen 

mukaan eikä sille tarvitse määritellä kokoa luodessa tai uudelleen varatessa sitä. 

JavaScriptissä arraylla on myös pituus (lenght) ominaisuus (property), joka kertoo 

arrayn sisältämän elementtien määrän.  Helpoin tapa luoda array on antaa muuttujan 

nimi, joka halutaan määritellä arrayn nimeksi sekä hakasulkeet. (Flanagan 2011, 

141) 

Arrayhin voidaan lisätä uusia elementtejä komennolla push. Tällöin se lisätään 

seuraavaan vapaaseen olevaan osoittimen lukuun. Kuviossa 25 on esimerkki, 

kuinka arrayhin voidaan lisätä ensimmäinen elementti. Mikäli lisättäisiin seuraava 

elementti heti tuohon perään, se menisi osoittimeen numero yksi, sillä nolla on jo 

varattu. 

Arraysta voidaan myös poistaa elementtejä joko pop tai shift komennolla. Ero 

näillä kahdella komennolla on, että pop poistaa viimeisen elementin ja shift en-

simmäisen. Mikäli halutaan poistaa elementtejä jostain muusta kohtaa kuin alusta 

tai lopusta, käytetään komentoa splice. Tälle annetaan kaksi arvoa sulkuihin pil-

kulla erotettuna. Ensimmäinen numero kertoo, mistä osoittimen kohdasta halutaan 

Kuvio 25. Elementin lisäys array-taulukkoon 

Kuvio 24. Arrayn luonti 
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poistaa elementti. Toinen luku kertoo, kuinka monta elementtiä siitä eteenpäin pois-

tetaan. 

 

Esimerkissä poistetaan osoittimesta numero kaksi yksi luku. Eli kuviossa 26 se on 

luku kolme joka poistetaan.  

3.5 Moniulotteiset arrayt  

JavaScript ei itsestään tue moniulotteisia arrayta, mutta tätä kuitenkin voidaan jäl-

jitellä arrayn arrayilla. Jotta päästään arrayn sisällä olevan arrayn arvoon pitää vain 

käyttää hakasulkeita kahdesti. (Flanagan 2011, 148) 

Kuviossa 27 luodaan ensimmäisenä kolmen elementin array. Ensimmäiseen ele-

menttiin luodaan sisälle kymmenen elementtinen array. Tämän kymmen paikkaisen 

arrayn sisälle ensimmäiseen elementtiin asetetaan arvoksi 1. Lopuksi vielä tuloste-

taan konsoliin kyseinen arvo.  

3.6 JSON ja array -tehtävät 

Tehtävä 1: Luodaan yksinkertainen JSON muuttuja, jossa on kolme elementtiä. Ele-

menttien avain-nimet numeroina 1-3. Jokainen elementti pitää sisällään ainakin 

kaksi arvoa id sekä nimi. Id jokaisella henkilöllä eri ja numerot 1-3 käyttöön.  

Tehtävä 2: Käydään koko JSON tiedosto läpi. Etsitään sen elementin sisällä oleva 

nimi, jonka id on 2. Tulostetaan kyseinen nimi konsoliin.  

Kuvio 26.  Elementin poisto keskeltä 

Kuvio 27. Moniulotteinen array 
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Tehtävä 3: Luodaan array joka pitää sisällä 10 elementtiä (numerot 1-10). Käydään 

tämä koko array läpi siten, että tulostetaan osoittimen nolla-arvo, jonka jälkeen se 

poistetaan. Toistetaan kunnes array on tyhjä. 

 

3.7 JSON ja array vastaukset 

 

 

  

Kuvio 28. Tehtävä 1  

Kuvio 29. Tehtävä 2 

Kuvio 30. Tehtävä 3 
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4 AJAX 

AJAX eli Asynchronous JavaScript And XML tarjoaa mahdollisuuden käyttäjälle 

pyytää ja lähettää osan sivun tiedosta palvelimelta tai palvelimelle, kun sivu on la-

tautunut, sekä lähettää tietoa palvelimelle taustalla. Sen käyttöä helpottaa merkittä-

västi jQuery-kirjasto. Mikäli kirjastoa ei haluta lisätä, voidaan myös käyttää 

XMLHttpRequestia, joka ajaa lähes saman asian mutta ei ole yhtä selkeä käyttää.  

AJAX on web-tekniikka, joka on nimetty vuonna 2005 kokoamaan useita vanhoja 

teknologioita, jotka ovat olleet käytössä jo pitkään mahdollistaen uudenlaisia rat-

kaisumalleja web-kehityksessä. Kyvykkyys asynkroniseen tietoliikenteeseen selai-

men ja palvelimen välillä on keskeisin ominaisuus, joka rikkoo koko sivun latauk-

siin perustavan perinteisen toiminnan kulun. Tämä mahdollistaa rakentamaan pa-

remmin reagoivia, luonteeltaan rikkaampia, sekä ominaisuuksiltaan ja käyttötuntu-

maltaan sovelluksen tuntuisia web-käyttöliittymiä. Ajaxin avulla on voitu pienentää 

huomattavasti eroja työpöytä- sekä internet-sovellusten välillä. (Harju 2008) 

AJAX on suosittu joukko teknologioita, joka käyttää http-koodia ladatakseen tar-

vittavan tiedon, ilman sivun uudelleen päivitystä. AJAX-tekniikka on käytännölli-

nen moderneissa verkkosovelluksissa ja jQuery sisältää siihen sopivia työkaluja sel-

keyttääkseen sitä. (Flanagan 2011.  558.) 

Netflix suosittu DVD-elokuvien vuokrausyritys käyttää Ajaxia, jotta voitaisiin an-

taa enemmän tietoa elokuvasta asiakkaalle. Käyttäjän viedessä kursorinsa elokuvan 

päälle, elokuvan ID-arvo lähetetään palvelimille. Tällöin käyttäjälle näytetään in-

fokupla, josta nähdään lisätietoja elokuvasta. Tällöin sivua ei tarvitse ladata uudel-

leen, sekä ei tarvitse piilottaa sivun piilokenttiin. Ajaxin avulla Netflix voi näyttää 

käyttäjälle enemmän tietoa elokuvista ilman sivun sotkemista. (Asleson & Schutta, 

2006 14-15) 
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4.1.1 GET 

GETin ja POSTin käyttötarkoitusten erot voivat olla epäselviä monelle esim. lähet-

täessä lomakkeen tietoja. Mikäli useampi pyyntö voi palauttaa samanlaisen tulok-

sen, tulisi teoriassa käyttää vain GETiä. Useimmat palvelimet ja selaimet rajoittavat 

URL-kentän pituutta jota käsitellään. (Asleson & Schutta, 2006, 31-32) 

GETin suurin heikkous tulee ilmi, kun käsitellään arkaluontoista tietoa. GET lähet-

tää kaiken tiedon URL osoitteessa, jolloin se on näkyvissä kaikille. GETin kautta 

ei tulisi käsitellä henkilökohtaisia tietoja esim. salasanoja, käyttäjätunnuksi yms. 

milloinkaan.  

4.1.2 POST 

POSTia sitä vastoin voidaan käyttää silloin, kun palvelimella olevan sovelluksen 

tilaa halutaan muuttaa. GETin tavoin POST ei rajoita palvelimelle siirrettävän tie-

don määrää. (Asleson & Schutta, 2006, 31-32) 

POSTin on vahva siinä, missä GET on heikko. Tieto lähetetään osana HTML-koo-

dia, jolloin se ei ole kaikille näkyvissä URL-osoitteen kautta. POSTin tietotyypissä 

ei ole rajoituksia, kun taas GET sallii ASCII kirjaimia. POST parametrit eivät jää 

selaimen historiaan tai palvelimen lokeihin.  



27 

 

4.2 Ajax pyyntö koodissa 

Kuviossa 31 tehdään POST tyyppisen pyynnön testiosoitteeseen. Mikäli pyyntö on-

nistuu, kirjoitetaan selaimen konsoliin ”success”, sekä tieto mitä osoite palautti. 

Virheen tapahtuessa selaimeen kirjoitetaan ”failure”, sekä syy mikä siihen johti. 

Lopuksi ilmoitetaan, että pyyntö on loppuun käsitelty.  Mikäli haluttaisiin tehdä 

GET pyyntö, pitäisi tapa (method) vaihtaa GET ja kun kyseessä on testiosoite, niin 

vaihtaa POST myös GETiksi. Muuttujia voidaan lähdettää pyynnön dataosiossa. 

Useimmiten käytetyt jQuery.ajax valinnat ovat:  

 

type Määrittelee http-pyynnön tavan, joka on automaattisesti GET 

ellei toisin mainita. POST on myös usein käytetty arvo. Voi-

daan myös määritellä muista tapoja kuten DELETE tai PUT, 

mutta kaikki selaimet eivät tue niitä. Valinta on hieman har-

haanjohtava nimi. Sillä ei ole mitään merkitystä pyynnöstä tai 

vastauksesta saadun tietotyypin kanssa. Tapa (method) olisi 

parempi nimi. 

Kuvio 31. AJAX-pyyntö 
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4.3 AJAX tehtävä 

1. Tehdään AJAX -pyyntö aiemmin luotuun JSON-tiedostoon ja tulostetaan 

sieltä ensimmäisen objektin nimi.  

2. Tehdään AJAX -pyyntö virheelliseen URL -osoitteeseen. Tulostetaan vir-

heen teksti (statusText) 

url Määrittelee osoitteen mistä haetaan. GET pyynnöissä tieto va-

linnat lisätään tämän osoitteen loppuun.  

data tieto lisätään osoitteeseen GET pyynnössä tai lähetetään koo-

dissa POST pyynnössä. Tämän tyyppi voi olla joko merkki-

jono tai objekti.   

datatype Määrittelee vastauksen tietotyypin, mitä voidaan odottaa, sekä 

miten jQueryn pitäisi hallinnoida sitä. Sallitut arvot ovat: 

teksti (text), html, koodi (script), json, jsonp sekä xml.   

succes 

 

Määrittelee aliohjelman sille, mitä tapahtuu, mikäli ajax 

pyyntö toteutuu onnistuneesti. 

error 

 

Määrittelee aliohjelman sille mitä, tapahtuu mikäli AJAX-

pyyntö epäonnistuu. Tämä voi olla virhe johtuen http vir-

heestä, aikakatkaisu tai virhe parsimisesta, mikä johtuu kun 

ohjelma yrittää parsia palvelimen vastausta. Mikäli XML tie-

dosto tai JSON objekti ei ole kunnollisesti muodostettu, niin 

voi esiintyä parsimisesta johtunut virhe.   

complete Määrittelee aliohjelman sille mitä pyynnön lopussa tapahtuu. 

Jokainen ajax-pyyntö joko onnistuu tai epäonnistuu. jQuery 

turvautuu tähän aliohjelmaan, kun onnistumisen tai virheen 

aliohjelma on suoritettu. (Flanagan, 2011. 565–568) Ei ole pa-

kollinen. Pyyntö toimii vaikka tätä osaa ei olisi.  
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4.4 AJAX vastaukset 

 

 

  

Kuvio 32 AJAX vastaus  

Kuvio 33 AJAX vastaus 2 
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5 LOPPUTEHTÄVÄ 

Lopputehtävässä on tarkoitus luoda ohjelma, jossa käytetään aikaisemmin lävitse 

käytyjä tekniikoita apuna. Tehtävä on hieman pidempi, kuin aikaisemmat mutta 

noudattavat hyvin samaa kaavaa. Tehtävän tarkoitus on opetella käyttämään ja so-

veltamaan ko. tekniikoita yhdessä toistensa kanssa. Ohjelma tulee pyörimään se-

laimessa ja kaikki tarvittavat tapahtumat kirjataan selaimen konsoliin.  

5.1 Tehtävä 

Yrityksen tilaukset tallennetaan JSON-tiedostoon kahteen eri objektiin. Toisessa on 

tilaajan tiedot, sekä toisessa tilauksen tiedot. Näitä objekteja yhdistää id. Yrityksen 

ohjelmassa on tapahtunut virhe ja JSON-tiedostoon on eksynyt sinne kuulumatto-

mia tilauksia. Tehtävänä on suodattaa ja tulostaa oikealle henkilölle kuuluva tilaus 

ja kirjoittaa tämä selaimen konsoliin. Konsoliin tulostetaan ainakin seuraavat asiat: 

tilaajan etu- ja sukunimi, tilauksen id, sekä tilattujen tuotteiden id. JSON-tiedoston 

saa osoitteesta: http://www.cc.puv.fi/~e1601045/Json/tilaus.json 

 

 

Kuvio 34 JSON-tiedoston sisältöä 
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5.2 Vastaus 

Kuvassa 35 tehdään AJAX-pyyntö JSON tiedostoon, josta se lähetetään aliohjel-

malle. Aliohjelma lukee sen rivi riviltä lävitse, lähettää sen toiseen aliohjelmaan, 

joka tarkastaa vastaako tilaajan id ensimmäisessä objektissa, toisessa objektissa ole-

vaa id:tä. Mikäli vastaa, kirjoitetaan se selaimen konsoliin. 

 

 

  

Kuvio 35. Lopputehtävän vastaus 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoitus on helpottaa ja selkeyttää JavaScriptin opiskelua. Työn ai-

kana pyrittiin kirjoittamaan mahdollisimman vähän teoriaa, mutta tärkeimmät pää-

kohdat haluttiin tuoda esiin. Täten voitiin välttää liian tekstiä teoreettista tekstiä ja 

pyrittiin pitämään lukijan mielenkiinto yllä. Tuloksena saatiin tiivis teoriaosuus, 

jossa paljon esimerkkejä käsiteltävästä aiheesta. 

Tehtävät pyrittiin suunnittelemaan, että ne vastaisivat työelämässä käytettäviä ta-

poja. Kuitenkin tehtävät pidettiin lyhyinä ja helppoina, jotta lukijan on helppo hah-

mottaa kappaleessa haettu asia.   

Työtä kirjoittaessa myös itse opin joitakin uusia asioita teoriaa luin kirjoista. Kir-

joittamista aloittaessa oli valmiiksi mielikuva, miltä lopputehtävä tulisi näyttämään. 

Pienempien tehtävien kanssa meinasi olla hankaluuksia, mutta kun rupesi pilkko-

maan isoa tehtävää palasiksi, niin alkoi myös muut tehtävät hahmottumaan.  

Työtä voisi kehittää mm. keskittymällä perinteisen JavaScriptin sijaan sen eri kir-

jastoihin. Näin työtä pystyttäisiin ylläpitämään ja uusien web-kehittäjien olisi 

helppo helppoa päästä perusteisiin kiinni.    
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