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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Google Speech -rajapintaan ja sen 
tuomiin mahdollisuuksiin alustariippumattomissa mobiilisovelluksissa. Lisäksi 
haluttiin selvittää, onko rajapinta yhteensopiva toimeksiantaja Haltu Oy:n 
käyttämien toteutustekniikoiden kanssa sekä pohtia rajapinnan mahdollisia 
tulevaisuuden käyttötarkoituksia. Tarkoituksena oli toteuttaa asiakasorganisaatio 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen tilaama mobiilisovellus, jossa 
hyödynnetään aktiivisesti puheentunnistusta. 
 
Opinnäytetyössä selvitettiin konstruktiivisiä menetelmiä käyttäen, kuinka Google 
Speech -rajapintaa käytetään puheentunnistamisen toteuttamiseen ja kuinka se 
sopii alustariippumattomaan mobiilisovelluskehitykseen. Google Speech -
rajapinnan käyttöä havainnollistettiin opinnäytetyössä esimerkkien ja 
näyttökuvien avulla. Sovelluksen toteutuksen yhteydessä kerättiin rajapinnan 
hyviä ja huonoja puolia. Erityishuomiota kiinnitettiin rajapinnan toimintaan 
sovelluksen toteutukseen käytetyssä React Native -kehitysympäristössä. 
 
Työn tulokset osoittivat, että Google Speech -rajapinta tarjoaa hyvän 
vaihtoehdon puheentunnistamisen toteuttamiselle alustariippumattomassa 
kehitysympäristössä. REST-rajapinnan avulla kommunikointi palvelun kanssa 
osoittautui yksinkertaiseksi ja suoraviivaiseksi. Esille nostettiin tiettyjä 
alustakohtaisia ongelmia audioformaatteihin ja niiden laatuun liittyen. Näistä 
huolimatta Google Speech -rajapinnan helppous ja suoraviivaisuus tekevät siitä 
houkuttelevan ratkaisun puheentunnistamisen alustariippumattomaan 
toteuttamiseen kustannustehokkaasti. 
 
Työn tuloksena valmistui KIITO-mobiilisovellus, joka on ladattavissa iOS- ja 
Android-laitteille App Storesta sekä Google Play -kaupasta. 
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The goal of this thesis was to research Google Speech API and its possibilities in 
platform agnostic mobile app development. In addition, the aim was to find out if 
the API was compatible with the technologies used by the client Haltu Ltd. and to 
discuss the possible future uses of the API. The purpose of the thesis was to build 
a mobile application for Haltu Ltd’s client organization Tampere Adult Education 
Centre in which speech recognition was to be actively utilized. 
 
Using constructive methods, the thesis covers how Google Speech API can be 
utilized in the implementation of speech recognition and how it fits to platform 
agnostic mobile application development. The usage of the API was demon-
strated with examples and screen captures. The pros and cons of using the API 
were gathered while building the mobile application. Special attention was given 
to the usage of the API with React Native, which was the framework used to 
build the app. 
 
By reviewing the results of the thesis, it was discovered that Google Speech 
API provides a good option for platform agnostic implementation of speech 
recognition. Communicating with the service through a REST API proved to be 
simple and straightforward. Even though some problems with the audio codecs 
and codec quality surfaced, the ease of use makes Google Speech a tempting 
option for implementing speech recognition platform agnostically and cost effi-
ciently.  
 
As a result of the thesis KIITO application was built and can be downloaded 
from the App Store on iOS and Google Play on Android. 
 

Key words: google cloud, api, rest, mobile application 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .......................................................................................... 6 

2 TAUSTA ................................................................................................ 7 

2.1 Toimeksiantajan esittely ................................................................. 7 

2.2 Projektin esittely ............................................................................. 7 

3 ALUSTARIIPPUMATON MOBIILISOVELLUSKEHITYS ....................... 8 

3.1 Natiivisovellukset ............................................................................ 8 

3.2 Web-sovellukset ............................................................................. 8 

3.3 Ohjelmistokehykset ........................................................................ 9 

4 WEB-RAJAPINNAT ............................................................................ 10 

4.1 Yleistä web-rajapinnoista ............................................................. 10 

4.2 Nykyaikainen web-rajapinta ......................................................... 10 

4.2.1 HTTP .................................................................................. 10 

4.2.2 REST .................................................................................. 11 

4.3 Web-rajapintojen käyttötarkoituksia ............................................. 12 

5 GOOGLE SPEECH -rajapinta ............................................................. 13 

5.1 Google Cloud Platform ................................................................. 13 

5.2 Google Speech -rajapintamäärittely ............................................. 13 

5.2.1 Äänitiedoston yhteensopivuus ............................................ 16 

5.2.2 Äänitiedoston lähetys ......................................................... 16 

5.2.3 Vastauksen käsittely ........................................................... 17 

5.2.4 Esimerkki ............................................................................ 18 

6 Toteutus .............................................................................................. 20 

6.1 Suunnittelu ................................................................................... 20 

6.2 Sovellusarkkitehtuuri lyhyesti ....................................................... 21 

6.3 Rajapinnan käyttö ........................................................................ 22 

6.3.1 Käyttöönotto GCP-paneelista ............................................. 22 

6.3.2 Äänitiedoston kääntäminen ................................................ 23 

6.3.3 Vastauksen tulkinta ............................................................ 25 

7 TULOKSET ......................................................................................... 27 

7.1 Google Speech -rajapinnan käyttö projektissa ............................. 27 

7.2 Google Speech -rajapinnan mahdollisuuksia ............................... 28 

8 POHDINTA ......................................................................................... 29 

LÄHTEET ................................................................................................. 30 

 



5 

 

ERITYISSANASTO 

 

 

asiakassovellus sovellus, joka lähettää pyyntöjä palvelimelle 

käyttääkseen tämän toiminnallisuuksia 

palvelin ohjelma tai laite, joka ottaa vastaan pyyntöjä 

asiakassovelluksilta ja suorittaa näille 

toiminnallisuuksia 

puheentunnistus puheen kääntäminen äänestä tekstin muotoon 

ohjelmistollisin keinoin 

json  JavaScript Object Notation on tiedostoformaatti, joka 

 sisältää ihmisluettavien objektien muodossa avain-

arvopareja 

algoritmi sarja ohjeita, joiden avulla yleensä ratkaistaan ongelma 

tai suoritetaan laskentaa  

äänikoodaus digitaalisen äänen esittämiseen käytetty formaatti 
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1 JOHDANTO 

 

Web-rajapinnat ovat pitkään olleet yleinen tapa altistaa erilaiset tietokannat 

asiakassovellusten käyttöön. Nykyaikaiset tiedon siirrossa hyödynnetyt mallit, 

kuten REST, ovat tehneet web-rajapintojen käyttöönotosta ja soveltamisesta 

kehittäjille helppoa ja yksinkertaista. Viime vuosina on yleistynyt myös 

sovelluksen bisneslogiikan siirtäminen taustapalvelimelle web-rajapinnan taakse. 

Tämä malli on tuonut markkinoille runsaasti palveluntarjoajia, jotka tarjoavat 

erilaisia rajapintaratkaisuja suunniteltujen toiminnallisuuksien toteuttamiseen. 

 

Puheentunnistus on työkalu, jota sovelletaan yhä enemmän ja jonka uusia 

käyttömahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti. Suurimmat mobiilimarkkinoilla 

toimivat sovelluskehitysalustat, kuten Applen iOS SDK sekä Googlen Android 

SDK tarjoavat kehittäjille työkaluja puheentunnistuksen toteuttamiseen, mutta 

kumpikaan näistä ei ole alustariippumaton ja molemmat vaativat alustakohtaisen 

toteutuksen. 

 

Google Speech on Googlen toteuttama web-rajapintaa hyödyntävä ratkaisu 

puheentunnistuksen toteuttamiseen. Palvelu mahdollistaa puheentunnistuksen 

toteuttamisen mihin tahansa asiakassovellukseen, joka voi kommunikoida 

rajapinnan kanssa ja tehdä kehitettävästä sovelluksesta teoriassa täysin 

alustariippumattoman. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä Google Speech -rajapintaan ja sen 

tuomiin mahdollisuuksiin alustariippumattomissa mobiilisovelluksissa. Sen lisäksi 

selvitetään, onko rajapinta yhteensopiva toimeksiantajan käyttämien 

toteutustekniikoiden kanssa sekä pohditaan mahdollisia tulevaisuuden 

käyttötarkoituksia rajapinnalle. Työssä toteutetaan asiakasorganisaatio 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen tilaama mobiilisovellus, jossa 

hyödynnetään aktiivisesti puheentunnistusta. 

 

Sovellus toteutetaan toimeksiantajan laajasti käyttämällä alustariippumattomalla 

React Native -ohjelmistokehyksellä Android- ja iOS-alustalle. Työssä keskitytään 

pohtimaan tavoitteita erityisesti kehittäjän näkökulmasta. 
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2 TAUSTA 

 

 

2.1 Toimeksiantajan esittely 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii tamperelainen ohjelmistoalan yritys Haltu 

Oy. Haltu Oy on toiminut alalla 10 vuotta ja on erikoistunut ohjelmistoprojekteihin 

ja liiketoiminnan digitalisoimiseen. 

 

 

2.2 Projektin esittely 

 

Opinnäytetyössä toteutettiin asiakasprojekti Tampereen 

Aikuiskoulutuskeskukselle (TAKK). TAKK tilasi Haltu Oy:ltä mobiilisovelluksen 

avustamaan maahanmuuttajia suomen kielen omaksumisessa ja sopeutumissa 

suomalaiseen työkulttuuriin. 

 

Sovellus toteutettiin osana KIITO-hanketta, joka on Euroopan sosiaalirahaston 

(Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) rahoittama hanke. Hankkeen 

avulla pyritään kotouttamaan maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan 

työelämän avulla. Hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen 

Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Tampereen 

ammattikorkeakoulu Oy (TAMK). 

 

Sovelluksen toivottiin voivan tallentaa työntekijän työpaikalla vastaanottamia 

työohjeita sekä kääntämään ne tekstiksi, jotta työntekijä voi myöhemmin käydä 

kyseiset ohjeet läpi ja kehittää samalla omia suomen kielen taitojaan. Tilaaja 

halusi sovelluksen olevan saatavilla sekä Android- että iOS-alustoilla 

mahdollisimman suuren kattavuuden takaamiseksi. 
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3 ALUSTARIIPPUMATON MOBIILISOVELLUSKEHITYS 

 

 

3.1 Natiivisovellukset 

 

Pääosin käyttöjärjestelmän valmistajan tarjoamilla tai suosittelemilla työkaluilla 

kehitettyjä sovelluksia kutsutaan alustakohtaisiksi sovelluksiksi, eli 

natiivisovelluksiksi. Mobiilimarkkinoilla Google ja Apple tarjoavat laajat 

sovelluskehykset omine rajapintoineen, työkaluineen, dokumentointeineen sekä 

ohjeistuksineen kehittäjän käyttöön. Nämä työkalut luovat pohjan 

sovelluskehityksen yhteisille säännöille kyseisellä alustalla. 

 

Natiivisovellusten kehittäminen alustalle kuin alustalle on suoraviivaista. 

Valmistajien ohjeistuksia seuraamalla saadaan toteutettua useimmat 

toiminnallisuudet, mutta kehittäessä sovelluksen tietylle alustalle, toimii sovellus 

vain kyseisellä alustalla. Tämä tarkoittaa, että jos halutaan julkaista sovellus 

esimerkiksi iPhonelle ja Androidille, on kehittäjän natiivimenetelmiä käyttämällä 

kehitettävä todellisuudessa kaksi sovellusta (Ula & Szymon 2019).  

 

3.2 Web-sovellukset 

 

Web-sovellukset ovat teoriassa verkkosivuja, jotka on suunniteltu 

muistuttamaan applikaatiota (Sacomanni 2019). Tämä mahdollistaa täysin 

natiivikehityksestä eriävien kehitystekniikoiden hyödyntämisen. Nykyään 

kaikissa uusissa mobiililaitteissa on jonkinlainen verkkoselain, joten kerran 

kehitetty sovellus on käytettävissä alustasta riippumatta.  

 

Koska websovellukset toimivat verkkosivun muodossa, soveltuvat ne 

erinomaisesti sovelluksiin, jotka eivät vaadi päätelaitteen laitteiston, kuten 

kameran tai tallennustilan hyödyntämistä. Päätelaitteen laitteiston 

hyödyntäminen web-soveluksissa on usein haastavaa ja työlästä (Sacomanni 

2019). Natiivit kehitysympäristöt tarjoavat laajat rajapinnat päätelaitteiden 

laitteistojen hyödyntämiseen, mutta web-tekniikoilla päätelaitteiden laitteistojen 

hyödyntäminen vaatii runsaasti resursseja ja tietämystä (Sacomanni 2019).  
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3.3 Ohjelmistokehykset 

 

Alustariippumaton mobiilisovelluskehitys on viime vuosien aikana kehittynyt 

eteenpäin hybridiohjelmistokehysten siivittämänä (Sacomanni 2019). 

Hybridisovelluskehykset, kuten React Native, mahdollistavat saman lähdekoodin 

hyödyntämisen useammalla alustalla. Tämä vapauttaa runsaasti resursseja 

muuhun käyttöön.  

 

Hybridiohjelmistokehykset kärsivät kuitenkin osittain samoista ongelmista kuin 

web-sovelluksetkin. Sen lisäksi, että päätelaitteen laitteiston hyödyntäminen ei 

ole yhtä helppoa kuin natiivisovellusta kehitettäessä, ovat monet hybridikehykset 

aikaisessa kehitysvaiheessa (Sacomanni 2019). Kehyksissä ei ole vielä otettu 

täysin huomioon ylläpidettävyyttä ja kehittäjäystävällisyyttä, jotka yleensä 

paranevat kehyksen eliniän aikana.  

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin React Native -hybridisovelluskehystä, jonka 

käyttämisestä toimeksiantajalla on vuosien kokemus. Koska puhelimen laitteiston 

ja perusluokkakirjastojen hyödyntäminen on hybridikehyksellä aikaa vievää ja 

haastavaa, haluttiin selvittää puheentunnistamiselle kustannustehokas 

vaihtoehto. Tästä syystä päädyttiin tutkimaan toiminnallisuuden viemistä ulkoisen 

rajapinnan käsiteltäväksi. 
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4 WEB-RAJAPINNAT 

 

 

4.1 Yleistä web-rajapinnoista 

 

Ohjelmointirajapinta eli API (Application Programming Interface) on määritelmä, 

jota voidaan kutsua ”sopimukseksi” asiakassovelluksen ja vastaanottajan välillä, 

jossa asiakassovellus, tekemällä kutsun tietyssä muodossa, saa vastauksen 

tietyssä muodossa tai aloittaa määritellyn toiminnon. (Braustein 2018, 9.) 

 

Web-rajapinta (web API) on internetin yli tarjoiltava ohjelmointirajapinta (Pedro, 

2017). Näiden avulla voidaan esimerkiksi tarjota internetin yli sovelluksille dataa 

tietokannoista tai suorittaa erilaisia palvelimen suorittamia toiminnallisuuksia. 

 

 

4.2 Nykyaikainen web-rajapinta 

 

 

4.2.1 HTTP 

 

HTTP eli, Hyper Text Transfer Protocol on tiedonsiirtoprotokolla jota mm. web-

palvelimet käyttävät internetsivujen sisällön välittämiseen selaimille. HTTP 

määrittää kuinka viestit muotoillaan ja kuinka sisältö siirretään palvelimen ja 

asiakassovelluksen välillä. (Fielding ym.1999) 

 

HTTP-pyynnöt ovat rakenteeltaan aina samanlaisia, mutta niiden sisältö 

vaihtelee. HTTP-pyynnössä voidaan lähettää esimerkiksi dataa palvelimelle, tai 

pelkkä pyyntö datan vastaanottamisesta. Erilaisia pyyntöjä varten HTTP:ssä on 

määritelty joukko eri tyyppisiä pyyntöjä (Fielding ym. 1999). Näistä yleisimmät 

ovat GET, POST, PUT ja DELETE. Näiden metodityyppien tarkoituksena on 

viestiä palvelimelle saapuvan pyynnön tarkoitus.  

 

HTTP-pyynnön tehdäkseen täytyy kutsun tekijän tietää palvelimen osoite ja 

polku johon pyyntö voidaan lähettää. Tämä on yleisimmin URL (Uniform 

Resource Locator), eli web-osoite, ja sitä kutsutaan päätepisteeksi. Yhdellä 
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palvelimella voi olla useita päätepisteitä ja nämä päätepisteet voivat vastata eri 

tavalla eri HTTP-metodeihin. Esimerkiksi kutsumalla henkilödataa tarjoilevaa 

päätepistettä GET-metodilla voi saada henkilöiden tiedot, mutta kutsumalla 

samaa päätepistettä POST-metodilla voi lisätä uuden henkilön. (Fielding ym. 

1999) 

 

Pyynnön ominaisuudet määritellään pyynnön otsakkeessa (header). 

Ylätunnisteessa voidaan määritellä pyynnön tyypin lisäksi mm. 

todennusparametrit, välitettävän datan tyyppi ja paljon muuta. (Fielding ym. 

1999) 

 

 

4.2.2 REST 

 

REST (Representational State Transfer) on HTTP:tä hyödyntävä 

arkkitehtuurimalli web-rajapintojen toteutukseen. REST:in esitteli maailmalle 

vuonna 2000 Roy Fielding, jonka tarkoituksena oli mm. nopeuttaa ja 

yksinkertaistaa internetissä tapahtuvaa sovellusten ja järjestelmien välistä 

vuorovaikutusta. REST:in ajatuksena, että rajapinnan pyyntöihin vastataan 

kuvauksella palvelimella sijaitsevan resurssin, kuten tietokantataulun, tilasta. 

 

REST:ille ominaista on tilattomuus, joka tarkoittaa, ettei palvelimen tarvitse 

tietää mitään asiakassovelluksen tilasta. Palvelin ei siis ylläpidä erillisiä 

sessioita asiakassovelluksia varten, vaan vastaa vain sen pyyntöihin. Tämä 

mahdollistaa palvelimen ja asiakassovelluksen riippumattomuuden toisistaan, 

sekä saman rajapinnan hyödyntämisen useammalle sovellukselle. 

 

REST on mahdollistanut julkisesti avoimet rajapinnat ja niiden helpon mukailun 

sovelluskehittäjien tarpeisiin. Yhä useampi yritys tarjoaa jonkinlaisen REST-

rajapinnan sovelluskehittäjien hyödynnettäväksi, esimerkiksi lukuisat säätietoja 

tarjoavat rajapinnat. Yhtä säätietoja tarjoavaa rajapintaa voi hyödyntää 

lukematon määrä eri kehittäjien kehittämiä sovelluksia. 
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4.3 Web-rajapintojen käyttötarkoituksia 

 

Tänä päivänä web-rajapintoja hyödynnetään sovelluksissa runsaasti. Yleisin 

käyttötarkoitus web-rajapinnalle on tietokannan tilan esittäminen ja tarjoileminen 

asiakassovelluksille, mutta niiden käyttö ei rajoitu siihen. Kehittäjät ovat alkaneet 

hyödyntää web-rajapintoja myös toiminnallisuuksien, jotka ennen suoritettiin 

päätelaitteella, suorittamiseen taustapalvelimella. Tämä vapauttaa päätelaitteelta 

resursseja ja mahdollistaa toiminnallisuuden hyödyntämisen kaikissa 

sovelluksissa, joilla on mahdollista tehdä HTTP-kutsuja.  

 

Moni yritys on myös nähnyt mahdollisuuden rajapintojen tuotteistamiseen. 

Luomalla rajapinnasta suljettu, eli sallimalla sen käyttö vain todennetuille 

käyttäjille, voidaan rajapintaa tarjota käyttäjille maksullisena palveluna. Yritykset 

ovatkin alkaneet kehittää erinäisiä maksullisia palveluita ja 

palvelukokonaisuuksia kehittäjien käyttöön. Nykyään esimerkiksi Googlen 

rajapintakatalogista löytyykin kaikkea paikkatietojen hakemisesta 

puheentunnistukseen. 
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5 GOOGLE SPEECH -rajapinta 

 

 

5.1 Google Cloud Platform 

 

Google Cloud Platform on Googlen tarjoama kehitysalustakokonaisuus (PaaS eli 

Platform As A Service). Se tarjoaa kehittäjille laajan valikoiman työkaluja oman 

sovellus- tai järjestelmäkokonaisuuden rakentamiseen pilvipohjaisesti ilman 

tarvetta omille palvelimille. Tällaista järjestelmän kehittämistä kolmannen 

osapuolen tarjoamalle alustalle kutsutaankin serverless-arkkitehtuuriksi. 

 

Google Cloud Platformin perustana toimivat projektit. Kehittäjä voi perustaa 

Cloud Platformiin uuden projektin, joka toimii kehitettävän järjestelmän 

kivijalkana. Tähän projektiin kehittäjä voi perustoiminnallisuuksien ja työkalujen 

lisäksi lisätä tarvitsemiaan palveluita Googlen palvelu- ja rajapintavalikoimasta. 

 

 

5.2 Google Speech -rajapintamäärittely 

 

Google Speech -rajapintaa käytettäessä on hyvä muistaa, että se on 

maksullinen. Google varmentaa jokaisen rajapintakutsun, joko OAuth 2.0 -

varmennetta, tai rajapinta-avainta käyttäen ja laskuttaa pyynnöt Google Cloud 

Platformin laskutuskäytäntöjen ja rajapintakohtaisen hinnaston mukaisesti. 

 

Google Speech -rajapinta on käytettävissä usealla eri tavalla. Google tarjoaa 

useille taustajärjestelmien kirjoittamiseen käytetyille ohjelmointikielille erillisen 

kirjaston rajapinnan hyödyntämiseksi (Google, 2019). Tällaista kirjastoa 

käytettäessä Google Speech -rajapinta on helppo integroida osaksi omaa 

taustajärjestelmää ja sen käyttäminen tapahtuu Googlen tarjoamia metodeja 

kutsumalla.  

 

Vaihtoehtona löytyy myös REST-rajapinta. REST-rajapinnan kautta Google 

Speech tarjoaa pääasiallisesti kahta erityyppistä puheentunnistusta. Näitä 

tyyppejä kuvaavat rajapinnan palvelut recognize ja longrunningrecognize (kuva 

1). 
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KUVA 1. Näyttökuva Google Speech -rajapinnan REST-päätepisteistä 

 

Dokumentaation mukaan longrunningrecognize-päätepiste on tarkoitettu yli 

minuutin kestävien äänitiedostojen analysointiin ja sen toiminta on asynkronista 

(Google, 2019). Tämä tarkoittaa, ettei se palauta valmiiksi käännettyä tekstiä 

suoraan asiakassovelluksen HTTP-pyyntöön, vaan palauttaa sen sijaan 

operation-objektin. Tämä operation-objekti pitää sisällään asiakassovelluksen 

tarvitsemat tiedot Googlen palvelinten suorittaman operaation tilan 

tarkastelemiseksi. Käyttäjä voi sitten käyttää operaatioiden tarkasteluun 

tarkoitettua rajapintaa hakeakseen käynnissä olevan operaation tilan (kuva 2). 

 

 

 

KUVA 2. Näyttökuva operaatioiden tarkastelun päätepisteistä (Google, 2019) 

 

Dokumentaatiossa mainitaan, että recognize-päätepistettä on mahdollista 

käyttää vain alle minuutin kestävien äänitiedostojen analysointiin, mutta rajapinta 

palauttaa käännöksen synkronisesti asiakassovelluksen pyyntöön 

palautettavassa HTTP-vastauksessa (Google, 2019). Vastaus sisältää listan 

mahdollisista käännöksistä ja algoritmin parhaaksi toteamalla käännöksellä on 

algoritmin sille määrittämä luotettavuusarvo (kuva 3). Algoritmin parhaaksi 

osoittama käännös on listassa aina ensimmäisenä. 
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KUVA 3. Näyttökuva Google Speech -rajapinnan käännösvaihtoehdosta JSON-

formaatissa 

 

Molemmat päätepisteet ottavat vastaan samat tiedot. Käännöstä varten tarvitaan 

äänitiedosto, sekä konfiguraatio-objekti, jossa määritellään äänitiedoston ja 

käännöksen ominaisuudet, jotta palvelu osaa käsitellä tiedoston oikein (Google, 

2019). Äänitiedosto liitetään pyyntöön base64-enkoodattuna tekstinä. 

Konfiguraatio-objektin määritelmä on nähtävissä rajapinnan dokumentaatiossa 

(kuva 4). 
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KUVA 4. Näyttökuva Google Speech -rajapinnan vaatimasta konfiguraatio-

objektista 

 

5.2.1 Äänitiedoston yhteensopivuus 

 

Google Speech -rajapinta osaa käsitellä kahdeksaa eri äänikoodausta (kuva 5). 

 

 

 

KUVA 5. Näyttökuva Google Speech -rajapinnan tukemista äänikoodauksista 

(Google, 2019) 

 

Suositeltavat formaatit ovat FLAC ja LINEAR16, sillä näillä pakkaamattomilla 

koodekeilla saadaan tarkimmat tulokset. Pakatuissa koodekeissa äänenlaadun 

heikkeneminen saattaa johtaa myös rajapinnan tuottamien tulosten 

heikentymiseen. 

 

 

5.2.2 Äänitiedoston lähetys 

 

Äänitiedosto lähetetään rajapintaan base64-enkoodattuna. Tämä tarkoittaa 

audiotiedoston muuntamista merkkijonon muotoon käyttäen base64-enkooderia. 
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Tämä mahdollistaa tiedoston lähettämisen tavallista HTTP-rajapintaa 

hyödyntäen, ilman tarvetta erilliselle tiedostojen siirrolle. 

 

Google Speech -rajapinta vaatii base64-enkoodatun äänitiedoston lisäksi tiedot 

äänitiedoston ominaisuuksista. Kyseiset tiedot annetaan audiokonfiguraatio-

objektissa (kuva 4).  Objektissa määritellään käytetty enkoodaus ja 

näytteenottotaajuus, jotta järjestelmä tietää minkälaista audiotiedostoa tulkitaan. 

Konfiguraatio-objektissa on mahdollista määritellä asetuksia vastauksen 

sisällölle, kuten kirosanasuodatin tai konteksti-informaatiota tuloksien 

parantamiseksi. 

 

 

5.2.3 Vastauksen käsittely 

 

Riippuen käytetäänkö rajapintakutsun tekemisessä recognize- vai 

longrunningrecognize-päätepistettä, rajapinta palauttaa erilaisen vastauksen. 

Vastaus saadaan aina JSON-muodossa, mutta niiden sisältö vaihtelee. 

 

Longrunningrecognize-päätepiste palauttaa aina JSON-muotoisen operation-

objektin. Tämän objektin määritelmä löytyy Googlen-dokumentaatiosta (kuva 6). 

 

 

 

KUVA 6. Näyttökuva Operation objektin rakenteesta 
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Alkuperäinen kutsu rajapintaan käynnistää palvelimella analyysin, jonka tilaa 

voidaan tarkastella tekemällä erillinen pyyntö operations-päätepisteeseen 

saadun operation objektin tiedoilla.  

 

Käytettäessä recognize-rajapintaa saadaan vastaukseksi palvelimelta objekti, 

joka sisältää listana vaihtoehdot puheentunnistuksen tuloksista, sekä 

monikanavaaudiolle erillisen merkinnän (kuva 7). 

 

 

 

KUVA 7. Näyttökuva recognize-päätepisteen palauttaman objektin rakenteesta 

 

Alternatives-lista sisältää n kappaletta vaihtoehtoja käännökselle (kuva 3). 

Rajapinnan dokumentaatiossa ei kerrota kuinka monta mahdollista vaihtoehtoa 

rajapinta voi enimmillään vastauksessa palauttaa. Listan ensimmäisenä on aina 

todennäköisimmin oikeaksi todettu vaihtoehto ja sille algoritmin määrittämä 

luotettavuusarvo. 

 

 

5.2.4 Esimerkki Google Speech -rajapinnan käytöstä 

 

Ensimmäisessä esimerkissä (kuva 8) nähdään lähetettävän pyynnön rakenne ja 

sisältö. Sisältönä content-attribuutissa lähetetään base64-koodattu äänitiedosto. 
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KUVA 8. Näyttökuva rajapintakutsun sisällöstä Google Speech -rajapintaan 
 
Toisessa esimerkissä (kuva 9) nähdään recognize-päätepisteen palauttama 

vastaus ensimmäisessä esimerkissä esitettyyn pyyntöön. Esimerkeistä on 

havaittavissa, että useat rajapinnan vastaanottamien objektien attribuuteista ovat 

valinnaisia ja onnistuneen kutsun saa aikaiseksi helposti. 

 
 

 
 
KUVA 9. Näyttökuva Google Speech -rajapintakutsun vastauksesta 
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6 Toteutus 

 

 

6.1 Suunnittelu 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asiakasorganisaatio Tampereen 

Aikuiskoulutuskeskuksen tilaama mobiilisovellus, jossa hyödynnetään 

aktiivisesti puheentunnistusta. Sovellukseen suunniteltu keskeinen 

toiminnallisuus oli työssä sopeutuvien maahanmuuttajien työohjeiden 

kääntäminen tekstimuotoon, jotta he voisivat käydä ohjaajalta saamiaan ohjeita 

läpi omalla ajalla ja parantaa samalla suomen kielen taitojaan. 

 

Sovellukselle kaavailtu budjetti, sekä tilaajan vaatimus sovelluksen 

julkaisemisesta Android- ja iOS-alustalle edellyttivät kustannustehokasta 

toteutusratkaisua. Tämän vuoksi sovelluksen toteutustekniikaksi valikoitui React 

Native -hybridiohjelmistokehys, jonka käytöstä Haltu Oy:llä on useamman 

vuoden kokemus.  

 

Tutkittaessa vaihtoehtoja puheen tunnistuksen toteuttamiseen, käytiin läpi 

erinäisiä vaihtoehtoja. React Native:lle ei löytynyt toimivaa valmista 

puheentunnistuskirjastoa, joka olisi tukenut suomen kieltä. Molemmille 

natiivikehitysalustoille löytyivät kirjastot puheentunnistuksen toteuttamiseen, 

mutta näiden käyttäminen olisi vaatinut erillisen moduulin kehittämistä 

molemmille alustoille, joka olisi kuluttanut suuren osan käytössä olleesta 

budjetista. 

 

Google Speech -rajapinta nousi esille tilaajan toiveesta saada mahdollisesti myös 

videotiedostot tekstitettyä. Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja, joista Google Speech 

-rajapinta vaikutti sopivan erityisesti REST-rajapintansa ansiosta toteutuksessa 

käytettäväksi. Puheentunnistuksen lisäksi sovellukseen suunniteltiin 

mahdollisuus ottaa kuvia kiinnostavista asioista ja lisätä näihin merkintöjä, sekä 

kirjoittaa pienimuotoisia muistiinpanoja. 
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6.2 Sovellusarkkitehtuuri lyhyesti 

 

KIITO-sovellus koostuu kolmesta päänäkymästä. Nämä ovat äänitysnäkymä, 

kuvanäkymä, sekä muistiinpanonäkymä. Tässä opinnäytetyössä keskitytään 

äänitysnäkymään (kuva 10) ja sen toimintaan Google Speech -rajapinnan 

kanssa. Käyttöliittymä sisältää useita toiminnallisuuksia, kuten nauhoitteiden 

poistaminen, rajapinnasta saadun käännöksen muokkaaminen, tallenteen 

nimeäminen. 

 

 

 

 

KUVA 10. Näyttökaappauksia KIITO-sovelluksen äänitysnäkymästä iPhone XS -

laitteella 

 

Äänitysnäkymä sisältää listan tallennetusta nauhoitteista, sekä painikkeen uuden 

nauhoitteen lisäämiselle. Käyttäjän valitessa listasta nauhoitteen, aukeaa 

nauhoitteen yksityiskohtainen näkymä, josta nauhoite on toistettavissa sekä 

luettavissa tekstimuodossa. Google Speech -rajapintaa kutsutaan käyttäjän 

siirtyessä tarkastelemaan yksittäistä tallennetta yksityiskohtaisessa näkymässä. 
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Tällöin äänitallenne lähetetään Google Speech -rajapintaan analysoitavaksi ja 

käännöksen valmistuttua se esitetään käyttöliittymässä.  

 

6.3 Rajapinnan käyttö 

 

 

6.3.1 Käyttöönotto GCP-paneelista 

 

Ensimmäisenä askeleena Google Speech -rajapinnan käyttöönottoon luotiin uusi 

Google Cloud Platform -projekti (kuva 11). Projektin luonnin onnistuttua 

päädyttiin suoraan projektin kojelaudalle, josta löytyy useita asetus- ja 

monitorointivempaimia (kuva 12). 

 

 

 

 

KUVA 11. Näyttökuva uuden projektin luonnista Google Cloud Platform:iin 
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KUVA 12. Näyttökuva Google Cloud Platform -projektin kojelaudasta 

 

Kojelaudalta navigoitiin tämän jälkeen APIs & Services -näkymään, josta 

projektissa voidaan ottaa käyttöön Googlen valikoimasta löytyviä rajapintoja ja 

palveluita. APIs & Services -näkymästä löytyy painike ”Enable APIs and 

Services”, jota painamalla saatiin avattua katalogi saatavilla olevista 

vaihtoehdoista. Katalogin hakutoimintoa käyttämällä löysimme ”Google Speech-

to-Text”-rajapinnan ja lisäsimme sen projektiimme. 

 

Koska Google Speech -rajapinnan käyttäminen on maksullista ja vaatii runsaasti 

prosessointia palvelimilta, täytyy Googlen todentaa rajapintakutsujen tekijät. 

Tämän vuoksi projektissa käytössä oleville rajapinnoille tuli luoda varmenteet. 

KIITO-projektissa päädyimme käyttämään pelkkää API-avainta, mutta saatavilla 

on myös OAuth 2.0 -todennus. API-avaimen palveluun pääsimme lisäämään 

valitsemalla sivupalkista APIs & Services -osion alta ”credentials”, jonka jälkeen 

Googlen ohjeistusta seuraamalla projektin rajapinnoille luotiin varmenteet. 

 

 

6.3.2 Äänitiedoston kääntäminen 

 

Äänitiedoston kääntäminen tekstiksi toteutettiin siten, että kun käyttäjä avaa 

tallenteen yksityiskohtaisessa näkymässä, lähettää sovellus pyynnön tallenteen 

kääntämisestä Google Speech -rajapintaan. Kutsumalla rajapintaa vasta 
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tarkastelun yhteydessä sen sijaan, että se tehtäisiin äänitteen tallentamisen 

yhteydessä, vältytään mahdollisilta turhilta maksullisilta rajapintakutsuilta. 

Äänen tallentamiseen käytimme react-native-audio -pakettia, joka mahdollistaa 

äänitteiden nauhoittamisen React Native -sovelluksissa. Kyseisen paketin 

dokumentaatiosta on luettavissa, että Android- ja iOS-alustoilla tuetut äänen 

tallennusformaatit eroavat toisistaan (kuva 13). iOS-alustalla tuetut ääniformaatit 

ovat: lpcm, ima4, aac, MAC3, MAC6, ulaw, alaw, mp1, mp2, alac ja amr. Android-

alustalla tuetut formaatit ovat puolestaan: aac, aac_eld, amr_wb, he_aac ja 

vorbis (Joshua Sierles, 2019). 

 

Suurin äänitteen kääntämisessä esille noussut ongelma olikin Google Speech -

rajapinnan tukemat äänikoodaukset. Rajapinta tukee kahdeksaa eri 

äänikoodausta (kuva 5), mutta asiakassovelluksen päätelaitteen 

käyttöjärjestelmä ei välttämättä tue äänen tallentamista millään näistä. 

Jouduimme siis vertailemaan mahdollisia tallennuskoodauksia Google Speech -

rajapinnan tukemiin äänikoodauksiin ja löytämään yhteiset tekijät. 

 

Vertailemalla tuettuja formaatteja huomattiin, että Android alusta tukee myös 

Google Speech -rajapinnan tukemaa amr_wb-koodausta, ja iOS tukee 

rajapinnan tukemaa ulaw-koodausta. Emme siis onnistuneet löytämään yhteistä 

tallennusformaattia molemmille alustoille, mutta toteuttamalla alustakohtaiset 

ratkaisut tähän osaan sovellusta saimme ongelman kierrettyä (kuva 14). 
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KUVA 14. Vertailu iOS- (vasemmalla) ja Android-alustojen rajapintakutsujen 

sisällön välillä 

 

KIITO-sovelluksella tallennettavat äänitteet päätettiin pitää alle minuutin 

mittaisina, joka mahdollisti recognize-päätepisteen käyttämisen, eikä vaatinut 

erillistä toteutusta analysointioperaation tilan tarkasteluun palvelussa. 

Audiotiedosto base64-enkoodattiin käyttämällä react-native-file-system -pakettia 

ja tästä saadusta merkkijonosta, sekä konfiguraatio-objektista muodostettiin 

rajapintakutsun sisältö Google Speech -rajapinnan dokumentaation mukaisesti, 

joka lähetettiin API-avaimella varmennettuna HTTP-kutsuna rajapintaan. 

 

 

6.3.3 Vastauksen tulkinta 

 

Käytettäessä recognize-päätepistettä, saimme rajapinnasta suoran vastauksen 

käännöksen tuloksista. Jos audiotallenne oli onnistuneesti käännetty tekstiksi, 

palautettiin sovellukselle dokumentaation mukainen objekti (kuva 7). Tämän 

objektin alternatives-arvoksi sijoitetusta listasta poimittiin ensimmäinen objekti, 

josta löytyi rajapinnan todennäköisimmin oikeana pitämä käännös ja tämä 

päivitettiin käyttöliittymään käyttäjän nähtäväksi (kuva 15). 
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KUVA 15. Näyttökuvia äänitteen tekstikäännöksen lataamisesta KIITO-

sovelluksen käyttöliittymässä iPhone XS -laitteella 

 

Suurin osa käännöksistä vaikutti sovellusta testatessa täysin paikkaansa 

pitäviltä. Taustamelua sisältävissä äänitteissä käännösten laadussa esiintyi 

hieman varianssia. Jos taustamelua oli runsaasti, tulkinta meni välillä täysin 

pieleen ja rajapinta saattoi palauttaa vain jonkun asiaan täysin liittymättömän 

sanan. 
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7 TULOKSET 

 

 

7.1 Google Speech -rajapinnan käyttö projektissa 

 

Ilman aikaisempaa kokemusta puheentunnistuksen parissa työskentelystä, 

Google Speech -rajapinta osoitti, ettei tuntemusta aiheesta välttämättä tarvita. 

REST-rajapinnan kautta kommunikointi Googlen järjestelmään oli helppoa ja 

suoraviivaista. Google Speech -rajapinnan kattava dokumentaatio piti huolen 

siitä, että avoimiin kysymyksiin löytyi aina myös vastaus. 

 

Projektissa Googlen rajapinnan suurimmiksi heikkouksiksi paljastui rajallinen 

määrä tuettuja äänikoodauksia, sekä tallenteiden tulkinnan laatu käytettäessä 

vahvasti pakattua äänikoodauksia. Se, ettei iOS- tai Android-laitteilla pysty 

tallentamaan ääntä esimerkiksi pakkaamattomassa flac-formaatissa ja ettei 

Googlen rajapinta tue yleisintä mobiililaitteiden käyttämää aac-formaattia, johtaa 

ongelmaan joka kehittäjän on ratkottava tavalla tai toisella. Kehittäjän on 

löydettävä sellainen rajapinnan tukema audioformaatti joka on päätelaitteella 

tallennettavissa ja mahdollisesti otettava tämä alustakohtaisesti huomioon 

muutoin alustariippumattomassa sovelluksessa. 

 

Googlen dokumentaatiossa mainitaan, että häviöttömän äänikoodauksen käyttö 

on suositeltavaa ja muiden äänikoodausten käyttö saattaa johtaa heikentyneisiin 

tulkintatuloksiin käännettäessä ääntä tekstiksi. KIITO-projektin onneksi 

molemmilta mobiilialustoilta löytyi kuitenkin tallennusformaatti, jota rajapinta 

tukee, vaikkakin äänenlaatu voisi olla parempi toisilla formaateilla. Uskon tämän 

vaikuttaneen osaltaan taustamelun aiheuttamien heikkojen käännösten 

yleisyyteen. 

 

Käyttöjärjestelmien välillä oli myös havaittavissa eroja rajapintakutsuun saatavan 

vastauksen nopeudessa. Android-alustalla, jolla äänitteet tallennettiin amr_wb-

formaatissa, vastauksen saamisessa noin 30 sekunnin tallenteen tulkintaan kesti 

noin 10 sekuntia. iOS-laitteella, jossa tallennusformaattina toimi ulaw, 

samanlaisen äänitteen tulkintaan saatiin vastaus noin kahdessa sekunnissa.  
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7.2 Google Speech -rajapinnan mahdollisuuksia 

 

Google Speech -rajapinta osoittaa kuinka yksinkertaista jonkin monimutkaiselta 

vaikuttavan asian toteuttaminen voi olla, jos on käytössä oikeat työkalut. En 

ehtinyt tämän projektin puitteissa tutkimaan natiivialustojen tarjoamia 

puheentunnistus kirjastoja, mutta alustariippumattomana ratkaisuna Google 

Speech -rajapinnan käyttö mahdollistaa toteutukset, jotka vaatisivat 

alustakohtaiselta toteutukselta erillistä työtä. 

 

Koska Google Speech -rajapinta toimii rajapinnan yli pilvessä, on sen 

toiminnallisuudet mahdollista ottaa käyttöön millä vain alustalla, joka tukee 

HTTP-kutsujen tekemistä. Esimerkiksi, koska KIITO-sovelluksessa käytetty 

React Native pohjautuu alun perin verkkokehitykseen suunniteltuun React-

kirjastoon, olisi KIITO sovelluksesta helppoa tehdä verkkoselaimessa toimiva 

versio ja toteuttaa puheentunnistus aivan kuten mobiilisovelluksessakin. 

 

Suurin rajapinnan käyttöä rajoittava tekijä on tuettujen äänikoodausten määrä. 

Jos tallenteen koodaus ei ole rajapinnan tukema, joutuu kehittäjä joko luomaan 

erillisen toiminnallisuuden koodekin muuntamiseen ennen sen lähettämistä 

rajapintaan, tai toteuttamaan puheentunnistuksen muilla keinoin. 
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8 POHDINTA 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Google Speech -rajapintaan, sen 

tuomiin mahdollisuuksiin alustariippumattomissa mobiilisovelluksissa, selvittää 

onko rajapinta yhteensopiva toimeksiantajan käyttämien toteutustekniikoiden 

kanssa sekä pohtia mahdollisia tulevaisuuden käyttötarkoituksia rajapinnalle. 

Työn aikana toteutettiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle mobiilisovellus 

React Native -ohjelmistokehystä käyttäen, jossa rajapintaa hyödynnettiin 

avaintoiminnallisuuden toteuttamiseen. Tämä toi runsaasti kokemusta rajapinnan 

käyttämisestä ja alustariippumattomasta sovelluskehityksestä. 

 

Google Speech -rajapinnan käyttäminen projektissa React Nativen kanssa 

osoittautui suoraviivaiseksi ja vaivattomaksi. Puheentunnistus kuulostaa 

pelottavalta aiheelta, joka sisältää paljon web- tai sovelluskehittäjälle 

tuntemattomia asioita, mutta sen toteuttaminen Googlen rajapintaa hyödyksi 

käyttäen osoittautui erittäin yksinkertaiseksi. 

 

Erityisesti toteutettaessa muutenkin alustariippumatonta sovellusta osoittautui 

Google Speech -rajapinta oivaksi valinnaksi. Alustoilla ilmeni pieniä 

eroavaisuuksia, mutta React Native mahdollisti eroavaisuuksien huomioon 

ottamisen, ja toteutukset olivat alustoille kahta rajapintaan lähetettävää arvoa 

lukuun ottamatta lähestulkoon identtiset. 

 

Tämän työn perusteella Google Speech -rajapinnan vahvuus on 

alustariippumattoman puheentunnistusratkaisun tuominen pienen kokoluokan 

projekteihin, joissa on rajallinen budjetti. Esille nousseita ongelmia 

äänikoodausten laadun kanssa tuskin ilmenee käytettäessä mobiilialustojen 

natiivikirjastoja, mutta näiden käyttöönottaminen alustariippumattomassa 

toteutuksessa on aikaa vievää ja kallista. Tämän lisäksi Google Speech -toteutus 

on käytettävissä myös web- ja työpöytäsovelluksissa, joten se on mainio ratkaisu 

puheentunnistamisen toteutukseen, jos suunnitteilla on laajentaa palvelua 

alustalta toiselle. 
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