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LYHENTEET 

 

ACTIVITY 

Androidin näkymät koostuvat Activity -pinosta. Activityt toimivat sovelluksen sisällä eräänlaisia si-

vuina, jotka pitävät sisällään käyttöliittymän. Activityt pitävät yleensä sisällään erilaisia komponent-

teja ja niiden välillä pystytään liikkumaan tarpeen mukaan. 

ANDROID 

Android on erilaisille mobiililaitteille suunniteltu ohjelmistopino. Se sisältää esimerkiksi käyttöjärjes-

telmän, erilaisia väliohjelmistoja ja joitakin perusohjelmia. Siinä käytetään Linux-käyttöjärjestelmän 

ydintä. 

  

ANDROID API-LEVEL 

API-taso on kokonaislukuarvo, joka yksilöi Android-alustan version sen käyttöjärjestelmän mukaan. 

Kehysrajapinnan päivitykset on suunniteltu niin, että uusi sovellusliittymä pysyy yhteensopivana ai-

kaisempien API-versioiden kanssa. 

 

ANDROID LIFECYCLE 

Tarkoittaa Androidin elämän kiertokulkua esimerkiksi sovelluksen sisällä. Se käsittelee koko sovelluk-

sen elämänkaarta ja missä järjestyksessä kukin ohjelman osa tapahtuu. 

API 

Ohjelmoinnissa käytetty rajapinta, joka tulee sanoista Application Programming Interface. Se kom-

munikoi sekä asiakkaan, että palvelimen kanssa ja lähettää dataa näiden välillä. 

 

BACK-END 

 Ohjelmoinnissa tällä termillä viitataan palvelimella suoritettuihin toimintoihin. 

 

FRONT-END 

Ohjelmoinnissa tällä termillä viitataan asiakkaan päässä, kuten sovelluksessa, suoritettavaan ohjel-

makoodiin ja käyttöliittymään. 

 

JAVA 

Oraclen kehittämä ja ylläpitämä ohjelmointikieli, joka on tehokas ja joka tukee useiden ohjelmistoso-

vellusten käyttöjärjestelmien ja uusien ohjelmointikielien kehittämistä. Todella laajasti käytössä 

oleva ohjelmointikieli. 

 

JSON 

Lyhenne sanoista JavaScript Object Notation. Yksinkertainen, kevyt ja avoimen standardin tiedosto-

muoto. Erittäin suosittu ja käytetty tiedonvälityksessä, koska sitä on helppo lukea ja kirjoittaa. 
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PHP 

Lyhenne sanoista Hypertext Preprocessor -on ohjelmointikieli, jota käytetään pääsääntöisesti erilai-

sissa web -ympäristöissä. Yleensä käytetty palvelimen päässä. 

 

 

REST 

Representational State Transfer on http-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli, jolla toteutetaan 

ohjelmointirajapintoja. 

 

 

USER INTERFACE (UI) 

Tarkoittaa esimerkiksi sovelluksen käyttöliittymää. Käyttöliittymä on käyttäjälle näkyvä osuus, joka 

pitää sisällään erilaisia komponentteja, joiden kanssa käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aihe ja aiheen valinta 

Mobiiliapplikaatiot ovat nykypäivän ja tulevaisuuden ajankohtaisia aiheita, joiden kehitys on tällä 

hetkellä hurjassa nousussa. Mobiilialan jatkuva kehittyminen on ollut viime aikoina isosti esillä ja 

tästä syystä aihe on todella tärkeä. Lähestulkoon jokaisella ihmisellä on käytössään jonkinlainen äly-

puhelin ja applikaatiot ovat olennainen osa niiden käyttöä. Applikaatioita käytetään päivittäisellä ta-

solla todella paljon, ovat ne sitten käytännöllisiä arjen helpottajia, kuten Googlen Maps, tai sosiaali-

sen median sovelluksia kuten Facebook tai Instagram. Mobiiliohjelmointi on tulevaisuutta ja haluan-

kin olla tulevaisuuden kehittämisessä mukana, jos minulla on vain siihen mahdollisuus. 

Eners Oy:n toimitusjohtaja Timo Konttinen esitteli minulle useita mielenkiintoisia opinnäytetyöai-

heita. Heillä oli ollut jo ennestään mielessä useita järjestelmään liittyviä kehitysideoita, joista kuiten-

kin ajankohtaisimmaksi osoittautui mobiiliapplikaatio. Applikaation ajatuksena olisi nykyaikaistaa ja 

helpottaa esimerkiksi kiinteistönhoitajien arkea työpäivän aikana niin, että heidän olisi helppo käsi-

tellä päivän työmääräyksiä ja niihin liittyviä toimintoja, kuten kuittaamisia. Sovellus helpottaisi myös 

Enersin toimintaa, kun jokaista käyttäjää kohdellaan yksilönä ja heidän tekemiään muutoksia järjes-

telmään on helppo seurata ja pysyä kartalla mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu.  

Minulla oli itse päätösvalta aiheen valintaan ja punnitsinkin useita vaihtoehtoja, mutta päädyin lo-

pulta valitsemaan mobiiliapplikaation kehittämisen. Mobiiliohjelmointi on kiinnostanut minua oikeas-

taan aina, mutta kokemusta minulla ei juurikaan ollut. Opiskelujeni aikana olin päässyt kokemaan 

mobiiliohjelmoinnin maailmaa vain pintaraapaisuna, joten tehtävää ja opeteltavaa oli tiedossa run-

saasti. Päätin ottaa haasteen vastaan ja tutustuttaa itseni Androidin syövereihin ja samalla Javan ja 

Kotlinin pariin. 

1.2 Tilaaja 

Opinnäytetyöni tilaaja on joensuulainen it-alan yritys Eners Oy. Sen toimialana on atk-laitteisto ja 

ohjelmistokonsultointi ja se on perustettu vuonna 2013. Enersiä pyörittää viiden hengen osaava 

henkilöstö, heistä esimerkkinä järjestelmävastaava Dima Tsvetkov, joka oli suurena apuna koko 

opinnäytetyöni aikana erityisesti ohjelmistokehityksen puolella. Eners Oy on yksityisesti omistettu 

yritys, joka kehittää järjestelmää kiinteistöjen ylläpidon helpottamiseksi. Tämän järjestelmän tarkoi-

tuksena on helpottaa kiinteistönhuollon kaikkien osapuolten, kuten esimerkiksi isännöitsijän, omista-

jan tai kiinteistönhoitajien, toimintaa. 

Eners-ylläpitojärjestelmä helpottaa juuri näiden tahojen elämää, sillä kaikki tarvittava data löytyy 

yhdestä paikasta. Dataa on helppo käsitellä ja lukea, kun se on helposti saatavilla ja kaikkien käytet-

tävissä. Isännöitsijän velvollisuudet huojentuvat runsaasti, kun esimerkiksi huoltotöiden toteutus ja 

seuranta tapahtuu yhden järjestelmän sisällä, eikä useamman välikäden kautta. 

Enersin asiakkaina toimii esimerkiksi kuopiolainen vuokrataloyhtiö Kiinteistö-KYS Oy, joka ajaa isän-

nöitsijän asemaa kiinteistöjen hallinnassa. Kiinteistö-KYS Oy on Niiralan Kulman omistama ja heiltä 

löytyy noin 1230 huoneistoa ympäri Kuopiota. 
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1.3 Projektin tavoite ja merkitys 

Aiheeni perustuu Eners Oy:n tavoitteeseen kehittää järjestelmäänsä yhä suuremmaksi kokonaisuu-

deksi. Projektin tarkoituksena oli selvittää mobiiliapplikaation toteuttamisedellytykset sekä toiminta- 

ja jatkokehitysmalli. Tavoitteena oli toteuttaa toimiva Android-applikaatio käyttäjän autentikoinnilla 

sekä työmääräyksien kuittausmahdollisuudella. Muitakin toiminnallisuuksia saatetaan ottaa käyttöön, 

riippuen aikataulun kiireellisyydestä ja niiden todellisesta tarpeellisuudesta. Näitä vaihtoehtoja punni-

taan ja toteutetaan projektin edetessä, jos tarve vaatii.  

Toteuttamisedellytyksien kuvaaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että millaisia työkaluja, resursseja, 

aikataulua ja kehittämisympäristöä tarvitaan aiheen realistiseen toteuttamiseen. Jatkokehitysmallissa 

esitetään suunnitelma applikaation jatkokehitystä varten ja tulevaisuuden suunnitelmat sen toteutta-

miseksi. Tähän otetaan mukaan toiminnallisuuksia, jotka eivät esimerkiksi ehtineet lopulliseen loppu-

tulokseen mukaan. Näitä ideoita otetaan muistiin ja niitä voidaan jatkokehittää tarvittaessa. 

Opinnäytetyön merkitys minulle tulevaisuuden kannalta voi olla hyvinkin tärkeässä asemassa. Mobii-

liohjelmointi on kasvava aihe ja uskon, että siitä on minulle paljonkin hyötyä tulevaisuuden työpaik-

kaa etsiessä. Opinnäytetyö antaa minulle varmasti kattavan pohjan aiheeseen, josta on sitten mah-

dollista jatkaa omaa kehitystä ja kasvattaa omaa osaamista. 

Erityisesti helppokäyttöisyys ja käytännöllisyys korostuvat applikaation toteuttamisessa, sillä asiakas-

kunta voi pitää sisällään eri-ikäisiä henkilöitä sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Tavoit-

teena on helpottaa heidän ja Enersin välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. 

  



        

10 (27) 

   
 

2 PROJEKTIN ALOITUS JA SUUNNITTELU 

2.1 Projektin aloitus ja suunnittelu 

Projektissa on kyse kehitystyöstä olemassa olevan järjestelmän ympärille. Heti projektin alkuvaiheilla 

korostui työn yleinen suunnittelu. Mietittiin esimerkiksi mitä työkaluja halutaan käyttää, miten itse 

applikaatiota halutaan lähteä toteuttamaan ja miten se ylipäätään toimii. Tilaaja oli tässä projektissa 

erittäin paljon mukana suunnittelussa ja pääkohtien hahmottamisessa. Palaverit yhdessä tilaajan ja 

opinnäytetyönohjaajan kanssa sekä jatkuva kommunikointi muun muassa WhatsAppin välityksellä 

edesauttoivat suunnitelman nopeaa laatimista. 

Applikaatiosta haluttiin yksinkertainen käyttää ja muutenkin niin helppokäyttöinen, että kuka ta-

hansa pystyisi sitä ohjaamaan. Simppeli käyttöliittymä takaa mutkattoman sovelluksen käytön ja an-

taa käyttäjälle varmasti miellyttävän käyttökokemuksen. 

Mobiiliohjelmointi oli tekijälle ennestään käytännössä tuntematon käsite ja tästä syystä erityisesti 

alkuvaiheilla aikaa kului runsaasti itse aiheen opiskeluun ja tutkimiseen. Projektia eteenpäin ohjaa-

vien päätösten tekeminen tuli nopeasti esille heti projektin alkuvaiheissa. Jouduttiin päättämään esi-

merkiksi ohjelmointikieli ja muita toiminnallisuuksia ennen kuin voitiin varsinaisesti lähteä etene-

mään projektissa. 

2.2 Aikataulu ja ajankäyttö 

Projektin aikataulua lähdettiin heti toteuttamaan kahden viikoin sykleissä, joista erikseen sovittiin 

opinnäytetyöohjaajan sekä tilaajan edustajan kanssa. Joka toinen viikko pidettiin palavereja opin-

näytetyöohjaajan kanssa, joissa keskusteltiin projektin etenemisestä yleisellä tasolla ja sovittiin tule-

vista asioista, kuten välitavoitteista. Alkuperäisen suunnitelman pohjalta asetettiin omat tavoitteensa 

kahden viikon sykleille. Näitä tavoitteita lähdettiin toteuttamaan jo suunnitelman ensimmäisestä syk-

listä lähtien. 

Allekirjoittaneella ei ollut muita velvoitteita opiskelujen suhteen, joten aikataulu oli erittäin joustava. 

Opinnäytetyötä oli kätevä tehdä oman aikataulun mukaan, kun saa sopia omat menot tekemisen 

ympärille. Samaan aikaan aikataulun liiallinen joustavuus oli vaarallinen asia, koska henkilökohtaisia 

menoja pystyi suunnittelemaan vapaammin. Tästä huolimatta vapaa- ja työaika pystyttiin erotta-

maan hyvin toisistaan ja työ lähti etenemään sopivaa tahtia maaliviivaa kohti. Toki projektin aikana 

tuli montakin kertaa tilanteita ja ongelmia, joihin jouduttiin käyttämään aikaa reilusti suunniteltua 

enemmän, mutta näistäkin selvittiin kunnialla läpi. 
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2.3 Riskit ja niiden hallinta 

Heti projektin alkuvaiheilla pohdittiin riskejä sekä niiden ehkäisyä. Suunnitelmaan laadittiin tarkempi 

kuvaus riskien todennäköisyyksistä sekä niiden vakavuuksista. Todennäköisimmäksi riskiksi paljastui 

mobiiliapplikaatioiden tuottamisen kokemuksen puuttuminen ja tämä asetettiin myös vakavuudel-

taan suurimpien joukkoon. Myös ajankäyttö ja henkilökohtainen motivaatio asetettiin realistisiksi ris-

keiksi, kuitenkin pienemmillä vakavuusasteilla. 

2.4 Projektin vaiheet 

Projektin vaiheet jakautuivat hyvin nopeasti kolmeen pääosa-alueeseen: suunnitteluun, aiheen opis-

keluun sekä itse applikaation ohjelmointiin. Nämä osa-alueet pysyivät projektin edetessä hyvin esillä, 

ja tämä näkyi opinnäytetyön toteutuksessa kokonaisuudessaan. 

Niin kuin aikaisemmin jo mainittu, projektia lähdettiin toteuttamaan kahden viikon sykleissä. Aivan 

projektin alkuvaiheessa keskityttiin kattavan toimintasuunnitelman rakentamiseen. Hyvän suunnitel-

man pohjalta on helppo lähteä toteuttamaan suurempaa kokonaisuutta. Alussa ideoitiin erilaisia ta-

poja toteuttaa Android-applikaatio, sekä siihen tarvittavia työkaluja ja resursseja. 

Suunnitelman valmistuttua oli aika keskittyä projektin aiheen opiskeluun. Mobiiliohjelmointi oli en-

nestään täysin tuntematon aihe, joten sen opetteluun oli varattu noin neljä viikkoa. Tälle ajalle 

suunniteltiin Android-ohjelmoinnin perusteita sekä syvempää tutustumista aiheeseen. Myös ensim-

mäinen palaveri opinnäytetyöohjaajan kanssa sovittiin. 

Itse Android-applikaation toteuttaminen oli paljon helpompi aloittaa, kun hyvä pohja aiheeseen oli 

rakennettu. Applikaation ohjelmointi oli ehdottomasti isoin osa koko projektia ja siihen kului ylivoi-

maisesti eniten aikaa.  Tämä johtuu osittain siitä, että tietämys aiheesta oli ennestään todella vä-

häistä. Applikaation kehityttyä valmiimmaksi kokonaisuudeksi oli aika keskittyä dokumentaation kir-

joittamiseen ja raportin työstämiseen. 

2.5 Projektissa käytettävät tekniikat ja työkalut 

2.5.1 Yleistä suunnittelua 

Projektia suunnitellessa haluttiin etsiä pitkäaikaisia ratkaisuja sovelluksen kehittämiseen, jotta sen 

ylläpitäminen ja jatkokehittäminen olisi mahdollisimman optimoitua ja tehokasta. Suunnitelman tär-

keimmiksi elementeiksi osoittautui kestävä kehitys sekä mahdollisimman yhteistyökykyisten sekä 

ajankohtaisten työkalujen käyttäminen, jotta applikaatio olisi helposti liitettävissä olemassa olevaan 

Eners-järjestelmään.  

Heti applikaation suunnittelun alussa tultiin siihen lopputulokseen, että itse sovellus tulee vain 

Android-käyttöjärjestelmälle. Tämä ajatusmalli perustui siihen, että applikaatio tulisi alustavasti kiin-

teistönhoitajien käyttöön helpottamaan heidän arkeaan. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä lisää 

yhteistyötä ja avoimuutta (Murtomäki, 2017).  

Suurin osa kiinteistönhoitajista käyttää Android-älypuhelimia, joten päädyttiin keskittymään sovelluk-

sessa natiivitoteutukseen pelkästään Androidille. Natiivisovellus eroaa niin kutsutusta cross-platform-
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toteutuksesta siten, että ohjelmisto on suunniteltu ainoastaan kyseessä olevalle alustalle. Tällä ta-

valla erilaisten alustojen välisiä mahdollisia konflikteja ei tarvitse huomioida. Natiivisovellukset suo-

riutuvat tehokkaammin verrattuna cross-platform- toteutukseen, koska sovellus on suoraan vuoro-

vaikutuksessa laitteen resurssien kanssa (Luetić, 2021). 

2.5.2 Kehitysympäristö 

Projektin tekijällä oli vapaasti valittavissa oleva työympäristö ja tilaajan kanssa sovittiin, että projek-

tin edistäminen toteutetaan pääsääntöisesti etätoteutuksena. Työskentelin koko projektin ajan kotoa 

käsin, ja minulla oli käytössäni henkilökohtainen tietokone sekä muut tarvittavat laitteet. En kokenut 

tarpeelliseksi edistää projektia tilaajan toimistolla, sillä minulta löytyy kattavampi työskentely-ympä-

ristö kotoa. 

Android-sovelluskehityksessä kehitysympäristö on lähtökohtaisesti suhteellisen suppea. Joitakin alus-

toja on olemassa kehitystyötä varten, mutta ehdottomaksi ykköseksi nousee Android Studio. Android 

Studio on Android-käyttöjärjestelmän virallinen ohjelmointiympäristö, jota kehittää Google. Sen toi-

nen kehittäjä on JetBrains, joka vastaa koodieditorin kehittämisestä. 

Erityisesti sovelluksen kehityksen aikana oli tarpeellista päästä käsiksi palvelimen pään tiedostoihin 

ja tietoihin. Palvelimelta löytyy tarvittavat rajapinnat sovelluksesta tulevia pyyntöjä varten. Päästäk-

seni käsiksi palvelimen tiedostoihin, otin käyttöön NotePad++ -sovelluksen, jolla on mahdollista yh-

distää palvelimelle käyttäen SFTP-protokollaa. SFTP on lyhenne sanoista SSH File Transfer Protocol 

(SSH-tiedonsiirtoprotokolla) ja sen avulla voidaan käsitellä esimerkiksi palvelimen tiedostoja (SSH, 

s.a). 

Androidin ohjelmointiin on mahdollista käyttää useita erilaisia ohjelmointikieliä. Näistä tunnetuimmat 

ja käytetyimmät ovat Oraclen kehittämä Java ja Googlen kehittämä Kotlin. Java on tehokas ohjel-

mointikieli, joka tukee useiden ohjelmistosovellusten käyttöjärjestelmien ja uusien ohjelmointikielien 

kehittämistä. Kotlin vuorostaan on staattisesti kirjoitettu avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli ja se 

on virallinen kieli Android-sovellusten kehittämiseen (Casey, 2020). 

Sovelluksen suunnitteluvaiheessa päädyttiin siihen tulokseen, että käytetään ohjelmointikielenä Kot-

linia Javan sijasta. Kotlin näytti alkuun paremmalta vaihtoehdolta, koska se on optimoidumpi 

Android-sovelluskehitystä varten, mutta kuitenkin aihetta enemmän tutkittua päätettiin, että toteute-

taan sovellus Javalla. Tärkeä syy tähän oli se, että tekijällä oli jo ennestään kokemusta kyseisestä 

kielestä. Aikataulua silmällä pitäen, Java osoittautui järkevämmäksi ohjelmointikieleksi loppujen lo-

pulta. Käytännössä uuden kielen opetteluun kuluisi liian paljon aikaa sen hyötyihin nähden. 
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3 PROJEKTIN TOTEUTUS 

3.1 Projektin aloitus 

Projektia lähdettiin kehittämään alustavan suunnitelman pohjalta ja toteuttamaan sitä sen mukaan. 

Erityisesti kehityksen alkuvaiheessa applikaation rakentaminen oli hidasta, koska aikaisempi koke-

mus aiheesta oli heikolla tasolla ja tästä syystä aikaa kului asioiden opetteluun sekä itse ymmärtämi-

seen. Ensimmäiseksi alettiin rakentamaan sovelluksen hierarkiaa, eli pohjaa miten itse sovelluksen 

rakenne toteutetaan. Jo alkuvaiheilla törmättiin erilaisiin ongelmiin liittyen sovelluksen logiikkaan, 

mikä lähti jo alkutekijöissään hieman väärille raiteille. Jouduttiin korjaamaan tehtyjä virheitä ja otta-

maan muutamia taka-askelia, jotta saatiin järkevä pohja sovellukselle ja hyvä ympäristö sen kehittä-

miseksi. 

3.2 Versiointi ja API-taso 

Android-sovelluskehityksessä heti projektia luotaessa täytyy määritellä erilaisia versiointiin liittyviä 

ominaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Androidin käyttämä API-taso. API-taso on kokonaisluku-

arvo, joka yksilöi Android-alustan version sen käyttöjärjestelmän mukaan. Kehysrajapinnan päivityk-

set on suunniteltu niin, että uusi sovellusliittymä pysyy yhteensopivana aikaisempien API-versioiden 

kanssa. Eli suurin osa APIn muutoksista tuo uusia tai korvaavia toimintoja, kuitenkin niin, että van-

hoja toimintoja ei käytännössä ikinä poisteta suoraan käytöstä. Tällä tavalla jo olemassa olevat so-

vellukset voivat silti käyttää niitä. Jokainen Android-alustan versio tukee tarkalleen yhtä API-tasoa 

(Google, s.a).  

Taulukossa 1 esitetään Android-alustojen jakautuminen käyttäjien kesken. Suurimmalla osalla käyt-

täjistä on mobiililaitteessaan korkeampi API-taso kuin 22. Tämä viittaa siihen, että Android-käyttäjä-

kunnan mobiililaitteet ovat lähtökohtaisesti uudempia, vuodesta 2015 eteenpäin julkaistuja Android-

laitteita. Nykyään suurin osa mobiililaitteista pitää jo oletuksena sisällään päivitettyjä Android-käyttö-

järjestelmiä, mutta myös niiden päivittäminen API-tasoa ylöspäin on myös hyvin yleistä ja suositelta-

vaa. Todella pieni osa nykyajan mobiililaitteista on taulukon mukaan API-tasoltaan alle 22 ja tästä 

syystä ei ole järkevää kehittää tätä vanhempia sovelluksia. 
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TAULUKKO 1. Android versioiden jakautuminen käyttäjien kesken (Rahman, 2020) 

Android -alustan versio + API level Jakauma 10.4.2020 

Android 4.0 “Ice Cream Sandwich” (15) 0.2% 

Android 4.1 “Jelly Bean” (16) 0.6% 

Android 4.2 “Jelly Bean” (17) 0.8% 

Android 4.3 “Jelly Bean” (18) 0.3% 

Android 4.4 “KitKat” (19) 4 % 

Android 5.0 “Lollipop” (21) 1.8% 

Android 5.1 “Lollipop” (22) 7.4% 

Android 6.0 “Marshmallow” (23) 11.2% 

Android 7.0 “Nougat” (24) 7.5% 

Android 7.1 “Nougat” (25) 5.4% 

Android 8.0 “Oreo” (26) 7.3% 

Android 8.1 “Oreo” (27) 14 % 

Android 9 “Pie” (28) 31.3% 

Android 10 (29) 8.2% 

 

Taulukossa 2 kuvataan Enersin kävijäkuntaa ja heidän käytössään olevia mobiililaitteita. Listassa nä-

kyy top-10 laitteet, jotka ovat käyttäjämääriltään suurimpia heidän sivullaan ”www.eners.fi”. Taulu-

kosta 2 selviää myös jokaisen laitteen alimmat API-tasot. Listan alin API-taso on 21, mikä vastaa 

Taulukon 1 mukaisesti Android 5.0 ”Lollipop” -alustaa. Tiedot on päivitetty viimeksi vuoden 2021 

tammi-huhtikuussa. 

Android-sovellusten kehityksessä määritellään siihen liittyviä toiminnallisuuksia ja toimintoja Android-

versioittain. Sovelluksille määritetään muun muassa alin API-taso, jolloin käytettävän Android-ver-

sion tulee olla sama tai uudempi. Taulukkoa 2 tutkimalla voidaan päätellä käyttäjäkunnan mobiililait-

teista, että projektin alimmaksi API-tasoksi riittää määritellä API-tason versionumero 21. Tämä tar-

koittaa sitä, että sovellus on optimoitu kaikille tätä versionumeroa suuremmille API-tasoille. 

Projektissa päädyttiin käyttämään minimi API-tasona versionumeroa 21, koska ei nähty tarpeelliseksi 

tukea tätä alempia API-tasoja, perustuen taulukon 2 listaan mobiililaitteista. Tämä versionumero tu-

kee taulukon 3 mukaisesti noin 94% kaikista Androidin käyttäjistä. Sovellus tulee erityisesti kiinteis-

tönhoitajien käyttöön, joten minimiarvon kartoittaminen on olennaisessa asemassa sovelluksen kehi-

tyksessä. 
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TAULUKKO 2. Käytetyimmät mobiililaitteet kävijämäärän mukaan eners.fi. 

  

Mobiililaitteen tiedot Min. API level Käyttäjät % 

  

    
Mobiililaitteista: 96% 

Kaikista laitteista: 5,51% 

1. Apple iPhone - 15,62 % 

2. Huawei M2-801L MediaPad M2 21 5,21 % 

3. Huawei PRA-LX1 P8 Lite (2017) 24 5,21 % 

4. Samsung SM-G390F Galaxy Xcover 4 27 5,21 % 

5. OnePlus A6003 6 27 4,17 % 

6. Samsung SM-A505FN Galaxy A50 28 4,17 % 

7. Huawei NEM-L21 Honor 5c 2GB RAM 23 3,12 % 

8. Samsung SM-A105FN Galaxy A10 28 3,12 % 

9. Apple iPad - 2,08 % 

10. Huawei COL-L29 Honor 10 27 2,08 % 

 

 

3.3 Sovelluksen rakenne 

Android-sovelluskehityksessä on mahdollista käyttää useaa erilaista tekniikkaa liittyen applikaation 

rakenteeseen. Projektin edetessä päätettiin ottaa käyttöön kuvan 1 mukaisen Service locator -mallin. 

Service locator -mallissa ideana on hajauttaa esimerkiksi http-pyyntöjä palveluiden mukaan. Tämä 

malli jakaa pyynnöt kuvan 1 mukaisesti paikalliseen ja ulkoiseen tietolähteeseen (LocalDatasource, 

RemoteDataSource), jossa itse pyyntö ohjataan haluttuun palveluun. 

Vasemmanpuoleisin laatikko pitää sisällään käyttöliittymäkomponentteja, kuten esimerkiksi käyttä-

jille näkyviä tekstikenttiä ja nappeja. ViewModel hallitsee ja pitää sisällään käyttöliittymään liittyvää 

dataa. Tämä mahdollistaa tietojen säilymisen esimerkiksi näytön kiertämisen jälkeen (Fujiwara, 

2017). 

Kuvassa 1 näkyvä Repository-moduuli käsittelee datatoimintoja. Se tarjoaa selkeän rajapinnan, jota 

muut sovelluksen moduulit voivat käyttää. Repository sisältää logiikan tiedon hakemiseksi ja se oh-

jaa halutut pyynnöt oikeaan osoitteeseen riippuen siitä, millaista tietoa halutaan hakea ja mistä. Esi-

merkiksi jos halutaan hakea tietoa paikallisesta tallennuksesta, moduuli ohjaa pyynnön LocalData-

Sourcelle, joka toteuttaa pyynnön ja palauttaa tiedot Repositorylle ja siitä yhä käyttöliittymälle asti. 

Sama logiikka pätee RemoteDataSourcen kanssa. 
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Kuva 1. Service locator -patterni. 

Kuten aikaisemmin mainittu, sovelluksen rakenteen suunnittelu on tärkeässä osassa Android-ohjel-

mointia. Projektin sovellus toteutettiin hyödyntäen niin kutsuttua Separation of concerns -suunnitte-

luperiaatetta (SoC). Tämä periaate erottelee sovelluksen eri osa-alueita erilaisiksi osioiksi, joista jo-

kainen osio käsittelee erillistä toiminnallisuutta. SoC -suunnitteluperiaatetta toteuttavaa sovellusta 

kutsutaan modulaariseksi ohjelmaksi. Modulaarisuus saavutetaan kapseloimalla erilaisia tietoja yksit-

täiseen koodiosaan (Wikipedia, s.a). 

Sovelluksessa on jaoteltu esimerkiksi eri käyttöliittymän osat omiin moduuleihinsa. Ja kuvan 1 mu-

kaisesti muutkin moduulit, kuten ViewModel, ovat omissa luokissaan. Tällainen hierarkia tekee sovel-

luksen rakenteesta selkeää ja helposti ymmärrettävää. 

Jokainen Android-sovellus toteuttaa Androidin omaa lifecycle -järjestelmää. Kuvasta 2 nähdään yk-

sinkertaistettu esitys yksittäisen näkymän elämänkaaresta. Tämä järjestelmä on erittäin olennaisessa 

osassa Android-mobiiliohjelmointia, sillä se käsittelee koko sovelluksen elämänkaarta ja missä järjes-

tyksessä kukin ohjelman osa tapahtuu. Ohjelmoijan näkökulmasta tämä järjestelmä helpottaa toi-

mintojen suunnittelua ja toteutusta, kun pystytään tarkasti määrittelemään toimintojen tapahtuma-

järjestystä (Google, Julkaisuaika tuntematon). 
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Kuva 2. Yksinkertaistettu esitys activityn elämänkaaresta (Google, Julkaisuaika tuntematon). 
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3.4 Sovelluksen näkymät 

 

  

Kuva 3. Sovelluksen näkymät. 

Sovelluksen käyttöliittymä pitää sisällään useita erilaisia komponentteja. Näkymät ovat eräänlaisia 

käyttöliittymä-kokonaisuuksia, jotka pitävät sisällään esimerkiksi erilaisia nappeja sekä 

tekstinsyöttökenttiä.  

Sovelluksen päänäkymät koostuvat kuvan 3 mukaisista osioista. Kuvan vasemmasta laidasta löytyy 

Login-näkymä, joka näyttää käyttäjälle sisäänkirjautumislomakkeen ja tätä kautta käyttäjä kirjautuu 

sisään. Tämä on ensimmäinen näkymä, jos käyttäjä ei ole jo aikaisemmin kirjautunut sisään. 

Käyttäjä syöttää kirjautumistietonsa kahteen tekstinsyöttöruutuun ja ”Kirjaudu sisään” -painikkeella 

pyydetään palvelimelta kirjautumista annetuilla tiedoilla. 

Kuvan keskellä on Etusivu-näkymä, joka näytetään heti sisäänkirjautumisen onnistuttua. Etusivu 

hakee automaattisesti palvelimelta sivulle tulostettavat tiedot ja rakentaa näkymän dynaamisesti. 

Dynaaminen luonti tarkoittaa sitä, että käyttöliittymäkomponentit luodaan tulleen datan mukaan, 

eikä niitä ns. ”kovakoodata”, eli näkymä rakennetaan puhtaasti ajon aikana. Esimerkiksi 

työmääräimet ja vikailmoitukset ovat dynaamisesti luotuja. Näkymän yläreunasta löytyy kirjautuneen 

käyttäjän nimi, talo-kuvake johon tulevaisuudessa voidaan liittää käyttäjän hallitsemat kiinteistöt, 

sekä lukko-kuvake, josta voidaan kirjautua ulos. Uloskirjauksessa voidaan kirjautua ulos joko yhdeltä 

tai kaikilta laitteilta. Yhden laitteen uloskirjaus tuhoaa vain nykyisen kirjautumisen tiedot 

palvelimelta, kun taas kaikkien laitteiden uloskirjaus tuhoaa kaikkien aikaisempien kirjautumisten 

tiedot. 

Esimerkiksi työmääräyksiä painaessa avautuu kuvan 3 oikeassa laidassa oleva näkymä. Tältä 

näkymältä löytyy viimeisimmän työmääräyksien tiedot, sekä ”Ota työnalle” ja ”Merkitse valmiiksi” 

napit. Näkymässä on mahdollista ottaa työmääräyksiä työn alle tai merkitä ne valmiiksi, jolloin 

palautetaan palvelimen päähän tarvittavat muutokset. 
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Jokaisesta näkymästä löytyy oikeasta yläkulmasta yhteys-kuvake, mikä päivittyy sitä mukaa kun 

yhteys muuttuu. Vihreä kuvake tarkoittaa, että laite on yhteydessä internetiin, kun taas punainen 

tarkoittaa ettei internet-yhteyttä ole. Tämän taustalla pyörii ajastettu moduuli, joka tarkistaa 

määritellyn väliajoin internet-yhteyttä palvelimelle. 

3.5 Sovelluksen toiminnallisuudet 

3.5.1 Paikallisen datan käsittely ja tallentaminen 

Android-sovelluskehitys tarjoaa jo itsessään useita vaihtoehtoja tietojen paikalliseen tallentamiseen 

ja käsittelyyn. Android antaa suoran tuen SQLite -tietokannan hallintaan, mutta useita muitakin vaih-

toehtoja löytyy. Androidissa dataa pystytään tallentamaan paikallisesti käyttäen esimerkiksi sisäistä- 

tai ulkoista tallennustilaa, cache-tiedostoja tai käyttäen Androidin sisäistä Shared Preferencessiä 

(Haines, 2021). 

Paikallisen tallennuksen käsittelemiseksi päätettiin ottaa käyttöön Room -niminen Android kirjasto. 

Room tarjoaa abstraktikerroksen perinteisen SQLiten yli, jotta tietokantaan pääsee sujuvasti samalla, 

kun hyödynnetään koko SQLite-järjestelmän täysi teho. Kuvan 4 mukaisesti, Room käsittelee tietoja 

objekteina ja ohjaa niitä Java-objekteiksi. Tietoihin päästään käsiksi niin kutsutuilla Data Access Ob-

jekteilla (DAO), jotka ovat vastuussa tietokantaan pääsevien menetelmien määrittelystä (Rawat, 

2019).  

Sovelluksessa Roomia käytetään autentikoinnissa, jotta voidaan tallentaa käyttäjän tietoja paikalli-

sesti muistiin. Sitä käytetään myös tietojen tallennusta varten offline-käyttöä ajatellen. Tällä tavalla 

käyttäjän ei tarvitse joka kerta kirjautua uudestaan sisään, kun kirjautumistiedot löytyvät kätevästi 

laitteen paikallisesta muistista. Myös esimerkiksi työmääräimien tiedot voidaan hakea ensin näkyviin 

paikallisesta muistista, jos internet-yhteyttä ei ole. 

 

Kuva 4. Room -kirjaston komponentit (Rawat, 2019). 
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3.5.2 Kommunikointi palvelimen välillä 

Sovelluksen tärkeimpiin toiminnallisuuksiin kuuluu kommunikointi palvelimen välillä. Kommunikointi 

on olennaisen tärkeässä asemassa sovelluksen jokaisella osa-alueella, kuten esimerkiksi sisään kir-

jauksessa. Enersin palvelimen päässä pyörii MySQL-tietokanta, joka toimii palvelimen tietokantana. 

Rajapintaa toteuttaa PHP. Rajapinnassa on määriteltynä erilaiset palvelimelle tulevat pyynnöt ja nii-

den toiminnot. 

Sovellukseen päätettiin ottaa käyttöön Volley-kirjasto. Volley on http-kirjasto, joka helpottaa ja no-

peuttaa pyyntöjen rakentamista. Volleyn avulla luodaan automatisoituja http-pyyntöjä, joiden kautta 

kommunikoidaan palvelimen kanssa ja palautetaan haluttua dataa. Volleylle on annettava internetin-

käyttöoikeudet, jotta se pystyy lähettämään ja vastaanottamaan pyyntöjä. 

Volley vastaa kaikista sovelluksen ja palvelimen välisistä yhteyksistä. Volleyn kautta luodaan pyynnöt 

kaikkiin toiminnallisuuksiin, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumisen tarkistamiseen palvelimelta tai 

vaikkapa internet-yhteyden testaamiseen. Volley palauttaa palvelimelta response-koodeja, joita tar-

kastelemalla nähdään, onko pyyntö onnistunut vai ei. Kuvan 5 mukaisesti, epäonnistuneen pyynnön 

mukana palautetaan virhekoodi, joka antaa tarkemman tiedon epäonnistuneesta pyynnöstä. 

 

Kuva 5. Palvelimen response-koodit. 

Enersin palvelimen rakenne toteuttaa REST-API -arkkitehtuurimallia ja se käyttää PHP:ta ohjelmoin-

tikielenä. Palvelimelle tehtiin tarvittavat muutokset sen rajapintoihin ja web-käyttöliittymiin. Kuvan 6 

mukaisesti sovellus on Client, joka kommunikoi palvelimen kanssa käyttäen http-protokollaa. Ylei-

simpiä http-pyyntöjä ovat: 

1. GET – haetaan tietoa palvelimelta 

2. POST – lisätään uutta tietoa palvelimelle 

3. PUT – muokataan olemassa olevaa tietoa palvelimelta 

4. DELETE – poistetaan tietoa palvelimelta 

Palvelin käsittelee tulevia pyyntöjä ja tekee tarvittavat toimenpiteet esimerkiksi tietojen palautta-

miseksi. Tarvittaessa palvelin tallentaa tai hakee tietoa tietokannasta ja käsittelee siihen liittyvää da-

taa. Palvelin palauttaa tietoa aina tietokannasta asti takaisin käyttäjälle, jossa se voi käsitellä tullutta 

dataa. Tiedot kulkevat palvelimen ja sovelluksen välillä URL:n kautta parametrien avulla. Parametrit 

voivat pitää sisällään esimerkiksi kirjautumistietoja kirjautumisen tarkastamiseksi. 

 

n
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Kuva 6. REST-API-kuvaaja. 

3.6 Autentikointi 

Projektin tärkeimpiin osa-alueisiin ja toiminnallisuuksiin kuuluu käyttäjien autentikointi. Autentikoin-

nilla jokaisesta käyttäjästä tehdään yksilö ja tätä kautta voidaan määritellä heidän tarpeisiinsa sopiva 

käyttöympäristö. Jokaiselle käyttäjälle luodaan yksilöidyt tunnisteet. Autentikoinnilla voidaan myös 

yhdistää laite ja käyttäjä, kun kirjautumisen yhteydessä tällaisia tietoja otetaan talteen. 

Sovelluksessa on käytössä sisään- ja uloskirjautuminen. Sisäänkirjautumisessa pyydetään käyttäjältä 

olemassa olevia tunnuksia Eners-järjestelmään. Sovellus lähettää pyynnön palvelimelle tietojen tar-

kistamiseksi ja palauttaa kuvan 5 mukaisesti 200-response koodin pyynnön onnistuttua ja päästää 

käyttäjän kirjautumaan sisään. Palvelin tallentaa kirjautumisen tiedot talteen, joita tarkastelemalla 

voidaan myöhemmin päästää kirjautunut käyttäjä sisään ilman uudelleenkirjautumista. Uloskirjauk-

sessa voidaan valita, kirjaudutaanko ulos vain nykyiseltä laitteelta, vai kaikilta laitteilta. Tämä toimii 

samalla periaatteella kuin sisäänkirjautuminen, palvelimelle lähetetään pyyntö kirjautumistietojen 

poistamiseksi. Rajapinnasta löytyy erikseen määriteltynä funktiot, joilla voidaan poistaa yksi tai use-

ampi kirjautuminen. 

Molempien kirjautumisten yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset laitteen paikalliseen muistiin. 

Aivan ensimmäisellä kirjautumisella Room tallentaa laitteen muistiin generoidun laitteen tunnisteen. 

Samalla sinne tallennetaan yksilöity tunniste käyttäjälle sekä käyttäjätunnus. Näitä tietoja käytetään 

hyväksi myöhemmin, kun tarkastellaan käyttäjän uudelleenkirjautumista. Uloskirjautumisessa lait-

teesta poistetaan paikalliset tiedot, jotta sovellus vaatii uudelleenkirjauksen tietojen poistuttua pal-

velimelta. 

Autentikoinnin alkuvaiheilla yritettiin toteuttaa paikallinen tallennus käyttäen kahta erillistä taulua 

yksilöityjen tietojen tallennukseen (uuid, apikey). Uuid on laitteelle yksilöity tunniste ja apikey on 

käyttäjän tunniste. Huomattiin, että on järkevämpää käyttää vain yhtä taulua, josta löytyvät molem-

mat kentät. Näin koodissa tarvitsee käsitellä vain yhtä taulua ja sen päivittäminen on käytännölli-

sempää ja nopeampaa. 

 

 

Client API Database 
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3.7 Työmääräykset 

Projektin suunnitteluvaiheessa haluttiin sovellukseen osio, joka vastaa työmääräyksistä. Työmää-

räykset ovat erityisesti kiinteistönhoitajille tulevia, niin sanottuja työpaloja, jotka pitävät sisällään 

työtehtäviä kuvauksineen. Kuvauksessa voi esimerkiksi olla työn tiedot, työn kohde ja ajankohta. 

Nämä työpalat siis kertovat työntekijälle esimerkiksi mitä pitää tehdä ja milloin tehdä. 

Sovelluksen etusivulta löytyy palvelimelta haettu työmääräykset-osio, joka pitää sisällään käyttäjä-

kohtaiset työmääräykset, sekä tiedot uusista, avoimista ja kesken olevista töistä. Tätä laatikkoa pai-

namalla päästään itse työmääräyksiin, jossa on lueteltuna kaikki sille käyttäjälle kuuluvat työt. Näitä 

töitä on mahdollista ottaa työn alle tai kuitata valmiiksi, jolloin palautellaan palvelimen päähän tarvit-

tavat muutokset, kuten työmääräyksen poistaminen kyseiseltä käyttäjältä. 
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4 LOPPUTULOS 

4.1 Lopputuloksen kuvaus 

Projekti kokonaisuutena rakentui onnistuneesti. Projektisuunnitelman mukaiset ominaisuudet toteu-

tettiin ja sovellus on toimiva kokonaisuus. Kehittävää löytyy vielä paljon erityisesti sovelluksen puo-

lelta, kaikkia toiminnallisuuksia ei ehditty toteuttaa lopulliseen versioon ja käyttöliittymä on vielä 

suhteellisen pelkistetty. Näitä pohditaan lisää jatkokehitysmallissa. 

Sovellusta on helppo käyttää ja käyttöliittymä on selkeä jopa vasta-aloittelevalle mobiilisovellusten 

käyttäjälle. Näkymistä löytyy tarvittavat komponentit ja kuvakkeet vastaavat niiden toiminnallisuuk-

sia, vaikkakin osassa kuvakkeissa ei vielä tässä vaiheessa ole mitään toimintoja. Näkymien visuaali-

sessa puolessa on ehdottomasti parantamisen varaa, mutta sitä voidaan helposti kehittää tulevai-

suudessa vielä paremmaksi. 

Sovelluksen toiminnallisuudet saatiin toteutettua melkein kokonaan suunnitelman mukaan. Alun pe-

rin suunniteltiin useitakin erilaisia toimintoja, kuten jonotusjärjestelmä lähteville ja saapuville palve-

linpyynnöille, mutta nämä jäivät pois lopullisesta versiosta aikataulun vuoksi. Käyttäjien autentikoin-

tijärjestelmä saatiin hyvälle mallille, rakennetusta pohjasta on hyvä jatkaa sovelluksen kehittämistä 

yhä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Kommunikointi palvelimen välillä toimii erittäin hienosti. Volley-

pyynnöt ja niiden käsittely rakennettiin loogiseksi järjestelmäksi, minkä ympärille on helppo kehitellä 

laajempaa ja monimutkaisempaa ympäristöä erilaisten pyyntöjen toteuttamiseksi. 

Projektin jatkokehitysmalli on toteutettu ja se kattaa sovelluksen tulevaisuuden suunnitelmat ja 

mahdolliset kehitysideat. 

4.2 Aikataulut, resurssit ja niiden toteutuminen 

Projektin suunnitteluvaiheessa rakennettu aikataulu oli hyvä pohja projektin etenemiselle. Tätä aika-

taulua jouduttiin kuitenkin muuttamaan projektin aikana useita kertoja. Jotkin osa-alueet veivät pal-

jon enemmän aikaa mitä alun perin suunniteltiin. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että aikaisempi koke-

mus aiheesta oli niin vähäistä, että sen opettelu vei runsaasti aikaa. Erityisesti projektin loppuvai-

heilla aikataulussa jouduttiin joustamaan ja tekemään sovellusta kiireellisellä tahdilla. Tämä näkyy 

esimerkiksi puuttuvissa ominaisuuksissa. Mutta kuitenkin aikataulun viivästymisistä huolimatta, pro-

jekti eteni reipasta tahtia ja saatiin tehtyä niitä asioita mitä sovittiin.  

Sovelluksen kehitys tuotti projektin aikana eniten päänsärkyä. Uusia ongelmia ilmeni jatkuvasti so-

velluksen edetessä ja näitä päästiin sitten korjaamaan mahdollisimman nopeaa tahtia, ettei myöhäs-

tyttäisi aikataulusta turhan paljoa. Jouduttiin esimerkiksi korjaamaan lähestulkoon koko sovelluksen 

rakenne, kun huomattiin sen olevan puutteellinen. 

Projektiin kuluneet resurssit pystyttiin pitämään minimissä. Sovelluksen kehittäminen ei kuluttanut 

resursseja lainkaan tilaajan puolelta. Tekijältä löytyi ennestään sopivat laitteet ja työympäristö pro-

jektin kehittämiseksi. Kehitystyökalut ovat ilmaisia eikä sovellus rasita olemassa olevaa järjestelmää. 
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4.3 Jatkokehitysmalli 

Yksi projektin tavoitteista oli selvittää sovelluksen jatkokehitysmalli. Jatkokehitysmallin tavoitteena 

on rakentaa suunnitelma, miten sovellusta voitaisiin kehittää yhä paremmaksi kokonaisuudeksi tule-

vaisuutta varten. Suunnitelman kehitysideat on helppo yhdistää olemassa olevaan sovellukseen, kun 

kattava pohja on toteutettu. 

Sovelluksen testaamista ja analysointia varten olisi mahdollista ottaa käyttöön Google Firebase. Fire-

base tarjoaa työkaluja esimerkiksi analytiikan seuraamiseen, raportointiin ja sovellusten kaatumisten 

korjaamiseen. Tämän avulla voitaisiin saada kattavammin tietoa sovelluksen toiminnasta ja kehittää 

sen testaamista entisestään (Google, s.a). 

Sovelluksen näkymistä erityisesti etusivulle voidaan lisätä toiminnallisuuksia erilaisiin kuvakkeisiin. 

Esimerkiksi ”Ota yhteyttä” -kuvakkeesta voisi aueta jonkinlainen ikkuna palautteen antamiseksi. Etu-

sivun ylälaidassa olevasta talo -ikonista haluttiin aukeavan lista kyseessä olevan asiakkaan kiinteis-

töistä, joihin hänellä on oikeus. Tästä listasta voitaisiin valita yksittäisiä kiinteistöjä ja tarkastella nii-

den työmääräyksiä ja vikailmoituksia. 

Tulevaisuutta varten sovelluskehitykseen kannattaisi ottaa mukaan erillinen versionhallinta. Projektin 

aikana sovellusta päivitettiin useaan otteeseen ja tämän tarkkailuksi olisi hyvä ottaa käyttöön jonkin-

lainen dokumentaatio, jotta sovelluksen kehittymisen seuranta olisi helpompaa. Versionhallinnan 

avulla pysytään paremmin mukana sovelluksen kehityksessä. 

Projektin suunnitteluvaiheessa keskusteltiin tilaajan kanssa sovelluksen toiminnallisuuksista. Kiireelli-

sen aikataulun takia osa toteutuksista jouduttiin jättämään jatkokehityksen puolelle. Sovellukseen 

haluttiin eräänlainen jonotusjärjestelmä lähteville ja tuleville pyynnöille offline-käyttöä varten työym-

päristöä miettien. Esimerkiksi, jos kiinteistönhoitaja lukee mittareita kellarissa ja internet-yhteyttä ei 

ole, voitaisiin siirtää lähtevä pyyntö jonoon ja toteuttaa se vasta kun internet-yhteys on muodostettu 

takaisin. Tällä tavoin vältyttäisiin tietojen menetykseltä ja helpotettaisiin työntekijöiden toimintaa. 

Sovellukseen haluttiin kehittää myös järjestelmä, joka käsittelee ilmoituksia. Sovellus ilmoittaisi käyt-

täjälle esimerkiksi uusista työmääräyksistä, jotta työntekijä pystyisi työskentelemään tehokkaammin, 

eikä tarvitsisi odotella uusia työmääräyksiä. Ilmoitus toteutettaisiin jonkinlaisella ”pop-up” -ilmoituk-

sella, joka näytetään käyttäjälle, vaikka sovellus ei olisi aktiivisena. Ilmoituksesta kuuluisi myös ääni, 

jotta se on helpompi huomata. Tällä tavalla voitaisiin automatisoida sovelluksen käyttöä ja helpottaa 

kiinteistönhoitajien arkea. 

Etusivu-näkymän päivittäminen pitäisi toteuttaa automatisoituna, ajastettuna toimintona. Tietyn vä-

liajoin etusivu ladattaisiin uudestaan eli haettaisiin siihen tiedot palvelimelta ja luotaisiin näkymä. 

Samalla tarkastellaan uusien työmääräyksien tilanne ja ilmoitettaisiin käyttäjälle niistä. Tällä tavoin 

käyttäjän ei itse tarvitsisi muistaa hakea tietoja uudestaan vaan sovellus toteuttaisi sen automaatti-

sesti. Tämä taas helpottaa esimerkiksi kiinteistönhoitajia, kun ei tarvitse jatkuvasti olla puhelin kä-

dessä päivittelemässä uusia työpaloja. 
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Tulevaisuudessa sovellus on mahdollista ladata esimerkiksi Play -kauppaan, josta sen lataaminen 

olisi kätevää ja versionhallinta helpompaa. Sovellus olisi helposti löydettävissä ja varmasti lisäisi sen 

luotettavuutta, kun sen lataaminen tapahtuu Androidin virallisesta kaupasta. 
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5 YHTEENVETO 

Projektin tarkoituksena oli kehittää toimiva Android-sovellus olemassa olevaan kiinteistöjen ylläpito-

järjestelmään, sekä selvittää sen toteuttamisedellytykset ja jatkokehitysmalli. Projektin tavoitteena 

oli helpottaa tämän järjestelmän hallintaa sekä erityisesti kiinteistönhoitajien työpäivää. Sovelluksen 

toiminnallisuuksiin kuuluisi käyttäjien autentikointi ja työmääräyksien kuittaaminen. Projektin päätyt-

tyä sovellus olisi käyttökunnossa ja toimiva kokonaisuus. 

Sovelluksen toteutus onnistui suunnitellusti ja aikataulussa pysyttiin suhteellisen hyvin. Erityisesti 

projektin alkuvaiheissa aikataulua jouduttiin hieman venyttämään, koska aihetta jouduttiin opettele-

maan enemmän kuin kuviteltiin. Kuitenkin sovellukselle asetetut tavoitteet täyttyivät ja sen toteutta-

misedellytykset sekä jatkokehitysmalli selvitettiin. Valitettavan moni sovelluksen toiminnallisuus jou-

duttiin jättämään jatkokehityksen puolelle, koska aika loppui yksinkertaisesti kesken. 

Projekti oli tekijällä erittäin mielenkiintoinen, mutta samaan aikaan todella haastava. Aikaisemman 

kokemuksen puuttuminen tuli esille jo hyvin alkuvaiheissa, mutta asianmukaisella perehtymisellä 

mobiiliohjelmointiin ja Androidiin, päästiin etenemään kohti maaliviivaa sopivaa tahtia. Tekijä sai 

projektista huomattavan määrän kokemusta moneltakin eri osa-alueelta, mutta erityisesti Android-

sovelluskehityksestä.  

Lopputulemana tilaaja sai toimivan sovelluksen halutuilla toiminnallisuuksilla. Jatkokehitykselle on 

olemassa kattava pohja projektin kehittämisen kannalta. Projekti antoi tekijälle erittäin paljon uutta 

kokemusta mobiiliohjelmoinnista sekä ylipäätään työelämästä ja yrityksen sisällä toimimisesta. Tästä 

on hyvä jatkaa eteenpäin tulevaisuuden haasteita kohti. 
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