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Opinnäytetyön tavoite on kertoa Java- ja Python-ohjelmointikielistä ja niiden ominaisuuk-
sista sekä vertailla niiden ominaisuuksia toisiinsa. Opinnäytetyö koostuu kolmesta osuu-
desta, jotka ovat teoriaosuus, vertailuosuus ja pohdintaosuus. Teoriaosuudessa kerron 
molemmista ohjelmointikielistä, niiden ominaisuuksista, historiasta ja siitä missä niitä käy-
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Vertailun tuloksista selvisi, että Pythonilla lähdekoodi on yleensä lyhyempi, mutta Java kä-
sittelee suuria tiedostoja nopeammin. Pythonin suosio on myös kasvanut edellisinä vuo-
sina ja ohitti Javan suosiossa. Sekä Javasta että Pythonista löytyy monia hyviä puolia 
mutta samalta löytyy myös huonoja puolia. Näiden kahden ohjelmointikielen väliltä valitse-
miseen vaikuttaa myös omat mielipiteet ja millaista ohjelmaa on tekemässä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat 
Java, Python, ohjelmointi 



 

 

Sisällys  

Sanasto ............................................................................................................................. 1 

1 Johdanto ....................................................................................................................... 3 

1.1 Projektin rajaus ..................................................................................................... 3 

1.2 Tekniikat ja menetelmät ........................................................................................ 3 

1.3 Kysymykset ........................................................................................................... 5 

2 Java .............................................................................................................................. 6 

2.1 Java ja sen ominaisuudet ...................................................................................... 6 

2.2 Javan Historia ....................................................................................................... 6 

2.3 Javan ominaisuudet .............................................................................................. 6 

2.4 Javan käyttötarkoitus .......................................................................................... 10 

3 Python ......................................................................................................................... 12 

3.1 Python ja sen ominaisuudet ................................................................................ 12 

3.2 Pythonin lyhyt historia ......................................................................................... 12 

3.3 Pythonin ominaisuudet ........................................................................................ 12 

3.4 Pythonin käyttötarkoitus ...................................................................................... 15 

4 Java vastaan Python vertailu ....................................................................................... 17 

4.1 Ympäristöjen asennus ......................................................................................... 17 

4.2 Javan ja Pythonin syntaksi .................................................................................. 21 

4.2.1 Lähdekoodien pituuksien eroavaisuus ...................................................... 21 

4.2.2 Pythonin sisennys ja Javan aaltosulkeet .................................................. 23 

4.2.3 Java staattisuus ja Pythonin dynaamisuus ............................................... 25 

4.3 Datan käsittelynopeus ......................................................................................... 27 

4.4 Edut .................................................................................................................... 29 

4.5 Haitat .................................................................................................................. 30 

4.6 Suosio (lisää lähteet tekstien jälkeen) ................................................................. 31 

5 Pohdinta ...................................................................................................................... 37 

5.1 Tulokset .............................................................................................................. 37 

5.2 Johtopäätökset.................................................................................................... 38 

5.3 Ajatukset ja oma oppiminen ................................................................................ 39 

Lähteet ............................................................................................................................ 41 



 

 

1 

Sanasto 

Big Data Big Data eli massadata on suurta määrää dataa. 
Massadatat ovat niin suuria, että perinteiset tieto-
jenkäsittelyohjelmat eivät pysty käsittelemään. 
(Oracle c). 

 
Central processing unit (CPU)  Central processing unit (CPU) eli suoritin tai pro-

sessori on yksi tietokoneen tärkeimmistä osista. 
Prosessi suorittaa tietokoneohjelmien ohjeet ja 
antaa myös muille siruille tehtäviä. 

 
Compiler Compiler eli kääntäjä on tietokoneohjelma, joka 

kääntää tietokonekielen toiseen ohjelmointikie-
leen. (Programiz). 

 
Debugata Debugging eli debukkaus tai virheenkorjaus on 

prosessi, jossa yritetään löytää ja korjata ongelma 
tai virhe tietokoneohjelmasta.  

 
Garbage collection Garbage collection (GC) eli automaattinen ros-

kienkeräys on tekniikka, jota muistinhallinta käyt-
tää. Ohjelma yrittää vapauttaa muistia uudelle tie-
dolle käytettäväksi.  

 
Graphics processing unit (GPU) Graphics processing unit (GPU) eli grafiikkasuori-

tin on mikroprosessi, jonka tehtävä on lukea ja 
käsitellä muistia, nopeuttaen grafiikan renderoin-
tia. 

 
Hard disk drive (HDD) Hard disk drive (HDD) eli kiintolevy on tietoko-

neissa käytetty laitetta missä tietoa säilytetään. 
 
Intellij IDEA Intellij IDEA on Java-integroitu kehitysympäristö 

tietokoneohjelmien kehittämiseen. (JetBrains). 
 
Interpreter Interpreter eli kääntäjä on tietokoneohjelma, joka 

suorittaa kirjoitetun ohjelman yksi lause kerralla. 
(Programiz). 

 
Java-bytecode Java-bytecode eli Java-tavukoodi on muoto, jo-

hon Java-lähdekoodi on koottuna ja jtoa Java-vir-
tuaalikone voi myöhemmin ymmärtää.  

 
JIT (Just-in-time)  Just-In-Time kääntäjä on osa Java-virtuaaliko-

netta, joka parantaa Java-ohjelmien tai sovellus-
ten suorituskykyä kääntämällä tavukoodit kone-
koodiin ajon aikana. (IBM Corporation 2005, 
2019). 

 
JVM (Java virtual machine) JVM eli Java-virtuaalikone on virtuaalikone, joka 

mahdollistaa ajaa Java-ohjelmia, jotka on kään-
netty Javan-tavukoodiksi.  
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Netbeans IDE Netbeans IDE on Java-integroitu kehitysympä-
ristö tietokoneohjelmien kehittämiseen. (Net-
Beans). 

 
OpenJDK OpenJDK on ilmainen ja avoimen lähdekoodin 

versio Java-alustan versiosta. OpenJDK on lisen-
soitu GNU GPL-lisenssin alle.  

 
PATH-muuttuja  PATH on käyttöjärjestelmissä käytetty ympäristö-

muuttuja, missä sijaitsee hakemistoja, joissa on 
suoritettavien ohjelmistojen sijainnit.  

 
PyCharm IDE PyCharm IDE on Python-integroitu kehitysympä-

ristö tietokoneohjelmien kehittämiseen. (Jet-
Brains). 

 
Random-access memory (RAM) Random-access memory (RAM) eli keskusmuisti 

on tietokoneissa käytetty työmuisti, johon tallen-
tuu väliaikaisesti ohjelmien tarvittavat tiedot.  

 
Solid-state drive (SSD) Solid-state drive (SSD) eli SSD-levy tai puolijohde 

levy on tietokoneissa käytetty laitetta, missä tietoa 
säilytetään. SSD eroaa HDD:sta sillein, että sillä 
on nopeampi hakuaika, virrankulutuksesta.  

 
Tyyppiarvo (value type) Value type tai tietotyyppi/tyyppiarvo on ohjelmoin-

nissa määritelty tyyppi esimerkiksi int tai float, 
jonka voi määrittää muuttujille. 

 
WORA Write Once, Run Anywhere (WORA) eli kirjoita 

kerran, aja kaikkialla oli iskulause, jonka tarkoitus 
oli kuvata Java-ohjelmointikielen järjestelmäriip-
pumattomuuden.  
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1 Johdanto  

Opinnäytetyön tavoite on selvittää, onko kahdella ohjelmointikielellä, Javalla ja Pythonilla, 

isoja eroja toisistaan. Molempia ohjelmointikieliä käytetään maailmanlaajuisesti. Tarkoituk-

sena on kertoa molemmista ohjelmointikielistä erikseen ja sitten vertailla niitä mitattavissa 

olevilla tuloksilla toisiinsa. Vertaan ympäristöjen asennuksen eroavaisuutta, sitä onko läh-

dekoodien pituuksissa isoja eroja, ohjelmointikielen käsittelynopeutta, etuja ja haittoja, 

suosiota ja käyttäjiä. Vertailussa teen oman ohjelman, jolla testaan ohjelmointikielen käsit-

telynopeutta. Taustatutkimuksia varten etsin lähteitä internetistä. Lopuksi käyn läpi tulok-

sia ja samalla annan omia mielipiteitä. 

 

Valitsin nämä kaksi ohjelmointikieltä, koska usein kuulee väitteitä, että Python on parempi 

kuin Java ilman mitään kunnollisia perusteluita. Molemmat ohjelmointikielet kuuluvat käy-

tetyimpiin ohjelmointikieliin. Ajattelin että on hyvä aika selvittää, onko näillä isoja eroja. 

Molemmat ohjelmointikielet ovat minulle tuttuja ja olen ohjelmoinut molemmilla, mutta en 

ole kokenut, että ne eroaisivat toisistaan paljon.  

 

Tällä opinnäytetyöllä toivon saavani vastauksen siihen, onko toinen ohjelmointikieli pa-

rempi kuin toinen. Paremmalla tarkoitan sitä, kannattaako aina valita toiseen ohjelmointi-

kielin yli toisen. Luulen, että tämä opinnäytetyö olisi hyvä myös muille ohjelmoijille tai oh-

jelmoinnin opiskelijoille, jotka ovat valitsemassa Javan ja Pythonin välistä, tai nopea näke-

mys kahden ohjelmoinninkielen eroavaisuuksista.  

 

1.1 Projektin rajaus  

Koska aihe on hyvin laaja, rajaus on välttämätöntä. Rajauksessa yritän ottaa  

huomioon aiheet, joita pystyisin vertailemaan molemmista ohjelmointikielistä. Teoriaosuu-

dessa kerron lyhyesti olennaiset asiat, joihin molemmista ohjelmointikielet perustuvat ja 

niiden historiasta. Teoriaosuudessa yritin valita ne aiheet, joilla pystyisin kertomaan ja ku-

vailemaan molemmat ohjelmointikielet niin, että lukijalle selviää, mistä kyseiset ohjelmoin-

tikielet perustuvat.  

 

1.2 Tekniikat ja menetelmät 

Opinnäytetyössäni teen omia ohjelmia ja lähdekoodeja, joten lukijoiden olisi hyvä tietää, 

millä ne teen ja mitä laitteita käytän. Tietokoneena aion käyttää itse kokoamaani konetta. 

Tietokoneeni on keskivertoa parempi, joten resurssien riittämättömyydessä ohjelmien suo-

rittamiseen ei pitäisi vaikuttaa ohjelmien suoritusaikoihin. Oman tietokoneeni lisäksi aion 
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käyttää myös Windows 10:n omaa virtuaalikonetta, joka on nimeltään Windows Sandbox. 

Windows Sandoxia käytän tietyissä tilanteissa ja ilmoitan, kyseessä on oma koneeni tai 

virtuaalikone.  

 

Käytössäni on melko tehokas tietokone, joka pystyy nykyäänkin suorittamaan ohjelmat il-

man minkäänlaisia ongelmia. Käyttöjärjestelmä on Windows 10, joka on Windowsin vii-

meisin saatavilla oleva versio. Prosessina (CPU) on Intel i7-työpöytäprosessori. Ostohet-

kellä malli 6700 (kuudes sukupolvi) oli Intelin uusinta mallia ja pystyi suorittamaan etenkin 

omassa käytössä kaikki ohjelmat ilman mitään ongelmia. Tätä opinnäytetyötä kirjoittaessa 

markkinoilla on julkaistu tehokkaampia prosessoreita, mutta malli 6700 pystyy vieläkin 

pyörittämään vaativiakin ohjelmia ongelmitta. Minulla on käytössä Palit GTX-sarjan 1070-

mallin näytönohjain (GPU). 1070-malli ei ole tehokkain, mutta se pystyy suorittamaan vaa-

tivimmatkin ohjelmat ongelmitta. Keskusmuistia (RAM) on 16 gigatavua (GB), joka riittää 

pyörittämään käyttöjärjestelmän, ohjelmia ja jopa virtuaalikoneita.  

 

- Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Education, Versio 1903 
- Emolevy: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 
- CPU: Intel Core™ i7-6700K @ 4.00GHz, 4001 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Proces-

sor(s) 
- GPU: Palit GeForce GTX 1070 Super Jetstream 8 Gigatavua (GB) 
- RAM: Kingston HyperX Fury Black 2 x 8 GB (DDR4, 2666 MHz, CL15) 
- HDD (Kiintolevy): Western Digital Blue 1 Teratavua (TB) 
- SSD (Massamuisti): Kingston UV400 SSD 480 Gigatavua (GB) 

 

Käytössäni on myös virtuaalikone. Virtuaalikoneella käyttöjärjestelmänä toimii Windows 

10 Enterpise, jolla on melko samat ominaisuudet kuin Windows 10 Education -versiolla. 

Suorituskyvyssä ei ole mitään eroa. Emolevyä virtuaalikoneella ei ole, koska se on virtu-

aaliympäristö, joka esittää olevansa tietokone. Prosessi pysyy samana kuin fyysisessä ko-

neessa. Virtuaalikoneella ei ole näytönohjainta mutta se voi käyttää hyväkseen fyysisen 

koneen näytönohjainta. Virtuaalista keskusmuistia virtuaalikone saa 4 gigatavua. Oma ko-

neeni jakaa omaa keskusmuistia virtuaalikoneelle. Virtuaalista kiintolevytilaa on 40 gigata-

vun verran.  

 

- Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Education, Versio 1903 
- Emolevy: Microsoft Corporation Virtual Machine (None) 
- CPU: Intel Core™ i7-6700K @ 4.00GHz, 4001 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Proces-

sor(s) 
- Virtuaalinen keskusmuisti (vRAM): 6 Gigatavua 
- Virtuaalinen kiintolevy: 40 Gigatavua Microsoft Virtual Disk 

 

Tässä opinnäytetyössä teen oman ohjelman, ja sitä varten käytän kahta ohjelmaa tiettyä 

ohjelmointikieltä varten: Java-ohjelmointia varten käytän IntelliJ IDEA Community Edition 
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2019.1:tä ja Pythonia varten PyCharm Community Edition 2019.1.1. Ohjelmien suorittami-

seen ja testaukseen apuna käyttämään myös Terminaalia. Käytän näitä tiettyjä ohjelmia 

koska kaikki ovat minulle tuttuja ja olen niillä ohjelmoinut aiemmin.  

 

Microsoft Wordia käytän tämän projektin dokumentointiin.  

 

1.3 Kysymykset 

Sekä Java että Python ovat suurempia käytettyjä kieliä, joten olisi aiheetonta kysyä, onko 

toinen ohjelmointikieli ylivoimaisesti parempi kuin toinen. Toista kieltä ei käytettäisi niin 

paljon, jos toinen olisi paljon parempi kaikessa kuin toinen. Parempi olisi miettiä, onko toi-

nen ohjelmointikieli jollakin tietyllä alueella parempi kuin toinen tai miksi näitä ohjelmointi-

kieliä käytetään niin paljon. Vertailuun olisi hyvä valita rajaus missä molemmilla ohjelmoin-

tikielillä olisi samanlaisuuksia, koska silloin niitä voisi myös vertailla toisiinsa.  
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2 Java 

Tässä luvussa kerron, mikä Java on, Javan keskeisimmistä ominaisuuksista, lyhyen Ja-

van historian ja missä Java käytetään. 

 

2.1 Java ja sen ominaisuudet 

Java on ohjelmointikieli, joka on nopea, turvallinen ja luotettava. Java on perinyt monia 

ominaisuuksia C- ja C++-ohjelmointikielistä. Java voi löytyä melkein mistä tahansa, muu-

tama esimerkki missä sitä voi löytyä olisi puhelimista, pelikonsoleista, internetistä ja mo-

nista muista laitteista. (Doug Lowe, 2017; Oracle b). 

 

2.2 Javan Historia 

Java-ohjelmointikieli sai alkuunsa 1990 luvun alkupuolella yhtiöltä nimeltä Sun Microsys-

tems. Sun oli hyvin pieni yhtiö aloittaessa. Sun vastassa oli silloin dominoiva yhtiö nimel-

tään Microsoft. Javan ensimmäinen nimi oli Oak. Mutta vuonna 1993 kiinnostus kohti In-

ternettiä kasvoi, joka tuotti lisää mahdollisuuksia Oak:lle. Oak oli juuri sellainen ohjelmoin-

tikieli mitä internet ohjelmakieli vaatii. Nämä vaatimukset olivat muun muassa pieni, turval-

linen, arkkitehtuurista-riippumaton ja oliokeskeinen. Pienillä muutoksilla Oak:sta tuli Java. 

(Niemeyer and Leuck, 2013). Myöhemmin vuonna 2010 yhtiö nimeltä Oracle osti kyseisen 

Sun Microsystems. (Sun Microsystems, 2009). 

 

Oraclen Javan lisenssi muuttui vuonna 2019. Lisenssi rajoittaa Javan kaupallisessa käy-

tössä. Kaikki Oraclen Javan käyttö kaupallisessa käytössä on maksullista. Oraclen Javaa 

voi käyttää muun muassa henkilökohtaisessa käytössä, kehityksessä, testauksessa, de-

buggauksessa ja joidenkin muiden käytössä. OpenJDK pysyy edelleen ilmaisena ja sitä 

voi käyttää ilman rajoituksia. (Oracle d 2019; Oracle Corporation 2010). 

 

2.3 Javan ominaisuudet 

Tässä alaluvuissa esitettyjen avulla Javasta tuli yksi johtavista ohjelmointikielistä verkko-

ohjelmien ja verkkopalveluiden luomiseen. Javan nopeus ja kannettavuus ovat olleet pai-

navia ominaisuuksia valittaessa Java-ohjelmointikieli muiden ohjelmointikielien sijasta. 

(Niemeyer and Leuck, 2013). 
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Javan nopeuden ja kannettavuuden takia sitä käytetään hyvin paljon palvelimien ylläpitä-

miseen ja yleensä se on ensimmäinen vaihtoehto yrityksien ohjelmien tekoon. (Niemeyer, 

Leuck, 2013).  

 

Java haluttiin tehdä yksinkertaiseksi, jolla pystyttäisiin ohjelmoimaan ja opettamaan hel-

posti ilman laajaa koulutusta. Java on helppo oppia ja selkeän syntaksin avulla se on 

myös helppolukuinen. Java on saanut monia vaikutteita ja perusteita C++:sta. C++-ohjel-

mointikielellä pystyy tekemään paljon, mutta se on kuitenkin hyvin monimutkainen ja vai-

keakäyttöinen kieli. Javassa tämä yritettiin poistaa nämä vaikeat ja turhat ominaisuudet ja 

tehdä mahdollisimman helppokäyttöiseksi. (Kyppö & Vesterholm. 2015, 23; Leahy. 2019; 

Niemeyer and Leuck, 2013; Gosling, McGilton. 1996). 

 

Java on oliokeskeinen ohjelmointikieli. Olioperustainen ohjelmointi (Object-Oriented Prog-

ramming) on yksi Javan tärkeimmistä ominaisuuksista ja perusta. (Kyppö & Vesterholm. 

2015, 80). Javassa melkein kaikki on olioita. Oliokeskeinen ohjelmointi on helpottanut oh-

jelmistojen tekoa ja ylläpitämistä. (Gosling, McGilton. 1996).  

 

Olio-ohjelmoinnin ideana on, että kaikki on olioita. Olio koostuu muuttujista, metodeista ja 

luokista. Oliomuuttujat pitävät dataa sisällään. Metodit määrittelevät olion toimintoja. 

Luokka koostuu oliomuuttujista ja metodeista. Olio on termi luokkien esiintymisille. Kuva 1 

on esimerkki Javan olio-ohjelmoinnista. Esimerkissä luodaan luokka nimeltä Ihminen. 

Luokalla on kaksi oliomuuttujaa nimi, joka on henkilön nimi ja ika, joka on henkilön ikä. Ih-

minen luokalla on myös metodeja Ihminen, kerro_nimi ja kerro_ika. Ihminen metodi luo 

uuden Ihminen olion ja tämä tehdään avainsanalla new. Main luokassa komennolla Ihmi-

nen Robert = new Ihminen("Robert", 68); luodaan Ihminen olio, joka saa nimekseen Ro-

bert ja iäkseen 68. Ihminen luokalla kerro_nimi ja kerro_ika metodit tulostavat Ihminen 

olion nimen ja iän. Main luokassa on komennoilla Robert.kerro_nimi(); ja Ro-

bert.kerro_ika();  saadaan tulostettua nimen ja iän. 
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// Ihminen luokka 
package OlioOhjelmointi; 
 
public class Ihminen { 
    private String nimi = ""; // Tämän Ihminen olion nimi 
    private int ika; // Tämän Ihminen olion ikä 
 
    // Methodi joka luo uuden Ihminen olion, annettua sille nimen ja iän 
    public Ihminen(String nimi, int ika) { 
        this.nimi = nimi; 
        this.ika = ika; 
    } 
 
    // Methodi joka tulostaa Ihminen olion nimen 
    public void kerro_nimi() { 
        System.out.println("Minun nimeni on: " + this.nimi); 
    } 
 
    // Methodi joka tulostaa Ihminen olion iän 
    public void kerro_ika() { 
        System.out.println("Minun nimeni on: " + this.ika); 
    } 
} 
 
// Metodi jolla voidaan puhua Ihminen luokalle  
public class Main { 
    public static void main(String[] args) { 
        // Luodaan Ihminen olio, jolla on nimi "Robert" ja ikää "68" 
        Ihminen Robert = new Ihminen("Robert", 68); 
 
        Robert.kerro_nimi(); // Tulostaa "Minun nimeni on: Robert" 
        Robert.kerro_ika(); // Tulostaa "Minun nimeni on: 68" 
    } 
} 
 

 
// Minun nimeni on: Robert 
// Minun nimeni on: 68  

Kuva 1. Javan olio-ohjelmoinnin esimerkki 

 

Tällä tavalla dataa voi muuttaa ja oliot voivat vaihtaa dataa keskenään. Olio-ohjelmointi 

voi auttaa myös lähdekoodin uudelleen käytettävyydessä.  

 

Javan Monisäkeisyys (multithreating) tuo ominaisuuden missä ohjelmoija voi tehdä ohjel-

man, jonka se haluaa, että se tekee monta tehtävää samanaikaisesti. Tämä voi säästää 

aikaa ohjelman suorittaessa ja voi suorittaa enemmän muistia vaativia ohjelmia. (Gosling, 

McGilton. 1996). 

 

Java on vankka kieli, koska siinä on kaksi eri tarkastusta lähdekoodin suorituksessa. En-

simmäinen käännös tapahtuu, kun lähdekoodi muutetaan tavukoodiksi, ja toinen tarkistus, 
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kun ohjelmaa suoritetaan. Tämä tarkistus tarkistaa, onko koodissa virheitä, jotta ajon ai-

kana ei tapahtuisi kaatumisia. Tarkistuksen aikana tarkistetaan myös tietotyyppejä. Tämä 

vähentää järjestelmän kaatumisvirheitä.  

 

Muistinhallinta tekee Javasta luotettavamman ohjelmointikielen. Ohjelmoijan ei itse tar-

vitse huolehtia muistinhallinnasta eikä käyttää aikaa siihen. Muistinhallinta sisältää auto-

maattisen roskien kerääjän, joka hävittää turhia olioita, joita ei enää käytetä ajon aikana. 

(Gosling, McGilton. 1996). 

 

Turvallisuus on Javalle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, koska se oli aluksi suunniteltu 

mobiililaitteille ja muille hajautetuille ympäristöille. Tämä tarkoitti, että tietoa jaettaisiin ver-

kostoa käyttäen, joten sen piti mahdollisimman turvallista käyttää. Javan turvallisuus yri-

tettiin varmistaa tekemällä turvallisuusominaisuuksia suoraan ohjelmointikieleen. Java teki 

mahdolliseksi luoda ohjelmia, joihin ei pystyisi hyökkäämään ulkoapäin. (Kyppö & Vester-

holm. 2015, 23; Leahy. 2019; Gosling, McGilton. 1996). 

 

Java-ohjelmointikieli on suunniteltu toimimaan arkkitehtuurista ja käyttöjärjestelmästä riip-

pumatta. Tämän ominaisuuden Java on saavuttanut käyttämällä Java-virtuaalikonetta 

(JVM). Kääntäjä (Compiler) luo arkkitehtuurista riippumattoman tiedoston, jota kutsutaan 

tavukoodiksi (bytecodes). Tiedostolla ei oikeastaan ole mitään tekemistä arkkitehtuurin 

kanssa, sillä myöhemmin tulkki (interpreter) kääntää ne konekieliksi. Tämä on tehty kään-

täjälle niin helpoksi että kääntäminen onnistuu lennossa.  

 

Tavukoodien kääntäminen konekieliksi ei ole nopeampaa kuin ajaa konekieltä suoraan. 

Virtuaalikoneilla on kuitenkin ominaisuus, joka pystyy kääntämään vain eniten käytettyä 

tavukoodia konekieliksi. Tämä on nopeampaa, koska silloin ei aina tarvitse kääntää koko 

tavukoodia konekieliksi. 

 

Virtuaalikone tuo lisää turvallisuutta tarkistamalla käskyjonoa käytöksiä. Javan teknologian 

avulla se ratkaisee sekä binaarin jakeluongelman että versio-ongelman. (Kyppö & Vester-

holm. 2015, 22; Leahy. 2019; Gosling, McGilton. 1996). Javan toiselle alustalle siirrettä-

vyyden (portability) tehostaa olemalla hyvin tarkka ja tiukka määrityksien kanssa. Javassa 

tietotyyppien koot ovat tarkasti määriteltynä kuten myös aritmeettisten käyttäytyminen. 

Ohjelmat ovat samoja kaikilla alustoilla, joka tarkoittaa sitä, että tietotyyppien yhteensopi-

mattomuuksien kanssa ei ole ongelmaa alustasta riippumatta. (Gosling, McGilton. 1996).  
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Jotta Javan suorituskyky ei olisi huonoin mahdollinen, Javan kehittäjien piti keksiä ratkaisu 

tähän. Nopea suorituskyky on kuitenkin hyvä olla. (Gosling, McGilton. 1996). Tämän no-

pean suorituskyvyn mahdollisti ajoaikaisella käännöksellä (just-in-time; JIT). JIT toimii tar-

kistamalla mitä metodeja koodissa on ja kuinka paljon niitä käytetään. Eniten käytettyjä 

metodeja kootaan eli muunnetaan lähdekoodista tavukoodiksi ja suoritetaan. Vähiten käy-

tettyjä metodeja kootaan myöhemmin tai ei ollenkaan mikä tarkoittaa, että joitain osia läh-

dekoodista ei suoriteta ollenkaan. (IBM Corporation 2005, 2019).  

 

Mikä tekee Java dynaamiseksi ohjelmointikieleksi, on se, että ohjelman ajon aikana luokat 

latautuvat tarvittaessa. Java on tehty mukautumaan tilanteen mukaan. (Gosling, McGilton. 

1996). 

 

Java-virtuaalikone (JVM) suorittaa automaattisesti muistihallintaan liittyviä tehtäviä ohjel-

man ajon aikana. Mikä tarkoittaa, että ohjelman teko vaiheessa ohjelmoijan ei tarvitse 

keskittyä määrittämään tai vapauttamaan muistia objekteille mitä ei enää käytetä. Muistin-

hallinta jää JVM hoidettavaksi. Muistin vapauttamista kutsutaan roskienkeräykseksi (gar-

bage collection).  

 

2.4 Javan käyttötarkoitus  

Java voi löytyä monenlaisista sovelluksista.  

Muutama esimerkki olisi: 

- Pöytäsovelluksien käyttöliittymissä. Javaa on käytetty ja vieläkin voi löytää Javalla 
tehtyjä käyttöliittymiä. Java sisälsi monia esivalmistettuja komponentteja kuten pai-
nikkeita, listoja, valikkoja.  

- Palvelimena 
- Sovelluskehityksessä. Javalla on tehty hyödyllisiä sovelluksia erilaisiin käyttötar-

koituksiin. Pari esimerkkiä näistä sovelluksista olisi Intellij IDEA ja Netbeans IDE. 
- Internetissä. Javaa voi käyttää dynaamisten web-sovelluksien tekemiseen. Lisäksi 

Javaa käytetään pilvipalveluiden ohjelmien tekoon. Pilvipalvelun sovelluksien da-
taa säilytetään internetissä eikä tietokoneen kovalevyllä ja dataan pääsee käsiksi 
internetin avulla. 

- Android sovelluksissa. Monia Android sovelluksia on tehty käyttäen Javaa. Sovel-
luksia pystyi suorittaa myös muissa laitteissa, jossa Javaa on tuettuna.  

- Massadata (Big data). Yhtiöt kuten Hadoop käyttävät Javaa massadatojen käsitte-
lyssä.  

- Sulautettu Java. WORA:n avulla Javaa voi ajaa melkein missä laitteessa vain. Ja-
vaa voi löytyä esimerkiksi älykorteista ja langattomissa laitteissa. 

 

(Dwivedi. 2015; Java 2019.) 

 

Pari esimerkkiä yhtiöistä, jotka käyttävät tai ottaneet Javan käyttöön ovat Twitter ja Netflix. 

Nykypäivänä Javaa opiskelee 5 miljoona opiskelijaa, 12 miljoonaa kehittäjää käyttää Ja-

vaa ja noin 3 miljoonaa laitetta tukee Javaa. (Java 2019; ProTech 2019.) 
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3 Python 

Tässä luvussa kerron mikä Python on, lyhyt historia Python ja mihin Python käytetään. 

Python versiota, jota käytän ja avaamaan enemmän on Python 3. 

 
3.1 Python ja sen ominaisuudet 

Python on tyylikkään helppo, monipuolinen, hieno, vankka, oliopohjainen, interaktiivinen, 

korkean tason ohjelmointikieli. Pythonin selkeän syntaksien avulla tuo paljon voimaa oh-

jelmointiin. Pythonin ominaisuuksien takia Pythonia pystyy käyttämään lähes missä vain 

ohjelmistokehityksessä. Pythonin monimuotoisuus ja käytettävyys saattaa hämmentää 

monia, että mitä kaikkea Pythonilla pystyy tekemään. Python voi toimia myös laajennus-

kielenä ohjelmistoille, joilta puuttuu käyttöliittymä. Python ohjelmointikieltä voisi sanoa, 

että se voi toimia liimana muiden ohjelmistokielien välillä. Python on hyvin kannettava oh-

jelmointikieli, joka toimii maailman yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. Nämä käyttöjärjestel-

mät ovat Mac, Unix/Linux ja Windows 2000:sta ylöspäin. Rajana toimii oma mielikuvituk-

sesi. (Python Software Foundation. 2019; Chun. 2006). 

 

3.2 Pythonin lyhyt historia 

Vuonna 1989 Python sai alkunsa miehestä nimellä Guido van Rossum. Van Rossum oli 

silloin töissä CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica, the National Research Institute 

for Mathematics and Computer Science) Alankomaassa. Vuonna 1991 Pythonin ensim-

mäinen versio julkaistiin ja kaikille käytettäväksi. Siitä eteenpäin uuden julkaisu myötä Pyt-

honin tuli lisää ominaisuuksia. Pythonia sanotaan lähteneen siitä, kun ohjelmoijien oli han-

kaluuksia saada töitä tehtyä sen aikaisilla työkaluilla, joten piti kehittää parempi ja nope-

ampi ratkaisu.  

 

Pythonin nimi tuli komedia sarjasta nimeltä Monty Python’s Flying Circus. (Python Soft-

ware Foundation; The Python Wiki; Chun. 2006). 

 

3.3 Pythonin ominaisuudet 

Joitain Pythonin ominaisuuksia, joiden takia tätä ohjelmointikieltä käytetään niin paljon. 

Koska Pythonia on vaikea kuvailla yhdellä lauseella, joten kerron joistain huomattavista 

ominaisuuksista ja avaan niitä vähän. Yksi tapa kuvailla Pythonia olisi se, että sillä voi 

”täyttää tyhjät kohdat” ohjelmistoissa. Tällä tarkoittaen, jos ohjelmistosta puuttuu käyttöliit-

tymä tai osa, jonka pitäisi suorittaa pieni toiminto niin Pythonilla voi paikata ne kohdat. 

(Chun. 2006). 
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Python on korkean tason ohjelmointikieli. Korkean tason ohjelmointikieli on auttanut ohjel-

mistokehityksessä sen verran että korkeamman tason ohjelmointikieli tuo valmiiksi sisään-

rakennettuja ominaisuuksia heti käyttöön. Tämä myös vähentää virheiden tekoa. (Chun. 

2006). 

 

Python tukee olio-ohjelmointia ja on oliokeskeinen ohjelmointikieli ytimeen asti. Olio-ohjel-

moinnilla pystytään yhdistämään ominaisuuksia tietoihin, joita sitten pystyy suorittamaan. 

Olio-ohjelmointi ei kuitenkaan ole pakollinen Pythonissa koska Python ei ole pelkästään 

oliokeskeinen ohjelmointikieli kuten esimerkiksi Java. Python on monen ohjelmointikielen 

sekoitus, joka on ottanut erilaisia ominaisuuksia muista ohjelmointikielistä. (Chun. 2006). 

 

Pythonin olio-ohjelmointi toimii samalla tavalla kuin Javan olio-ohjelmointi, mutta lähde-

koodi näyttää erilaiselta (Kuva 2). Eli Ihminen luokka sisältää kaksi muuttuja nimi ja ika ja 

kaksi metodia kerro_nimi ja kerro_ika. Luodaan uusi Ihminen olio komennolla Robert = Ih-

minen("Robert", 68) ja tulostetaan nimi ja ikä komennoilla kerro_nimi ja kerro_ika.  

 

class Ihminen(object): 
    def __init__(self, nimi, ika): 
        self.nimi = nimi 
        self.ika = ika 
    def kerro_nimi(self): 
        print("Minun nimeni on: " + self.nimi) 
    def kerro_ika(self): 
        print("Minun ikäni on " + str(self.ika)) 
 
# Luodaan Ihminen olio, jolla on nimi "Robert" ja ikää "68" 
Robert = Ihminen("Robert", 68) 
 
Robert.kerro_nimi() # Tulostaa "Minun nimeni on: Robert" 
Robert.kerro_ika() # Tulostaa "Minun nimeni on: 68" 
 
# Minun nimeni on: Robert 
# Minun ikäni on 68  

Kuva 2. Pythonin olio-ohjelmoinnin esimerkki 

 

Skaalautuvuus Pythonissa tarjoaa monia mahdollisuuksia laajentaa ja kasvattaa sovellus-

taan. Python tarjoaa ominaisuuden missä lähdekoodia voi kasvattaa lisäämällä haluamasi 

määrä Python-elementtejä, uudelleen käyttää lähdekoodia ja jopa jatkaa projektista toi-

seen projektiin. (Chun. 2006). 

 

Python lähdekoodiin pystyy lisäämään niin paljon kuin haluaa ja silti sitä pystyy organisoi-

maan ja järjestämään lähdekoodia siististi. Pythonilla on ominaisuus kirjoittaa laajennuksia 

toisilla ohjelmointikielillä. Tämä lisää huimasti enemmän vaihtoehtoja kirjoittaa ohjelmia, 
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lisätä ominaisuuksia helposti ohjelmistoon tai käyttää hyväkseen muiden ohjelmointikielien 

ominaisuuksia mitä Pythonissa ei välttämättä ole. Ohjelmointikieliä, joilla laajennuksia on 

kirjoitta ovat muun muassa Java, C, C++ ja niitä on monia muita. Näillä ominaisuuksilla 

Python lähdekoodia voi laajentaa hyvin monipuolisesti. (Chun. 2006). 

 

Python on kannettava ohjelmointikieli. Kannettavuuden, kasvun ja suosion takia Pythonia 

voi löytyä monenlaisissa järjestelmissä. Pythonin ohjelma kirjoitettu yhdellä käyttöjärjestel-

mällä pitäisi toimia toisella käyttöjärjestelmällä, joko tekemättä mitään muutoksia tai hyvin 

pieniä. (Chun. 2006). 

 

Python ohjelmointikieli on helppo oppia. Pythonin yksinkertaisen rakenteen, selvien syn-

taksien ja vähäisten avainsanojen takia tämä kyseinen ohjelmointikieli on helppo oppia ly-

hyessä ajassa. Python tukee olio-ohjelmointi, mutta jos se ei ole tuttu aloittelijalle tai jos ei 

halua käyttää olio-ohjelmointia niin se ei ole välttämätöntä tai pakollista Python ohjelmoin-

tikielessä. Tämä tekee aloituksen helpoksi. (Chun. 2006). 

 

Python on myös helppolukuinen. Pythonin ohjelmointikielessä on poistettu pakollisia sym-

boleita tai merkkejä mitä muissa ohjelmointikielissä näkyvät paljon. Nämä merkit voivat 

olla esimerkiksi puolipiste (;), tai dollarin merkki ($), ja niin edelleen. Näiden symbolien ja 

merkkien poistaminen tekee lähdekoodista helppolukuiseksi. Python ei anna kirjoittaa se-

kavaa lähdekoodia, joka tekee siitä helppo ymmärrettäväksi. Helppolukuisuuden takia Pyt-

hon en helppo oppia. (Chun. 2006). 

 

Lähdekoodin ylläpito on yksi iso asia ohjelmistokehityksessä. Lähdekoodien yleensä tulee 

muutoksia, oliko ne sitten parannuksia tai muita muutoksia. Pythonin helppolukuisuuden 

takia tekee ylläpitämisestä helpon. Jopa lähdekoodi tai skripti, jonka ohjelmoija on kirjoitta-

nut monia kuukausi sitten, Pythonin helppouden takia nämä vanhat lähdekoodit ja skriptit 

on helppo lukea ja muokata tarvittaessa. (Chun. 2006). 

 

Virheen sattuessa ohjelmoijan olisi hyvä tietää, että mikä aiheutti sen virheen ja missä 

kohtaa lähdekoodia se virhe tapahtui. Python tarjoaa semmoisen mahdollisuuden, jossa 

virheen sattuessa se näyttää hyödyllisiä tietoja, että miksi ja missä se virhe tapahtui. 

Tämä toiminto on nimeltään pinojäljitys (stack trace). Näille virheille on nimeksi poikkeuk-

set. Näiden avulla virheenjäljitys (debugging) helpottuu huomattavasti ja nopeuttaa ohjel-

mistokehitystä. (Chun. 2006). 
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Python ohjelmointikieli tarjoaa myös hyvin suuren määrän sisäänrakennettuja ja ulkoisia 

kirjastoja mikä tekee Pythonista oivan ja nopeaan ohjelmointikielen prototyyppien tekemi-

seen. (Chun. 2006). 

 

Python-tulkin (Python interpreter) takia ohjelmoijat voivat keskittyä itse ohjelman tekoon 

välittämättä muun muassa muistinhallinnasta. Python-tulkin ansiosta ohjelmista tulee 

muun muassa vankempia, vähemmän virheitä ja kestää vähemmän aikaa valmistaa ohjel-

maa, koska muistihallintaan ei tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. (Chun. 2006). 

 

Python on tulkittu ja tavukoottu ohjelmointikieli. Tulkittu ohjelmointikieli tarkoittaa, että oh-

jelmien suorittaessa, lauseita suoritetaan yksi kerrallaan. Tavukoottu ohjelmointikieli tar-

koittaa, että Python-ohjelmia suorittaessa Python-tulkki kääntää lähdekoodin tavukoodiksi, 

jotta konekieli ymmärtää lähdekoodin ja voi suorittaa sen. Pythonin ollessa tulkittu ja tavu-

koottu ohjelmointikielen välimuoto, joka mahdollistaa säilyttää tulkitun ohjelmointikielen 

nopeuden ja tavukootun ohjelmointikielen suorituskyvyn. (Chun. 2006). 

 

Python-ohjelmointikieli on ilmainen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sen oppimiseen. Pyt-

hon voi ladata ilmaiseksi ja käyttää haluamallasi tavalla ohjelmistojen tekoon. Python opis-

keluun löytyy myös paljon ilmaisia ohjeita, kursseja ja jopa kirjoja. (The Python Wiki). 

 

3.4 Pythonin käyttötarkoitus 

Pythonia voi löytyä monenlaisista sovelluksista. Python sisältää monia erilaisia kirjastoja 

erilaisiin tarkoituksiin ja yhteisö on hyvin laajaa, joten on hyvä mahdollisuus, että löytyy 

kirjasto tai apua yhteisöltä sovellukseen tai projektiin. GitHubin mukaan Python on vuoden 

2019 käytetyin ohjelmointikieli (GitHub Inc 2019). 

Muutama esimerkki olisi:  

- Verkko ja internetti (onko internetti isolla vai pienellä i:llä) kehityksissä. Pythonilla 
voi kehittää verkkosovelluksia vaivatta. Python sisältää monia kirjastoja, jotka voi-
vat auttaa ja nopeuttaa sovelluksen kehittämistä. Python tukee myös monia muita 
ohjelmointikieliä, jotka voivat auttaa verkkosovellusten kehittämisessä esimerkiksi 
HTML ja CSS. 

- Tieteellisissä ja numeerisessa laskennassa. Pythonia käytetään hyvin paljon tie-
teellisissä sovelluksissa. Python sisältää monia hyviä kirjastoja muun muassa ma-
tematiikka, fysiikka, datan käsittelyä varten.  

- Opetuksessa. Pythonia varten on saatavilla monia kirjoja ja opetuksia internetissä, 
joka on saatavilla kaikille. Python on myös yksinkertainen ohjelmointikieli ja sillä on 
iso yhteisö, josta voi löytää apua ongelmiin ja saada tukea opiskelun aikana.  

- Pöytäsovellusten käyttöliittymissä. Python sisältää työkalupalkki kirjastoja, joiden 
avulla pöytäsovellusten käyttöliittymän kehittäminen on mahdollista. Yleisin työka-
lupalkki kirjasto on nimeltään Tk.  

- Ohjelmistokehityksissä. Ohjelmistokehityksessä Pythonia käytetään ”liimakielenä” 
eli sillä voi kehittää puuttuvia osia esimerkiksi käyttöliittymän.  

- Yrityssovelluksissa. Pythonilla on tehty hyviä hallintasovelluksia yrityksiä varten. 
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- Monissa muissa. Yllä mainitut esimerkit olivat vain muutama esimerkki missä Pyt-
honia voidaan käyttää ja missä sitä käytetään. Pari esimerkkiä missä Pythonia 
käytetään laajasti, on tekoälyssä ja koneoppimisessa. 

 

(Python 2019; Sakina Mirza, 2018.) 

 

Nykypäivänä Pythonia voi löytää lähes kaikkialta. Monet suuret yhtiöt ovat ottaneet Pytho-

nin käyttöön olemaan niiden pääkäyttö ohjelmointikieli. Pari esimerkkiä yhtiöistä, jotka 

käyttävät tai ottaneet Pythonin käyttöön ovat Google ja Netflix. (Jason Reynolds 2019). 
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4 Java vastaan Python vertailu 

Tässä kappaleessa ja alakappaleissa lähden vertailemaan molempia. Vertailussa vertaan 

muun muassa molempien ohjelmointikielien asennusta järjestelmälle, syntaksien eroavai-

suuksia, etuja, haittoja ja suosiota. Syntaksien vertailussa keskityn molempien ohjelmointi-

kielien lähdekoodin pituuteen, lohkojen erotteluun, lauseiden päättämiseen ja ohjelmointi-

kielien tyyppitarkastukseen.  

 

4.1 Ympäristöjen asennus 

Java ja Python pitää asentaa omalle työasemalle, jotta ohjelmistokehittäjä voi alkaa ohjel-

moida Javalla tai Pythonilla. (Lowe. 2017). Javan ja Pythonin asennus Windows 10 käyt-

töjärjestelmälle ei ole isoja eroja. Asennuksessa käytän Windows Sandboxia, joka on Win-

dows 10 käyttöjärjestelmällä kevyt virtuaalinen työympäristö. (Hari Pulapaka. 2018). Käy-

tän Windows Sandboxia koska sen työympäristö on erillään minun työympäristöni kanssa. 

Tämä tekee sen, että jos minulla on ohjelmia asennettuja, jotka saattaisivat vaikuttaa toi-

seen ohjelmaan niin tämä menetelmä eliminoi sen mahdollisuuden.  

 

Aloitetaan katsomalla, miten Javan saa asennettua järjestelmälle.  

 

Javan asennus alkaa lataamalla uusimman version Java-asennusohjelman, Javan sivus-

tolta https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.  

 

 

Kuva 3. Javan asennus kuvake 

 

Kuva 3 on kuvake, joka vie sivustolle, josta pystyy lataamaan uusimman version Java-

asennusohjelmasta. Kirjoituksen aikana uusin versio on Java 13, mutta tämä tulee toden-

näköisesti päivittymään. Vanhempia versioita pystyy tarvittaessa lataamaan. 
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Kuva 4. Javan asennusohjelman lataaminen 

 

Päästyään lataussivustolle sinun pitää hyväksyä lisenssisopimus ja valita oikea lataustie-

dosto. Käytössäni on Windowsin käyttöjärjestelmä, joten tässä tapauksessa valitsen jdk-

13_windows-x64_bin.exe, joka näkyy Kuva 4. Eri käyttöjärjestelmiä esimerkiksi Linuxia 

varten löytyy oma lataustiedosto. 

 

 

Kuva 5. Javan asennusohjelma 

 

Tiedoston lataamisen jälkeen Javan saa asennettua suorittaa äsken ladatun tiedoston. 

Tiedosto latautuu haluamasi kansioon. Kuva 5 on esimerkki Java 13 lataustiedosta.  

Suorittaessa lataustiedoston alkaa asennusprosessi. Asentamisprosessin aikana se kysyy 

sinulta esimerkiksi mihin kansioon haluat ladata. Tämä kohta missä ohjelma alkaa asen-

taa Javaa käyttöjärjestelmään kesti noin 8 sekuntia. Asennuksen kesto voi vaihdella riip-

puen muun muassa järjestelmästä. 

 

Asennus prosessin jälkeen Java on asennettuna järjestelmääsi ja ohjelmoija voi alkaa oh-

jelmoimaan Javalla. Asennuksen jälkeen Javaa pitää lisätä vielä PATH-muuttujiin, jotta 

komentorivi osaa löytää oikean ohjelman mitä käyttää. Ilman PATH-muuttujan määrittä-

mistä, pitää komentorivillä mainita koko polku suoritettavaan tiedostoon Javan suoritustie-

dostoon. Tämä ei ole käytännöllistä ja voi alkaa viemään hyvin paljon aikaa.  

 

PATH-muuttujan lisääminen alkaa avaamalla Windowsin ohjauspaneelin (Kuva 6). 
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Kuva 6. Windowsin ohjauspaneeli 

 

Päästyään ohjauspaneelin sieltä valitaan System. Sieltä valitaan Advanced system set-

tings ja sitten Envinronment Variables. Päästyään valikkoon kaksoisklikataan PATH-muut-

tujaa kohdasta System variables, joka avaa PATH-muuttujien ikkunan. (Kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Polun lisääminen 

 

Kuva 7 joka on PATH-muuttujien ikkuna, lisätään Javan bin kansion polku. Tämä polku 

voi vaihdella riippuen käyttäjästä. Tässä tapauksessa se on C:\Program Files\Java\jdk-

13\bin. Sen jälkeen painetaan OK painiketta 3 kertaa, jotta kaikki asetukset tallentuvat.  

 

Lopuksi testataan, että toimiiko Java asennuksen jälkeen. Komennolla java -version saan 

tulostettua Javan version (Kuva 8). Javan versio on 13, joten Java oli onnistuneesti asen-

nettuna ja sen komennot toimivat. 
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Kuva 8. Javan varmistaminen 

 

Katsotaan seuraavaksi Pythonin asennuksen askeleita. 

 

Pythonin asennus lähtee samalla tavalla kuin Javan asennus. Aluksi ladataan suoritettava 

asennustiedosto Pythonin sivuilta https://www.python.org/downloads/windows/. (Kuva 9).  

 

 

Kuva 9. 64-bittinen suoritettava lataustiedosto 

 

 

Kuva 10. Pythonin suoritettava asennusohjelma 

 

Tiedoston ladattaessa (Kuva 10) se pitää vaan kaksoisklikata, että asennus lähtee käyn-

tiin. 

 

 

Kuva 11. Asennuksen ensimmäinen vaihe 

 

Kun lataus alkaa, ilmestyy asennusikkuna (Kuva 11). Toisin kuin Javassa, Python tarjoaa, 

että se lisätään muiden PATH-muuttujien sekaan. Tämän voi jättää valitsematta ja myö-

hemmin lisätä käsin, niin kuin Javan kohdalla tehtiin, mutta tämä mahdollistaa Pythonin 
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käytön terminaalissa asennuksen jälkeen. Sitten painetaan Install Now ja odotetaan asen-

nuksen suorittamista. Asennus kesti noin 25 sekuntia. Asennuksen kesto voi vaihdella 

riippuen muun muassa järjestelmästä. 

 

Asennuksen jälkeen on hyvä tarkistaa, että Python on asennettuna ja toimii. Kuva 12 on 

suoritettu komento, joka tulostaa Pythonin version. Pythonin versio on 3.7.4, joten Python 

oli onnistuneesti asennettuna ja sen komennot toimivat.  

 

 

Kuva 12. Pythonin varmistaminen 

 

4.2 Javan ja Pythonin syntaksi 

Olen kuullut monien sanovan, että Pythonia kirjoittaessa lähdekoodi on lyhyempää, hel-

pompaa kirjoittaa ja luettavampaa verrattuna Javaan. Tästä en ole löytänyt mitään luotet-

tava lähdettä, joten yritin ottaa pari esimerkkiä molempien ohjelmointikielien lähdekoodin 

kirjoittamisesta, rakenteesta ja lukemisesta.  

 

4.2.1 Lähdekoodien pituuksien eroavaisuus 

Ensimmäiseksi mitä sanotaan, on se, että Pythonin lähdekoodi on lyhyempi vastaavassa 

Javan lähdekoodissa. Seuraavaksi on kaksi esimerkkiä ohjelmista, jotka tulostavat Hello 

World. Tarkastellaan nämä kaksi ohjelmaa askel askeleella.  

 

Aloitetaan katsomalla Pythonin lähdekoodia. 

 

 

Kuva 13. Yksinkertainen Python ohjelma 

 

Kuva 13 on tehty Python-ohjelma, joka komennolla print() tulostaa merkkijonon Hello 

World ja kaikki tapahtuu yhdellä rivillä.  

 

Pythonilla tehtyjä ohjelmia pystyy suorittaa terminaalissa tai komentorivillä. Sen takia on 

hyvä lisätä Python PATH-muuttujiin. Kuva 14 on suoritettu sama ohjelma mitä äsken luo-

tiin ja käytiin läpi. Ohjelmien suorittaminen onnistuu antamalla avainsana python ja sen 
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jälkeen ohjelman nimi, joka on tässä tapauksessa pHelloWorld.py. Ohjelman suoritettua 

terminaalissa tai komentorivillä tulostuu Hello World. 

 

 

Kuva 14. Python-ohjelma suoritettu terminaalissa 

 

Katsotaan seuraavaksi Javan lähdekoodia. 

 

 

Kuva 15. Yksinkertainen Java-ohjelma 

 

Kuva 15 on tehty Java-ohjelma, joka tulostaa Hello World merkkijonon, mutta Javassa on 

enemmän rivejä lähdekoodissa. Aletaan käymään läpi mitä pitää tehdä, jotta Javalla saa 

tulostettua tuon Hello World merkkijonon. Aluksi luodaan uusi luokka avainsanalla class 

ja annetaan sille nimi. Pitää muistaa lisätä luokan alkuun ja loppuun aaltosulkeet eli {}. 

Tässä tapauksessa luokka on nimeltään HelloWorld. Sitten tulee pääluokka. Javassa jo-

kaisella ohjelmalla pitää olla pääluokka. Pääluokka määritellään main avainsanalla. Pää-

luokan sisälle tulee lähdekoodia. Komennolla System.out.println() voi määrittää mitä tulos-

tetaan ja nyt se on Hello World mitä tulostetaan. 

 

Java-ohjelmia pystyy suorittaa terminaalissa tai komentorivillä. Sen takia on hyvä lisätä 

Java PATH-muuttujiin. Kuva 16 on suoritettu sama ohjelma mitä äsken luotiin ja käytiin 

läpi.  

 

 

Kuva 16. Java-ohjelma suoritettu terminaalissa 
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4.2.2 Pythonin sisennys ja Javan aaltosulkeet  

Kirjoittaessa lähdekoodia Javalla ja Pythonilla, tulee huomamaan, että niiden rakenteessa 

on eroja.  

 

Katsotaan ensimmäisenä Pythonin lähdekoodia sisennyksien kanssa. 

 

 

Kuva 17. Pythonin sisennys 

 

Pythonissa ei käytetä aaltosulkeita toisin kuin Javassa. Väitetään että Pythonia on hel-

pompi lukea, kun ei ole aaltosulkeita ja muita merkkejä, jotka sotkisivat lähdekoodia. Ku-

vassa Kuva 17 on Pythonilla tehty lähdekoodi. Lähdekoodissa on if-else-lauseke, joka tar-

kistaa x muuttujan arvoa. Jos muuttujan arvo on 1 niin print()-komento tulostaa "X on 1", 

mutta muuten se tulostaa "x ei ole 1". Tässä tapauksessa muuttuja x arvo on 1, joten oh-

jelma tulostaa ”x on 1”. Tästä lähdekoodista huomaa, että siinä ei ole aaltosulkeita vaan 

Pythonissa käytetään sen sijaan sisennystä (mikä on merkitty pisteillä kuvassa 17. Pis-

teitä ei lähdekoodiin kirjoiteta tai merkata. Nämä pisteet ovat havainnoinnin takia). Kaikki 

if-lauseen sisällä olevat print() komennot suoritetaan eli jos x on yhtä suuri kuin 1 niin en-

simmäinen sisennetty print() komento suoritetaan. Lähdekoodissa on myös print() ko-

mento, joka ei ole ollenkaan sisennetty. Koska sitä ei ole sisennetty, se suoritetaan joka 

kerta kun ohjelma suoritetaan.  

 

Katsotaan seuraavaksi miten äskeinen Python lähdekoodi (Kuva 17) kirjoitetaan Java-oh-

jelmointikielessä (Kuva 18).  
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Kuva 18. Javan aaltosulkeet 

 

Kuvasta Kuva 18 näkee että Javan lähdekoodin rakenne eroaa Pythonin lähdekoodista. 

Molempien ohjelmointikielien lähdekoodit tekevät saman asian, mutta lähdekoodin kirjoi-

tustyyli on erilainen. Javassa ohjelmointiosien lohkojen erottelu tapahtuu aaltosulkeita 

käyttäen ({}) ja lähdekoodissa ei tarvitse käyttää sisennyksiä. Lohko alkaa ”{” ja loppuu ”}”. 

Otetaan esimerkki aaltosulkeiden käytöstä kuvasta Kuva 18 if-else-lauseke. Pythonissa if-

else-lauseke lohko alkaa sisennyksellä ja loppuun ensimmäiseen ei-sisennettyyn komen-

toon. Javassa tämä tehdään aaltosulkeilla eli if-else-lausekkeen lohko alkaa ”{”, jonka si-

sälle tulee lähdekoodia ja loppuun ”}”. Kuvassa Kuva 18 näkyy että System.out.println("x 

on 1"); on aaltosulkeiden sisällä, joten ensimmäisen ehdon ollessa totta, tämä komento 

suoritetaan ja else sisällä oleva komento ei toteudu. Lähdekoodissa on myös Sys-

tem.out.println("Tulostuu aina!"); -komento, joka ei ole if-else-lauseen aaltosulkeiden si-

sällä mutta on main luokan sisällä. Tämä tarkoittaa, että tulostus komento suoritetaan 

aina kun ohjelma suoritetaan.  

 

Pythonissa ja Javassa löytyy eroavaisuutta myös lauseiden päättämisessä. Käydään seu-

raavaksi molempien ohjelmointikielien lopetukset aloittaen Pythonilla.  

 

Kuvassa Kuva 17 on esimerkki lauseen lopetuksesta ja seuraavaan lauseen aloittamista. 

Kahdesta ensimmäisestä rivistä näkee tämän tapahtuvan. Aluksi x muuttujalle määrite-
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tään arvo ja seuraavalla rivillä ilman sisennystä alkaa if-else-lauseke. Sitten if-else-lau-

seen ehdon jälkeen seuraava lauseke (kolmas rivi ylhäältä laskettuna) on sisennetty, joten 

se kuuluu if-lauseen ehtoon. Viimeinen rivi missä print()-komento ei ole sisennetty ollen-

kaan. Tämä tarkoittaa, että komento ei kuuluu if-else-lauseeseen ja sitä suoritetaan joka 

kerta kun ohjelma suoritetaan.  

 

Javassa lauseen lopetus tapahtuu puolipisteellä. Javassa puolipisteiden käyttö on pakol-

lista. Jos unohtaa pistää puolipisteen lauseen lopussa, Java lähdekoodi heittää virheen ja 

ei voi jatkaa ennekuin virhe on korjattu. Kuvassa Kuva 18 näkyy esimerkkejä lauseen lo-

pettamisesta. Annettaessa muuttujalle x arvon 66 niin lause lopetetaan puolipisteellä (;). 

Seuraava lause alkaa puolipisteen jälkeen. Koska Javassa sisennys ei ole pakollista, seu-

raava komento tai lause voi aloittaa heti puolipisteen jälkeen. Tämä kuitenkin olisi vaikea-

lukuista, jos koko lähdekoodi olisi yhdellä rivillä.  

 

Näiden kahden ohjelmointikielien väliltä huomaa, että aaltosulkeiden takia lähdekoodia tu-

lee kirjoitettua enemmän, mutta aaltosulkeiden takia lohkoja ja lähdekoodin pätkiä voi ero-

tella toisistaan selvästi. Pythonin sisennykseen varmaan tottuu ajan mittaan, mutta tämä 

asia on ehkä ohjelmoijasta kiinni.  

 

Javassa puolipisteiden avulla näkee nopeasti, milloin lause loppuu ja mistä seuraava al-

kaa. Pythonissa kuitenkin sisennys on pakollista, joten sen perusteella näkee milloin seu-

raava lause alkaa.  

 

4.2.3 Java staattisuus ja Pythonin dynaamisuus 

Java on staattisesti kirjoitettu ohjelmointikieli. Tämä tarkoittaa, että muuttujille on aina 

määritettävä tyyppiarvo. (Benjamin J. Evans and David Flanagan, 2015). Python on dy-

naamisesti kirjoitettu ohjelmointikieli. Tämä tarkoittaa, että toisin kuin staattisesti kirjoite-

tuissa ohjelmointikielissä, muuttujille ei määritetä tyyppiarvoa. (Geir Arne Hjelle. 2019). 
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Kuva 19. Javan muuttujien määrittäminen 

 

Kuvassa Kuva 19 on pari esimerkkiä Javan muuttujista, joille on määritelty tyyppiarvoja. 

Ensimmäinen muuttuja yksi ja sen tyyppiarvo int. Arvoksi se on saanut numeron 1. Toinen 

muuttuja on nimi ja sen tyyppiarvo on String. Arvoksi se on saanut merkkijonon Robert. 

Java on staattisesti kirjoitettu ohjelmointikieli, jos näitä arvoja yrittää vaihtaa keskenään 

niin suorittaessa ohjelma tulostaa virheitä. Tämä johtuu siitä, koska nimi muuttuja on mää-

ritelty String eli merkkijono, joten se voi hyväksyä vain merkkijonoja. 

 

 

Kuva 20. Python muuttujien määrittäminen 

 

Toisin kuin Javassa, Pythonissa muuttujille ei tarvitse määrittää tyyppiarvoa. Kuvassa 

Kuva 20 on määritelty pari muuttujia Pythonissa. Muuttujalla yksi on annettu numeroarvo 

1 ja muuttujalla nimi on arvona merkkijono Robert. Arvot ovat kuitenkin int eli numero ja 

String  eli merkkijono mutta niitä ei tarvitse määrittää muuttujille. Muuttujille voi antaa 

minkä arvon vaan ja ihan, milloin vaan, jopa kesken ohjelman suoritusta. Tämän voisi aja-

tella, että Pythonissa ei ole muuttujia vaan arvolle tai objektille annetaan nimi eli muuttuja. 

Tällä nimellä sitten pystytään viittamaan arvoon.  
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4.3 Datan käsittelynopeus 

Halusin selvittää, onko näiden kahden ohjelmointikielien datan käsittelynopeudessa paljon   

eroa. Tällä tarkoitan, miten ohjelmointikieli pärjää tiedoston käsittelyssä ja esimerkkinä 

voisi lukea tiedostosta ja kirjoittaa sen datan toiseen tiedostoon.  

 

Tätä varten tein molemmilla ohjelmointikielellä ohjelman, joka lukee tiedoston ja kirjoittaa 

sen datan toiseen tyhjään tiedostoon. Tällä ohjelman toivon, että saisin tuloksia ohjelmoin-

tikielien käsittelynopeudesta. Tätä testiä varten loin tiedostoja, joista ohjelmat lukevat ja 

kirjoittavat toiseen tiedostoon. Nämä tiedostot ovat kooltaan 4 gigatavua, 10 gigatavua ja 

16 gigatavua. Tiedostot, jotka toimivat lähteinä eli mistä ohjelmat lukevat dataa on nimetty 

dummy.txt. Tekstitiedostot eivät sisällä mitään muuta kuin monta riviä tekstiä. Esimerkiksi 

neljän gigatavun tiedossa oli noin 67 108 865 riviä tekstiä. Neljän gigatavun isompia tie-

dostojen avaaminen osoittautui hankalaksi ja en onnistunut löytämään ohjelmaa, joka pys-

tyisi käsittelemään yli neljän gigatavun tiedostoja, joten rivimäärää saaminen on hanka-

lampaa, mutta ei mahdotonta.  

 

Käyn seuraavaksi läpi mitä molempien ohjelmointikielien ohjelmissa tapahtuu.  

 

import os 
from prosess_timing import timing 
from dummyfile import fileDeletion 
 
# First open the file that we want read 
absolutePath = os.path.expanduser("~\Desktop\\") + "dummy.txt" 
dummy = open(absolutePath, 'r') 
# And the file that we will write and set it to writable 
fileTo = open("fileTo.txt", "w") 
 
print('Reading file...') 
 
# Read the first file lines 
for lines in dummy: 
    fileTo.write(lines) 
 
print('Reading done!') 
 
# In the end both files needs to be closed! 
dummy.close() 
fileTo.close() 
 
fileDeletion.fileDeletion()  

Kuva 21. Pythonilla tehty tiedoston lukuohjelma 
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Ensimmäiseksi käyn läpi Pythonilla tehdyn ohjelman (Kuva 21). Ensimmäiseksi määritel-

lään polku, missä tiedosto sijaitsee, jotta ohjelma osaa lukea dataa oikeasta tidostosta. 

Tässä esimerkissä tiedosto sijaitsee tietokoneeni työpöydällä ja sitä varten käytin 

os.path.expanduser("~\Desktop\\"), jotta ohjelma osaa katsoa oikeasta paikasta. Sen jäl-

keen määritellään tiedosto mihin se kirjoittaa dataa. Kun ohjelma tietää molemmat tiedos-

ton se alkaa lukemaan dummy tiedoston rivi kerrallaan for-loopilla ja kirjoittaa sen toiseen 

tiedostoon. Kun tämä on ohi, ohjelma sulkee molemmat tiedostot. Käytin alussa from pro-

sess_timing import timing moduulia, joka mittaa aikaa, kuinka kauan ohjelman suorituk-

sessa kesti, jotta voin vertailla Pythonin suoritukset Javan suorituksiin.  

 

public class writeToAnotherFile { 
    public void writingTo() { 
        try { 
            // Open the target file from where get the text. 
            String polku = System.getProperty("user.home") + "\\Desktop\\" + "dummy.txt"; 
            File lahde = new File(polku); 
            // Open the target file to where text will be written. 
            File kohde = new File("src\\main\\java\\DummyFile\\fileTo.txt"); 
            // Define the absolute path 
            String kohteetAbsoluuttinenPolku = kohde.getCanonicalPath(); 
 
            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(lahde); 
            BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new In-
putStreamReader(fileInputStream)); 
 
            FileWriter fileWriter = new FileWriter(kohteetAbsoluuttinenPolku, true); 
            BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(fileWriter); 
 
            System.out.println("Reading file...."); 
            String inputLine; 
            while ((inputLine = bufferedReader.readLine()) != null) { 
                bufferedWriter.write(inputLine); 
                bufferedWriter.newLine(); 
            } 
            System.out.println("Reading done!"); 
 
            bufferedReader.close(); 
            bufferedWriter.close(); 
 
            file_deletiong file_deletiong = new file_deletiong(); 
            file_deletiong.deletion(kohteetAbsoluuttinenPolku); 
 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
}  

Kuva 22. Javalla tehty tiedoston lukuohjelma 
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Javalla tehty ohjelma ei eroa toiminnassa, mutta lähdekoodin kirjoitustyyli on erilainen. 

(Kuva 22). Sekä Pythonissa että Javassa pitää määritellä molempien tiedostojen polut, 

jotta ohjelma osaa avata oikeat tiedostot. Javassa jouduin käyttämään FileInputStream, 

BufferedReader, FileWriter, BufferedWriter, jotka ovat Javan sisäänrakennettuja toimin-

toja. Nämä toiminnot pystyvät lukemaan dataa ja kirjoittamaan dataa. Sen jälkeen while-

loopin avulla ohjelma lukee tiedoston rivi kerralla ja kirjoittaa toiseen tiedostoon. Tässä oh-

jelmassa on käytössä metodi, joka mittaa ohjelma suorituksen keston.  

 

Näitä ohjelmia käyttäen lähdin testaamaan, kauan kestää suorittaa ohjelmia käyttäen eri-

kokoisia tiedostoja (Taulukko 1)(Taulukko 2). Taulukoissa kestot ovat muodoltaan 

mm:ss.0 eli mm on minuutti, ss on sekunti ja 0 on millisekunti. Molemmilla ei kestänyt 

kauan suorittaa ohjelman. Kaikista kolmesta testistä nähdään, että Java suoriutui nope-

ammin ja Python hitaammin (Taulukko 1)(Taulukko 2). 16 gigatavun nähdään, että Java 

oli melkein kaksi kertaa nopeampi kuin Python.  

 

Koko(Gt) kesto 

4 01:51.8 

10 06:20.6 

16 12:08.0 

Taulukko 1. Pythonin suoritusajat 

 

Koko(Gt) kesto 

4 00:31.2 

10 02:21.6 

16 06:09.4 

Taulukko 2. Javan suoritusajat 

 

4.4 Edut 

Kummastakin ohjelmointikielistä löytyy hyviä puolia. Monilla on kuitenkin erilaisia ajatuksia 

hyvistä puolista, joten olen kerännyt tähän hyviä puolia.  

 

Javan hyvät puolet ovat muun muassa: 

- Yksinkertaisuus. Java on tehty, jotta sitä olisi helppo oppia, kirjoittaa lähdekoodia, 

debugata.  

- Oliokeskeinen. Lähdekoodin uudelleen käyttäminen. Lähdekoodia voi organisoida 

helposti. Helppo ylläpitää.  

- Alusta riippumattomuus. Java-virtuaalikoneen (JVM) avulla Java-ohjelmia voi 

tehdä yhdellä käyttöjärjestelmällä ja sen jälkeen ajaa millä vaan toisella järjestel-

mällä. Iskulauseena tätä kutsutaan WORA (Write Once, Run Anywhere). 

- Turvallisuus. Java on turvallinen siinä mielessä, että lähdekoodi, joka on käännetty 

tavukoodiksi, tarkistetaan ennen suorittamista.  
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- Monisäkeinen. Ohjelma voi suorittaa monia tehtäviä samanaikaisesti. 

- Automaattinen muistinhallinta. Ohjelmoijan ei tarvitse itse huolehtia muistin hallin-

nasta, vaan Javassa on sisäänrakennettu muistinhallinta. 

 

(Altexsoft. 2018; Data Flair b. 2019; Mindsmapped. 2015). 

 

Python hyvät puolet ovat muun muassa: 

- Helppo käyttöisyys ja lukea. Python on helppo oppia, ymmärtää ja kirjoittaa lähde-

koodia. Helppo-oppisuus tulee siitä, kun Python melkein sama kuin Englannin kieli. 

Python ei ole myös jaaritteleva ohjelmointikieli. Aikaisemmin tehtiin yksinkertainen 

”Hello World” tulostus molemmilla Javalla ja Pythonilla. Siitä huomattiin, että pyt-

honilla riitti yksi komento kuin taas Javalla piti kirjoittaa luoda luokka, jonka sisällä 

oli komento mikä tulostaa.  

- Oliokeskeinen. Lähdekoodin uudelleen käyttäminen. Lähdekoodia voi organisoida 

helposti. Helppo ylläpitää.  

- Laaja kirjasto. Pythonin mukaan tulee laaja valikoima kirjastoja. Kirjasto sisältää 

valmista lähdekoodia eri tarkoituksiin. Tämä voi vähentää oman lähdekoodin kir-

joittamista hyvin paljonkin.  

- Nopea protoilu ohjelmointikieli. Pythonilla on  

- Ilmainen ja avoin lähdekoodi. Python on ilmainen kaikille, jotka haluavat sitä ko-

keilla. Pythonin lähdekoodia voi myös ladata, muokata ja jakaa muille.  

- Laajennettavuus. Python voi tuomia niin sanotusta ”liimaohjelmointikielenä”. Tällä 

tarkoitettaan, että Pythonilla pystyy kirjoittamaan laajennuksia muilla ohjelmointi-

kielillä.  

- Kannettavuus. Pythonilla on myös käytössä WORA ominaisuus eli hyvin kannet-

tava ohjelmointikieli. 

- Sulautettava ohjelmointikieli. (Embeddable, Application Scripting and Software 

Testing). Pythonin sulauduttavuuden takia Pythonin lähdekoodia voi kirjoittaa toi-

seen ohjelmointikielen lähdekoodiin.  

- Tuottavuus. Pythonin monimuotoisuuden, laajan kirjaston, yksinkertaisuuden takia 

lähdekoodia yleensä kirjoitetaan vähemmän. Tämä auttaa tuottamaan enemmän.  

 

(Data Flair. 2018; Django Stars). 

 

4.5 Haitat 

Kummastakin ohjelmointikielistä löytyy hyviä puolia mutta löytyy myös huonoja puolia. Mo-

lemmat ohjelmointikielet ovat hyviä valintoja moneen tarkoitukseen mutta pitää olla myös 

tietoinen ohjelmointikielen huonoista puolista ja seurauksista mitä niistä voi tulla.  

 

Java huonot puolet ovat muun muassa: 

- Suorituskyky ja muistin hallinta. Java yleensä tarvitsee paljon muistia ajakseen. 

Silloin kun Java-ohjelma suoritetaan se käyttää suurimman osan säkeistä roskake-

rääjään (garbage collector).  

- Runsassanaisuus. Lähdekoodin kirjoittamisessa yleensä tulee kirjoitettua paljon, 

vaikka se voi tuntua hyvältä asialta mutta se voi samalla tehdä lähdekoodista vä-

hemmän ymmärrettävän.  
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- Ruma graafinen käyttöliittymä. Luodessa työpöydän käyttöliittymiä Javalla, se 

yleensä näyttää ja ei tunnut hyvältä käyttää.  

- Javan-sovellusliittymä (Java API) on liian suuri. Javan sovellusliittymä sisältää niin 

paljon metodeja ja luokkia, joita ohjelmoija todennäköisesti ei tule käyttämään 

kaikkia. 

 

(Altexsoft. 2018; Data Flair. 2019; Mindsmapped. 2015). 

 

Python huonot puolet ovat muun muassa: 

- Nopeus rajoitukset. Toisin kuin moni muun ohjelmointikieli, jotka käyttävät kääntä-

jää (compiler). Python käyttää tulkkia (interpreter). Lähdekoodin kokoaminen ja 

suorittaminen on yleensä nopeampaa.  

- Heikko ohjelmointikieli mobiiliohjelmoinnissa. Python ohjelmointikieltä ei käytetä 

paljon mobiiliohjelmoinnissa, koska mobiiliohjelmointia varten käytetään natiivi oh-

jelmointikieliä.  

- Suunnittelurajoituksia. Python on dynaamisesti kirjoitettu ohjelmointikieli, tämä tar-

koittaa, että jotkut tehtävät suoritetaan ajon aikana toisin kuin staattisessa kirjoite-

tussa ohjelmointikielissä missä ne ovat valmiiksi suoritettuja.  

 

(Data Flair. 2018; Django Stars). 

 

4.6 Suosio 

Kysely foorumi nimeltä Stack Overflow oli tehnyt kyselyn koskien muun muassa kehittä-

jien käyttämiä ohjelmointikieliä, teknologioita ja heidän työominaisuuksiansa. Stack Over-

flow:n kysely on suurin ja kattavin kysely koskien kehittäjiä ympäri maata. Näitä kyselyitä 

on tehtyä aiempina vuosina, mutta vuoden 2019 kysely on tuorein. Otan mukaan myös 

vuoden 2018 tulokset, jotta voin vertailla niiden tuloksia keskenään. Silloin voin esimer-

kiksi nähdä, onko ohjelmointikielen suosion käytössä tapahtunut nousua vai laskua. Vuo-

den 2019 kyselyyn vastasi melkein 90,000 kehittäjää ja vuoden 2018 kyselyyn vastasi yli 

100,000 kehittäjää ympäri maata. Tässä kyselyssä ei ole varmaan kaikki maailman kehit-

täjät, mutta tästä voi nähdä suurin piirtein miten eri teknologioiden ja ohjelmointikielien 

suosio vaihtelevat. Tämä kysely sisältää monia muita teknologioita ja ohjelmointikieliä kuin 

Java ja Python, mutta keskityn enimmäkseen näihin kahteen ohjelmointikieliin. Muista kie-

listä nähdään, että mihin kohtaan nämä kaksi ohjelmointikieltä sijoittuvat verrattuna mui-

hin. (Stack Overflow a. 2018; Stack Overflow b. 2019). 

 

Molempien vuoden Stack Overflow kyselyyn vastasi hyvin paljon kehittäjiä, joten siitä voi 

nähdä mihin kohtaan Java ja Python ohjelmointikieli sijoittuvat. KaaviossaKaavio 1 näh-

dään molempiin kyselyiden vastaajien määrät. Kaaviossa Kaavio 1 sininen väri on vuosi 

2019 ja harmaa väri on vuosi 2018. Vuoden 2019 kyselyyn vastasi 88,883 kehittäjää ja 
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vuoden 2018 kyselyyn vastasi 98,423 kehittäjää. Molempina vuosina suurin vastausmäärä 

tuli Euroopasta ja yli 30,000 vastaajaa molempina vuosina.  

 

 

Kaavio 1. Vastaajien vastausmaa vuodelta 2018 ja 2019 

 

Kaaviossa Kaavio 2 on sukupuolien vastaajien osuudet. Miesten osuus oli yli 90 % mo-

lempina vuosina. Naisten vastausten määrää molempina vuosina pysynyt alle 10 %:ssa ja 

loput ovat muuta sukupuolta tai ei vastausta.  

 

 

Kaavio 2. Stack Overflow vastaajien sukupuoli vuosina 2019 ja 2018 
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Kaaviossa Kaavio 3 nähdään kehittäjien ikäjakaumia vuosina 2019 ja 2018. Molempina 

vuosina eniten kehittäjiä näyttää olevan 25-43 ikävuosien välillä.  

 

 

Kaavio 3. Stack Overflow vastaajien ikähaarukka vuosina 2019 ja 2018 

 

Kaaviossa Kaavio 4 nähdään vuoden 2019 käytetyimmät ohjelmointikielet ja kaaviossa 

Kaavio 5 nähdään vuoden 2018 käytetyimmät ohjelmointikielet. Molempina vuosina sekä 

Java että Python eivät olleet eniten käytetyimpiä ohjelmointikieliä mutteivat myöskään vä-

hiten käytetyimpiä ohjelmointikieliä. Vuonna 2018 Java oli äänestetty enemmän käyte-

tyimmäksi ohjelmointikieleksi kuin Python. Java pääsi viidennelle sijalle äänillä 45.30 % 

(35,458 äänestäjää) ja Python pääsi seitsemännelle sijalle äänillä 38.80 % (30,394 äänes-

täjää). Vuonna 2019 Java pysyy viidennellä sijainnilla äänillä 41.10 % (35,902 äänestäjää) 

mutta Python nousi kolme sijaa ylöspäin, päätyen neljännelle sijainnille äänillä 41.70 % 

(36,427). Hyvin lähekkäin nämä kaksi ohjelmointikieltä ovat toisistaan.  
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Kaavio 4. Stack Overflow ohjelmointikielien suosio vuonna 2019 
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Kaavio 5. Stack Overflow ohjelmointikielien suosio vuonna 2018 

 

Python on molempina vuosina sanottuna, että se on nopeinten kasvava ohjelmointieli. 

Tarkemmin katsottuna Python on noussut huimasti edellisinä vuosina. Kaaviosta 6 näkyy 

Pythonin nousu edellisinä vuosina. Python on noussut 8% vuodesta 2008 vuoteen 2019 

kun Java nousi hitaasti ylöspäin ja sitten lähti laskuun. (David Robinson. 2017). 
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Kaavio 6. Pythonin nousu verrattuna Javaan (David Robinson. 2017) 
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5 Pohdinta 

Tässä luvussa esittelen tuloksia, joita sain vertailusta, johtopäätöksiä ja lopuksi omia aja-

tuksia ja omaa oppimista. Johtopäätöksessä käyn läpi, mihin johtopäätöksiin olen päässyt 

vertailujen avulla. Olenko saanut vastaukset kysymyksiin, mitä hain tällä opinnäytetyöllä. 

Tuon esille, mitä mieltä olen näistä kahdesta ohjelmointikielistä ja lopuksi omaa oppimista 

ja siitä, olisinko voinut tehdä jotain paremmin. 

 

5.1 Tulokset 

Tässä osioissa esittelen, mitä tuloksia sain vertailuista.  

 

Näiden kahden ohjelmistokielten Javan ja Pythonin asennuksessa ei ole loppujen lopuksi niin 

isoa ero. Python vaatii vähemmän askeleita asennuksessa, jos mukaan otetaan PATH-muut-

tujien lisääminen. Pythonin asennuksessa kesti noin 17 sekuntia pidempään, mutta Pyt-

honissa ei tarvitse manuaalisesti mennä lisäämään python.exe eli suoritettava ohjelmaa 

PATH-muuttujiin. Pythonin asennus näyttää olevan helpompi tehdä, mutta jos Java-asen-

nuksessa sisällytetään automaattinen PATH-muuttujiin lisääminen, niin molemmat olisivat 

yhtä helppoja asentaa. Tämä tosin saattaisi myös vaikuttaa asennuksen kestoon. 

 

Näiden kahden ohjelmointikielien väliltä huomaa, että Javan aaltosulkeiden takia lähde-

koodia tulee kirjoitettua enemmän mutta aaltosulkeiden takia lohkoja ja lähdekoodin kat-

kelmia voi erotella toisistaan selvästi. Etenkin aloitteleville ohjelmoijille tämän voi nähdä 

hyödyllisenä. Pythonin sisennykseen varmaan tottuu ajan mittaan, mutta tämä asia on 

ehkä ohjelmoijasta kiinni.   

 

Javassa puolipisteiden avulla näkee nopeasti, milloin lause loppuu ja mistä seuraava al-

kaa. Pythonissa kuitenkin sisennys on pakollista, sillä sen perusteella näkee, milloin seu-

raava lause alkaa.  

 

Muuttujien määrittäminen pidentää lähdekoodia, mutta silloin ei heti voi nähdä, minkä-

tyyppinen muuttuja on. Aloittelijoille tämä saattaa olla vähän vaikeampi huomata, mutta 

kokeneimmille tämä ei ehkä ole ongelma. Loppujen lopuksi voi olla ohjelmoijasta kiinni, 

mitä haluaa käyttää.  

 

Datan käsittelynopeuden testissä näkyy, että Java pärjäsi paremmin kuin Python. Testissä 

käytin kolmea erikokoista tiedostoa testaamiseen. Tiedostot olivat 4, 10 ja 16 gigatavun 
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kokoisia. Kaikki tiedostot sisälsivät samaa dataa, mutta isoimmissa tiedostoissa oli enem-

män dataa. 4:n gigatavun tiedoston prosessoinnissa meni Javalla 31 sekuntia ja Pyt-

honilla 1 minuutti ja 51 sekuntia. Kymmenen gigatavun tiedoston prosessoinnissa kesti 

Javalla 2 minuuttia ja 21 sekuntia ja Pythonilla 6 minuuttia ja 20 sekuntia. 16 gigatavun 

tiedoston prosessoinnissa kesti Javalla 6 minuuttia ja 9 sekuntia ja Pythonilla 12 minuuttia 

ja 8 sekuntia. Tässä testissä Java pärjäsi paremmin eli suoritti ohjelmansa nopeammin 

kuin Pythonin ohjelma.  

 

Molemmista ohjelmointikielistä huomaa, että niistä löytyy monia hyviä etuja ja että niissä 

on myös samoja etuja. Molemmista ohjelmointikielistä löytyy hyviä puolia samoin kuin 

huonojakin. Huonoja puolia ei näytä olevan yhtä paljon kuin hyviä puolia.  

 

Ohjelmointikielien suosion tutkimiseen käytin Stack Overflow’n vuoden 2019 ja 2018 kyse-

lyitä. Kyselyiden avulla halusin selvittää Javan ja Pythonin suosiota kehittäjien kesken. 

Vuoden 2019 kyselyyn vastasi noin 90,000 kehittäjää ja vuoden 2018 kyselyyn noin 

100,000 kehittäjää. Suurin osa vastauksista oli tullut Euroopasta. Vastaajista noin 90 % 

olivat miehiä molempina vuosina. Eniten kehittäjiä oli 25 - 43 ikävuosien välillä. Vuonna 

2019 Java oli viidenneksi käytetyin ohjelmointikieli ja Python oli neljänneksi käytetyin. 

Vuonna 2018 Java oli viidenneksi käytetyin ohjelmointikieli ja Python oli seitsemänneksi 

käytetyin. Pythonin sija nousi kolme sijaa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Javan sija taas 

pysynyt samana vuonna 2018 ja 2019. Pythonin sanotaan olevan nopeinten kasvava mer-

kittävä ohjelmointikieli. Stack Overflow’n kyselyn mukaan Python on vuodesta 2008 vuo-

teen 2019 ollut eniten kasvava ohjelmointikieli.  

 

5.2 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa, mitä Java- ja Python-ohjelmointikielet ovat, ver-

tailla niiden eroja keskenään ja selvittää, onko niillä isoja eroja. Molemmat ohjelmointikie-

let ovat paljon käytettyjä, mutta Pythonista löytyy tietoa helpommin. Pythonin dokumen-

tointi oli hyvin selkeää verrattuna Javan dokumentointiin. Molemmista ohjelmointikielistä 

on kirjoitettu monia kirjoja, etenkin oppikirjoja, mutta tutkimuksia, jossa vertaillaan Javaa ja 

Pythonia toisiinsa, oli hankalaa löytää.  

 

Työn vertailukohdasta selvisi, että Javalla ja Pythonilla on eroja, mutta enemmän lähde-

koodin kirjoittamisessa. Molemmat ohjelmointikielet on helppo asentaa tietokoneelle. Pyt-

honilla lähdekoodin pituus on yleensä lyhyempi kuin Javan, koska Pythonissa ei käytetä 

yhtä paljon merkkejä kuin Javassa, esimerkiksi aaltosulkeita. Pythonissa ei myöskään tar-
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vitse määrittää tyyppiarvoa muuttujille, mikä lyhentää lähdekoodin pituutta. Javan runsas-

sanaisuuden takia se voisi olla helpompi oppia aloittelijoille. Vertailusta selvisi, että Java 

pärjäsi paremmin, kun piti käsitellä suurta määrä dataa, joten Java voisi sopia ohjelmiin, 

joiden pitää käsitellä isoja määriä dataa. Python voisi sopia, kun pitää tehdä pienempiä 

ohjelmia tai lisätä jonkinlainen toiminto olemassa olevaan ohjelmaan.  

 

Tämän työn tuloksien perusteella ei voi sanoa kumpi ohjelmointikieli Java tai Python on 

parempi. Jokaisella on omat mielipiteensä ohjelmointikielistä. Joku voi ehkä tykätä enem-

män toisen kielen syntaksien muodosta. Työssä on kerättynä, mihin molempia ohjelmoin-

tikieliä käytettään ja myös niiden hyviä ja huonoja puolia. Työ voi auttaa ohjelmoijan valit-

semaan sopivimman ohjelmointikielen näiden kahden väliltä. Luulen että kaikilla on omat 

mielipiteensä näistä ohjelmointikielistä, mutta tällä työllä ei ole tarkoitus kertoa mikä on 

paras ohjelmointikieli vaan enemmän antaa suuntaa, että mitä ohjelmointikielellä voi 

tehdä. Uskon että molempia kieliä tullaan käyttämään monia vuosia vielä. 

 

5.3 Ajatukset ja oma oppiminen 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin paljon Java- ja Python-ohjelmointikielistä. Työtä aloit-

taessani tiesin molemmista ohjelmointikielistä sen verran, että osasin ohjelmoida ja lukea 

toisten lähdekoodia. Työtä tehdessä opin syvällisemmin, miten molemmat ohjelmointikie-

let toimivat. Esimerkiksi en tiennyt, että Javalla on virtuaalikone, joka ajaa Javan lähde-

koodia. Opin hyvin paljon pitkien raporttien kirjoittamisesta, koska aiemmin en ole tehnyt 

vastaavia raportteja.  

 

Jos minulta kysytään, mitä ohjelmointikieltä kannattaa käyttää, niin en pystyisi vastaa-

maan tähän kysymykseen. Mielestäni sekä Java että Python ovat hyviä siihen tarkoituk-

seen, joita varten ne on tehty. Molemmilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tätä 

varten pitää miettiä, minkälaista ohjelmaa on tekemässä. Jos haluaa tehdä pienen skrip-

tin, niin Python on sitä varten parempi, mutta jos haluaa tehdä ison ja vaativan ohjelman, 

niin Java saattaa olla parempi. Sitten voi tulla vastaan, että ei pidä siitä, miltä toinen ohjel-

mointikieli näyttää. Itse käytän tällä hetkellä enemmän Pythonia, koska olen huomannut, 

että se sisältää toimintoja, joita Javalla on vaikea tehdä. Uskon että molemmat ohjelmoin-

tikielet ovat hyviä ohjelmointikieliä ja haluan käyttää molempia ohjelmointikieliä. 

 

Opinnäytetyön toteuttamisessa tuli monia haasteita vastaan. Ajanhallinnan kanssa oli  

ongelmia, ja jokainen vaihe venyi suunniteltua pidempää. Aikataulun venymiseen vaikutti  
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huonosti laadittu projektisuunnitelma, jonka olisi voinut tehdä paremmin. Työn aloittami-

nen oli minun mielestäni vaikeinta. Aloittamisessa oli vaikeaa hahmottaa, miltä opinnäyte-

työ tulee näyttämään ja mistä aiheista kirjoitan. Opinnäytetyön rakenne vaihtui monta ker-

taa ajan mittaa. Etenkin vertailun aiheita oli vaikea valita, mutta luulen, että näistä valitse-

mistani aiheista voi saada kuvan, miltä Java- ja Python-ohjelmointikielet näyttävät. Jos oli-

sin suunnitellut paremmin, mielestäni olisin pystynyt tekemään lisää vertailuita.  
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