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Tämän kandidaatintyön aiheena on kevyen varastonhallintasovelluksen suunnitteleminen 

ja toteuttaminen usealle eri alustalle toimivana web-sovelluksena. Työssä perehdytään 

verkkosivukehityksen historiaan, React käyttöliittymäkirjastoon, tietokantatyyppeihin sekä 

tavaroiden sähköiseen tunnistamiseen viivakoodien, RFID ja NFC teknologioiden avulla. 

Työn käytännön vaiheessa toteutettiin sovellus, jolla käyttäjät voivat lisätä, poistaa ja 

muokata järjestelmän tuotteita, kirjata lainaus- ja varaustapahtuman tietoja järjestelmään 

sekä seurata tuotteiden sijaintia.  
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The goal of this bachelor’s thesis work is to design and implement a lightweight inventory 

management system in the form of a web application that can be used on multiple different 

platforms. This bachelor’s thesis aims to give a general overview of topics such as history 

of web development, React user interface, databases and electrical identification of 

products using barcodes, RFID and NFC. In the practical phase of this thesis an application 

was developed that can be used to add, remove and edit items in the system, to document 

details of lending and booking events and to monitor the location of inventory items.  
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1 JOHDANTO 

Tässä kappaleessa esitellään taustoja kandidaatintyön aiheelle, määritetään työn tavoitteet 

ja rajaukset sekä lopuksi käydään läpi työn rakenne. Työ koostuu neljästä kokonaisuudesta: 

katsaus teoriaan ja kirjallisuuteen, käytännön toteutuksen selostuksesta sekä tulosten 

esittelystä.  

1.1 Tausta 

Moni kasvava pienyritys aloittaa varaston kirjanpitämisen kynällä ja paperilla. Varaston 

kasvaessa tämä paperille asioiden kirjaaminen ei enää riitä, vaan on siirryttävä sähköisiin 

työkaluihin kuten monelle tuttuun MS Exceliin. Pian päädytään kuitenkin tilanteeseen, 

jossa useampi työntekijä käsittelee varastossa olevia tavaroita yhtä aikaa, jolloin tarvitaan 

erillinen järjestelmä varaston hallitsemiseen ja seuraamiseen. Tämä tilanne on myös 

Promedicalilla, helsinkiläisellä kuuden hengen yrityksellä, jonka toimenkuvaan kuuluu 

erilaisten medikaalialan tuotteiden vuokraaminen ja myyminen.  

Yrityksen asiakkaat ovat pääasiassa sairaaloita. Tuotteita varten yrityksellä on 

demovarasto, joka sisältää satoja erilaisia ja erikokoisia tuotteita isoista laitteista pieniin 

kirurgisiin instrumentteihin. Monet demovaraston tuotteista ovat rahallisesti arvokkaita, 

mistä syystä vuokrausprosessin seurantaa halutaan helpottaa ja yksinkertaistaa. Ongelman 

ratkaisemiseksi yritys halusi käyttäjäystävällisen applikaation, jonka avulla voisi hoitaa 

kaikki vuokraamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten vuokrattujen tuotteiden seuraamisen tai 

varattujen tuotteiden ylös kirjaamisen. 

1.2 Aiempi tutkimus ja olemassa olevat ratkaisut 

Kandidaatintyön kirjoitushetkellä on olemassa monia erilaisia varastonhallintajärjestelmiä. 

Olemassa olevat kaupalliset applikaatiot ovat kuitenkin liian raskaita tai epäkäytännöllisiä 

Promedialin käyttötarkoituksiin. Nämä sovellukset on tarkoitettu pääasiallisesti suurien 

logistiikkakeskuksien käyttöön, joilla on varastossa vähintäänkin satoja tuhansia tuotteita. 

Ne sisältävät usein työkaluja koko toimitusketjun hallitsemiseksi, joten suurin osa niiden 
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ominaisuuksista koituisi Promedicalille tarpeettomaksi.  

Mobiilisovelluskaupoissa on tarjolla kevyempiä varastonhallintajärjestelmiä, mutta nämä 

sovellukset eivät ole riittävän yksilöllisiä Promedicalin käyttötarkoituksiin. Sovellusta on 

myös pystyttävä käyttämään eri käyttöjärjestelmiä käyttävillä älypuhelimilla sekä 

toimistotietokoneilla, mikä ei välttämättä onnistu olemassa olevissa sovelluksilla.  

1.3 Tavoitteet ja rajaukset   

Tämän työn tavoitteena on kehittää Promedicalin käyttöön sovellus, joka ratkaisee 

johdantokappaleessa esitellyn ongelman. Työssä perehdytään kehitettävän sovelluksen osa-

alueisiin ja selvitetään, minkälainen ratkaisu on Promedicalin kannalta toimivin. Lisäksi 

selvitetään, minkälaisia asioita ohjelmistosuunnittelijan on otettava huomioon useilla 

alustoilla toimivaa varastonhallintajärjestelmää kehitettäessä.  

Työssä ei perehdytä mobiilisovelluskehitykseen muuten kuin alustariippumattomien web-

sovellusten näkökulmasta. Työssä ei myöskään käydä läpi tietokantojen historiaa vaan 

niitä käsittelevässä kappaleessa pidättäydytään käytännön hyödyissä. Front-end 

teknologioista esitellään vain React, jota hyödynnettiin käytännön toteutusvaiheessa.  

1.4 Työn rakenne 

Luvussa 2 käydään läpi käytännön sovelluksen kannalta tärkeää teoriaa. Ensimmäisenä on 

vuorossa katsahdus verkkosivukehityksen historiaan, jonka jälkeen esitellään työssä 

käytettyä React teknologiaa. Luvussa käydään läpi myös erilaisia tietokantatyyppejä ja 

niiden hyviä ja huonoja puolia. Luvun lopussa perehdytään tavaroiden hallinnassa 

avustaviin teknologioihin kuten viivakoodeihin, RFID:hen ja NFC:hen. 

Luvussa 3 perustellaan teorian pohjalta tehdyt valinnat, joiden pohjalta sovellusta 

lähdetään toteuttamaan.   
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Luvussa 4 käydään läpi kandidaatintyön aikana kehitetty sovellus ja pohditaan, miten 

sovellusta voisi jatkokehittää tulevaisuudessa. Lisäksi pohditaan, mitä aiheesta voisi tutkia 

lisää uusissa tutkimuksissa.  

Luvussa 5 esitetään yhteenveto koko kandidaatintyöstä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä kappaleessa esitellään teoria, jonka ymmärtämistä vaaditaan käytännön toteutuksen 

vaiheessa. Kappaleessa käydään läpi verkkosivukehityksen historiaa, esitellään React 

käyttöliittymäkirjaston perusajatus, vertaillaan erilaisia tietokantatyyppejä ja lopuksi 

perehdytään varastonseuranta-apuvälineisiin kuten viivakoodeihin, RFID- sekä NFC 

teknologioihin. 

2.1 Perinteiset verkkosivut ja yhden sivun applikaatiot 

Webkehityksen alkuaikoina 1990-luvulla verkkosivut olivat palvelinkeskeisiä ja 

sisällöltään staattisia sivuja, jotka koostuivat pääasiassa kuvista ja tekstistä. Verkkosivut 

olivat yhteydessä toisiinsa linkkien avulla ja navigointi sivujen välillä vaati aina koko 

sivun uudelleenlataamista. Myöhemmin PHP:n (Hypertext Preprocessor) ja ASP:n (Active 

Server Pages) kaltaisten palvelinpuolen ohjelmointikielten avulla pystyttiin 

kommunikoimaan käyttäjän kanssa ajonaikaisesti. Tämä mahdollisti dynaamiset 

verkkosivut, joissa käyttäjän toimintoihin verkkosivuilla kyettiin reagoimaan. (Fink & 

Flatow 2014, s3.) 

Kuvassa 1 esitellään perinteisen verkkosivun elinkaarta tarkemmin (Fink & Flatow 2014, 

s7). Käyttäjän suoritettua mikä tahansa toimenpide verkkosivulla, esimerkiksi painikkeen 

klikkaaminen, on tapahtumasta lähetettävä HTML -pyyntö (Hypertext Transfer Protocol) 

palvelimelle. Pyynnön käsittelyn jälkeen palvelin kokoaa ja lähettää asiakkaalle vastauksen 

html-sivuna. Jotta muutokset saadaan asiakkaan puolella näkyviin, on koko verkkosivu 

ladattava uudelleen. (Fink & Flatow 2014, s7.) Käyttäjäinteraktiivisuuden kannalta 

perinteinen verkkosivumalli ei siis ole paras mahdollinen, sillä jokaisen käyttäjän 

toimenpiteen jälkeen on jäätävä odottamaan palvelinta. Kiireisinä aikoina verkkosivusta 

vastaava palvelin voi joutua käsittelemään samanaikaisesti tuhansiakin pyyntöjä, jolloin 

asiakkaiden pyyntöihin vastaaminen verkkosivujen näkymän päivittämiseen voi kulua 

kohtuuttoman paljon aikaa. Lisäksi jos asiakas menettää internetyhteyden kesken 
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selaamisen, ei hän voi käyttää verkkosivua enää lainkaan. (Fink & Flatow 2014, s8.) 

 

Kuva 1. Perinteisen verkkosivun elinkaari 

Finkin ja Flatowin mukaan (2014) vuoden 2005 aikoihin verkkosivukehityksen 

keskuudessa suosioon noussut AJAX-teknologia (asynkroninen JavaScript ja XML, engl. 

Asynchronous JavaScript and XML) mahdollisti asynkronisen kommunikoinnin 

palvelimen ja asiakkaan välillä. Asynkronisen asiakas-palvelinkommunikoinnin etuna on 

parempi responsiivisuus perinteiseen verkkosivumalliin verrattuna. AJAX-kutsuja 

hyödyntäen vain verkkosivun halutut osat voidaan renderöidä uudelleen ilman, että 

verkkosivua on kokonaisuudessaan ladattava uudestaan. Asynkroniset palvelinpyynnöt 

eivät myöskään estä muiden UI-komponenttien (User Interface, käyttöliittymä) toimintaa, 

jolloin interaktioiden välissä palvelimen vastausta ei tarvitse jäädä odottamaan. (Fink & 
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Flatow 2014, s4.) 

AJAX teknologia mahdollisti täyteläiset ja interaktiiviset verkkosivuelämykset (Harrison, 

2015, s57). Näitä uudenlaisia verkkosivuja kutsutaan nimellä yhden sivun applikaatiot, 

SPA (engl. Single Page Application). SPA:t ovat täysiä verkkosivuapplikaatioita, joissa on 

vain yksi sivu. Tämän HTML-sivun (Hypertext Markup Language) päälle on rakennettu 

käyttäjän kanssa kommunikointiin vaadittavat näkymät JavaScript-, HTML5- sekä 

Cascading Style Sheet -tekniikoita (CSS) hyödyntäen. Käytännössä SPA:t toimivat siten, 

että verkkosivulle luodun HTML-elementin sisältöä muutetaan eri näkymien vaihtuessa 

front-end reititystä hyödyntäen. (Fink & Flatow, 2014, s11.) Sivujen välillä liikkuminen ja 

tilojen hallinta toteutetaan SPA:ssa selaimen puolella (Fink & Flatow, 2014, s12). 

SPA:ssa kommunikointi palvelimen ja asiakkaan välillä tapahtuu kuvan 2 esittämällä 

tavalla. Käytännössä palvelin toimii API:n (ohjelmistorajapinta, engl. Application Program 

Intarface) tavoin REST-arkkitehtuurimallia (Representational State Transfer) hyväksi 

käyttäen. Palvelimelta vastaanotetun JSON-muotoisen datan avulla näkymästä päivitetään 

vain ne osat, joiden päivittäminen on tarpeellista. (Fink & Flatow, 2014, s12.) Tällaisen 

asiakas-palvelinmallin seurauksena SPA:t ovat responsiivisuudeltaan natiivien 

applikaatioiden kanssa samalla tasolla, mutta toisin kuin natiivien applikaatioiden 

tapauksessa, SPA:iden käyttäminen ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista ja jatkuvaa 

päivittämistä (Fink & Flatow, 2014, s13).  
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Kuva 2. SPA verkkosivun elinkaari 

2.2 React 

React.js on Facebookin kehittämä JavaScriptiin pohjautuva kirjasto, jolla kehitetään 

interaktiivisia verkkosivukäyttöliittymiä. Reactilla toteutettujen sovellusten toiminta 

perustuu tilojen vaihtumiseen. Tilan vaihtuessa vaihdetaan myös käyttöliittymän näkymää, 

jolloin ainoastaan tarvittavat komponentit päivitetään tehokkaasti ja nopeasti. (React, 

2018.) React-kirjastolla on kehitetty useita suosittuja verkkopalveluita, esimerkiksi 

Facebook, Airbnb, Dropbox sekä Netflix (Facebook, 2018). 

React.js yksinkertaistaa verkkosivujen kehitystyötä hajottamalla käyttöliittymän 

komponenteiksi, joiden uudelleenkäyttäminen, laajentaminen ja päivittäminen ovat 



 

 

 

12 

helpompaa kuin perinteisessä kehitystyössä. Pienistä, helposti hallittavista komponenteista 

on yksinkertaista koota monimutkaisia kokonaisuuksia. (Sousa 2015, s2.) Muiden 

nykyaikaisten verkkosivutekniikoiden tavoin myös React käyttää SPA-mallia. Yhden sivun 

applikaatioiden haasteena on Document Object Model -rakenteen (DOM) päivittäminen 

kesken ohjelman suorittamisen. Monimutkaisissa tapauksissa käyttöliittymien ajonaikaisen 

tilan sekä tarvittavien muutosoperaatioiden selvittäminen on haastavaa. (Sousa 2015, s3.) 

Sen sijaan, että tilan vaihtuessa muokattaisiin oikeaa DOM-rakennetta, React luo omaan 

käyttöönsä virtuaalisen version DOM-puusta, joka on kuin kopio aidon puun halutusta 

lopullisesta tilasta (Sousa, 2015. s. 45). Tämän jälkeen React vertailee virtuaalista puuta 

aitoon puuhun ja selvittää, miten oikea DOM saadaan muutettua virtuaalisen puun 

näköiseksi mahdollisimman pienin muutoksin (Gackenheimer 2015, s15). Tämä 

virtuaalisen DOM:n ratkaisu on tehokkaampi ja nopeampi kuin oikean DOM:n suora 

päivittäminen (Sousa 2015, s45). 

Perinteisien nettisivujen kehitysperiaatteiden mukaan rakenne, interaktiivisuus ja tyyli 

tulisi pitää erillään toisistaan. React kuitenkin rikkoo tätä ajatusta sulauttamalla HTML:llä 

toteutetun rakenneosuuden ja JavaScriptillä toteutetun logiikkaosuuden samoihin 

tiedostoihin. Tämä perinteinen jako toimi hyvin verkkosivujen kehityksen alkuaikoina, kun 

nettisivut olivat paljon nykyistä staattisempia. (Sousa 2015, s3.) Sousan (2015) mukaan 

modernien käyttöliittymien monimutkaisuus ja interaktiivisuus vaativat kuitenkin Reactin 

tavoin näiden osien yhteen sovittamista. 

2.3 Tietokannat 

Tässä kappaleessa esitellään erilaisia vaihtoehtoja tietokannoille. Tietokantatyyppejä on 

monenlaisia ja niiden välillä valitseminen riippuu hyvin paljon kehitettävän sovelluksen 

tarpeista.  
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2.3.1 Relaatiotietokannat 

Relaatiotietokannat perustuvat E. F. Coddin 1970-luvulla kehittämään relaatiodatamalliin 

(Begg, Connolly & Strachan, 1999, s72). Relaatiomallissa data esitetään relaatioiksi 

kutsuttuina kaksiulotteisina tauluina (Garcia-Molina, Ullman & Widom, 2002, s61), joissa 

jokainen rivi sisältää yhden arvon per attribuutti (taulun sarake, jolla on nimi) (Begg, 

Connolly & Strachan, 1999, s72). Relaatiomallissa jokaisella relaatiolla on oltava uniikki 

tunniste, jonka avulla se voidaan erottaa muista relaatioista. Tällaista tunnistetta kutsutaan 

pääavaimeksi (engl. primary key) ja se koostuu yhdestä tai useammasta relaation 

attribuuttiarvosta. Relaatioita voidaan linkittää toisiinsa vierasavainten (engl. foreign key) 

avulla siten, että jonkin relaation pääavain asetetaan attribuutiksi toiseen relaatioon. (Begg, 

Connolly & Strachan, 1999, s81.) Kuvassa 3 on esitetty yksinkertainen esimerkki 

relaatiosta ja avaimista.  
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Kuva 3. Relaatiotietokanta, jossa relaatiot liittyvät toisiinsa vierasavainten avulla 

(Hernandez, 2000, s14) 

Relaatiomallin etuina on datan riippumattomuus muusta datasta, datan yhtenäinen ilmaisu 

ja tarpeettoman toiston välttäminen (Begg, Connolly & Strachan, 1999, s72). 

Relaatiotietokantojen käyttäminen oli myös helpompaa verrattuna edeltäneisiin 

tietokantaratkaisuihin (Harrison, 2015, s7). Käyttäjän ei enää tarvinnut tietää taulujen 
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fyysisestä sijainnista voidakseen hakea sen dataa, toisin kuin relaatiotietokantoja 

edeltäneissä malleissa (Hernandez, 2000, s12).  

Relaatiotietokannoissa ongelmaksi voi koitua skaalautuminen, jos datamäärän tarve kasvaa 

suureksi ja tietokantapalvelimelta vaaditaan lisää suoritusnopeutta. Suuremman palvelimen 

ostaminen auttaa suorituskykyongelmissa vain siihen asti, kunnes käytössä oleva palvelin 

on jo markkinoiden suorituskykyisin. Tällöin ainoa vaihtoehto on jakaa tietokanta 

useammalle palvelimelle, mutta tänä pirstoutumiseksi (engl. sharding) kutsuttu tietokannan 

jakaminen aiheuttaa paljon muita ongelmia. Datan liittäminen vaikeutuu, koska liittäminen 

vaatii tietoa kaikista olemassa olevista relaatioista, eikä tämä tieto ole helposti saatavilla, 

jos tietokanta on jaettu osiin. (Hawkins, Membrey & Plugge, 2010, s35.) Monet 

hyödylliset SQL (Structured Query Language) kyselyt eivät enää toimi, vaan on tyydyttävä 

yksittäisiä rivejä käsitteleviin kyselyihin. Lisäksi pirstottuja tietokantoja käsittelevien 

ohjelmien tekeminen monimutkaistuu, ja kuormituksen tasaaminen vaikeutuu. (Harrison, 

2015, s43.)  

 

2.3.2 Dokumenttitietokannat 

Dokumenttitietokannoilla tarkoitetaan perinteisestä relaatiomallista poikkeavia 

tietokantoja, joissa dataa varastoidaan dokumentteihin XML- tai JSON-formaatin 

mukaisesti. Olio-ohjelmoinnin yleistyttyä relaatiotietokantojen käyttö osoittautui 

epäkäytännölliseksi tilanteissa, joissa oliomuotoista dataa haluttiin tallentaa tietokantoihin. 

Olio-ohjelmoinnin näkökulmasta relaatiotietokannat ovat kuin autotalleja, jossa auto tulee 

ennen säilöön laittamista pilkkoa osiin ja lajitella osat eri laatikoihin. 

Dokumenttitietokannat olivat vastaus tähän ongelmaan. (Harrison, 2015, s53.) 

Olio-ohjelmoinnin näkökulmasta dokumenttitietokannoissa ohjelmointityötä on 

vähemmän, sillä niissä olioita ei tarvitse kääntää relaatiotietokannan hyväksymään 

muotoon, vaan ne voidaan tallentaa dokumenttitietokantoihin sellaisenaan. Lisäetuna on se, 
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että dokumenttitietokannat toimivat erinomaisesti 2000-luvulla yleistyneen AJAX-

ohjelmointimallin kanssa. Näistä syistä johtuen JSON pohjaiset dokumenttitietokannat 

kuten MongoDB ovat nykyisin suosittuja verkkosivukehityksessä. (Harrison, 2015, s53.) 

Dokumenttitietokannat kuten MongoDB ovat myös usein kaaviottomia (engl. schemaless). 

Tämän seurauksena datan käyttäminen dokumenttitietokannoissa on hyvin joustavaa. 

Saman tyyppiset dokumentit voivat sisältää erimuotoista dataa, eikä kaikkien saman 

tyyppisten dokumenttien tarvitse tallentaa dataa täsmälleen samassa rakenteessa. 

(Hawkins, Membrey & Plugge, 2010, s35.) 

Relaatiotietokantoissa käytettävät liittämisoperaatioita ei yleensä tueta 

dokumenttitietokannoissa (Harrison, 2015, s53.). Jos tietokannan dokumentteihin liittyy 

dataa muista dokumenteista, on ohjelmoijalla usein kaksi vaihtoehtoa. Muihin 

dokumentteihin liittyvään dataan voi viitata relaatiotietokantojen tavoin tunnusluvulla tai 

data on mahdollista sulauttaa dokumenttiin itseensä. (Hawkins, Membrey & Plugge, 2010, 

s39.) Sulauttamalla kaikki dokumentin tarvitsema data samaan paikkaan sivuuttaa 

relaatiotietokantojen pirstoutumisongelman, sillä sulautetun datan tapauksessa kaikki 

tarvittava data löytyy samasta paikasta, eikä sitä tarvitse etsiä usealta eri palvelimelta 

(Hawkins, Membrey & Plugge, 2010, s7). 

Kuvassa 4 esitellään esimerkki dokumenttitietokannoille tyypillisestä dokumentista, johon 

on tallennettu dataa CD-levystä. Relaatiotietokannoissa albumin kappaleisiin viitattaisiin 

usein tunnusluvun avulla, mutta dokumenttitietokannoissa kappaleiden sisältämä data 

voidaan usein myös sulauttaa itse CD-levydokumenttiin. (Hawkins, Membrey & Plugge, 

2010, s39.) 
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Kuva 4. Malli dokumenttiin sulautetusta datasta (Hawkins, Membrey & Plugge, 2010, s40) 

2.3.3 Graafitietokannat 

Yksilöiden tiedot ovat tärkeitä, mutta on olemassa tilanteita, joissa tietokannan solmujen 

välinen verkosto on säilytettävää dataa tärkeämpää. Tällainen erikoistapaus on esimerkiksi 

Facebookin kaltaisissa palveluissa, joissa sosiaaliset verkostot ovat avainasemassa. 

Tällaisissa erikoistapauksissa graafitietokannat toimivat relaatiotietokantoja paremmin. 

(Harrison, 2015, s65.) 

Kuten dokumenttitietokantojen tapauksessa, relaatiotietokannoilla on mahdollista mallintaa 

yksilöiden välisiä verkostoja. Tämä ei kuitenkaan onnistu täysin ongelmitta. SQL-

syntaksilla graafien läpi käynti ei onnistu yksinkertaisesti. Esimerkiksi sosiaalisten 

verkostojen tapauksessa käyttäjien kavereiden kavereiden etsiminen tietokannasta olisi 

mahdollista, mutta kahden tarkasteltavan solmun välisten askelten lukumäärän 

selvittäminen on jo kohtuuttoman haastavaa. Graafien läpikäyminen relaatiomallissa on 

myös kallista suorituskyvyn näkökulmasta. (Harrison, 2015, s67.) Vielä huonommin 
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graafien kuvaaminen luonnistuu dokumenttitietokantojen kaltaisilta NoSQL-ratkaisuilta 

(non Structured Query Language), joissa liitäntäoperaatioiden puuttumisesta johtuen 

solmujen välisiä suhteita ei tunneta laisinkaan (Harrison, 2015, s 65). 

2.3.4 Saraketietokannat 

Relaatiomallin kehittämisestä asti dataa on ajateltu järjestettyinä riveinä (Harrison, 2015, 

s75). Saraketietokanta on tietokantajärjestelmä, jossa jokainen attribuutti on tallennettu 

erillisiin sarakkeisiin eli täysin päinvastoin kuin perinteisissä relaatiomalleissa (Abadi, 

Ferreira & Madden, 2006). Kuvassa 5 vertaillaan perinteistä relaatiotietokantamallia ja 

saraketietokantamallia toisiinsa.  

 

Kuva 5. Rivi- ja saraketietokannan vertailu (Harrison, 2015, s77) 

Relaatiotietokannoissa data on usein tallennettu levylle peräkkäisinä kokonaisuuksina, kun 
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taas saraketietokannassa yksittäisten attribuuttien sisältämä data on tallennettu peräkkäin. 

jolloin attribuuttien arvot on tallennettu kovalevyllä peräkkäin. Tämä attribuuttien 

peräkkäin tallentaminen helpottaa datan kompressointia, sillä attribuuttien data on usein 

saman tyyppistä ja sisältä paljon toistoa. Kompressoinnin seurauksena datan säilyttäminen 

vie vähemmän tilaa, tietokannan hakunopeus kasvaa ja datan siirtämiseen kuluu 

vähemmän aikaa. (Abadi, Ferreira & Madden, 2006.) 

Attribuuttien peräkkäisestä tallennuksesta johtuen saraketietokannat toimivat erityisen 

hyvin tilanteissa, joissa halutaan käsitellä vain jonkin yksittäisen attribuutin arvoja 

(Harrison, 2015, s75). Saraketietokantojen haasteena on tilanteet, joissa on tarve lukea tai 

muokata yksittäisen rivin dataa. Koska data on jaettu attribuuttien mukaan, niin yhden rivin 

muokkaaminen vaatii usein koko sarakkeen päivittämistä. (Harrison, 2015, s79.) 

2.4 Tavaroiden sähköinen tunnistaminen 

Tässä kappaleessa perehdytään yksi- ja kaksiulotteisien viivakoodien, RFID:n ja NFC:n 

olemukseen, eroihin ja tyypillisiin käyttökohteisiin.  

2.4.1 Perinteiset viivakoodit 

Viivakoodit ovat tuotteiden yksilöllistämiseen tarkoitettuja symboleita, joita voidaan 

sähköisesti skannata laser- tai kamerapohjaisilla laitteilla (GS1). Tuotteeseen liittyvän 

datan sijasta viivakoodiin talletetaan yleensä viittaus, jonka avulla viivakoodiskanneriin 

yhteydessä oleva tietokone tarvittavat tiedot tuotteesta. Esimerkiksi ruokakaupan 

tuotteisiin kiinnitetyt eivät sisällä tietoa tuotteen nimestä, hinnasta tai kuvauksesta, vaan 

viivakoodi kertoo ainoastaan tuotteen yksilöintiin vaadittavan tunnusluvun. (Worth Data 

Inc. 2004.) Tämä mahdollistaa tuotteiden tiedon muuttamisen ilman, että itse viivakoodia 

tarvitsee vaihtaa. Siksi viivakoodit ovatkin erinomaisia tuotteiden tunnistustapa 

tapauksissa, joissa seurattavien tuotteiden tiedot vaihtuvat usein. (Lowry Solutions, 2015.) 
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Viivakoodi koostuu pystysuuntaisista pylväistä, joiden paksuus ja etäisyys toisistaan 

vaihtelee. Erilaiset viivojen ja välien yhdistelmät kuvaavat eri merkkejä. Kun 

viivakoodiskanneri viedään viivakoodin yläpuolelle, niin viivakoodin tummat pylväät 

absorboivat skannerin tuottaman valon, kun taas valkoisen pylväät heijastavat valoa 

takaisin. Skanneri vastaanottaa heijastuneen valon ja muuntaa sen elektroniseksi 

signaaliksi, joka käännetään tietokoneen ymmärtämään datamuotoon. (Worth Data Inc. 

2004.) 

Viivakoodeja on useita eri tyyppejä erilaisia tilanteita varten. Joihinkin viivakoodeihin voi 

kirjoittaa ainoastaan numeerista dataa, kun taas osa hyväksyy myös merkkejä. Osa 

viivakoodityypeistä vaatii kiinteän määrän merkkejä, kun taas jotkin toiset tyypit ovat 

joustavampia merkkimäärän suhteen. Myös kirjoitettavien merkkien määrä vaihtelee 

viivakoodityypin mukaan. (GS1.) Viivakoodeja voi ostaa etiketinvalmistajilta tai tulostaa 

itse tavallisella mustepatruuna- tai lasertulostimella. On olemassa myös tulostimia, jotka 

ovat erikoistuneita viivakoodien tulostamiseen. (Worth Data Inc. 2004.) 

Worth Data Incin (2004) mukaan varsinaisia viivakoodistandardeja ei ole olemassa, vaan 

päätös käytettävästä viivakoodityypistä on tehtävä tapauskohtaisesti käyttökohteesta 

riippuen. Valintaa tehdessä on otettava huomioon, että kaikki viivakoodilukijat eivät pysty 

lukemaan kaikenlaisia viivakoodeja. Myös seurattavien tuotteiden vaikuttaa valintaan, sillä 

jotkin viivakoodityypit voivat olla liian suurikokoisia pienille tuotteille. Viivakoodien 

kirjoitustiheydellä voi myös olla vaikutusta valintaan, sillä tiheästi kirjoitetut viivakoodit 

eivät siedä paljon vaurioita. Toisaalta tiheä kirjoitus vie vähemmän tilaa kuin harvempaan 

kirjoitetut viivakoodit. Kuvassa 6 on esimerkki viivakoodeista, joiden tiheistä vaihtelee. 



 

 

 

21 

 

Kuva 6. Eri tiheydellä varustettuja viivakoodeja (Worth Data Inc. 2004) 

2.4.2 2D viivakoodit 

Vaihtoehtona aiemmin esitellyille yksiulotteisille viivakoodeille on 2D viivakoodit, jotka 

nimensä mukaisesti sisältävät dataa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tämän ansiosta 2D 

viivakoodit ovat perinteisiä viivakoodeja tiiviimpiä datan säilyttäjiä ja ovat käyttökelpoisia 

pieninä tulosteinakin. Lisäksi niitä on mahdollista lukea monesta eri suunnasta toisin kuin 

yksiulotteisia viivakoodeja, jotka vaativat tietystä suunnasta skannaamista. (GS1). 2D 

viivakoodeista on tullut suosittuja tiiviin kokonsa, käytettävyytensä ja virheensietokykynsä 

ansiosta (Dai, Gu & Tong, 2014). Esimerkiksi 2D viivakoodeihin kuuluvat QR-koodit 

toimivat ISO/IEC 18004 standardin mukaan myös silloin, kun jopa 30% koodista on 

vaurioitunut (Belussi & Hirata, 2012). Taulukossa 1 on esitelty yleisimpiä standardisoituja 

2D viivakoodeja.  
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Taulukko 1. Yleisien 2D viivakoodien vertailua (Scandit, 2018) 

Nimi Kuva Käyttökohteita Muuta 

QR-koodi 

 

Mainokset, 

aikakauslehdet, 

käyntikortit 

ISO/IEC 18004 standardi. 

Joustava koon ja 

virheensietokyvyn puolesta. 

Datamatriisi 

 

Elektroniikka ja 

vähittäistavaramyynti. 

ISO/IEC 16022 standardi. 

PDF417 

 

Logistiikka-ala ja julkinen 

valta. 

ISO/IEC 15438 standardi.  

Soveltuu suurien 

datamäärien (yli 1.1 

kilotavua) tallentamiseen 

(valokuvat, sormenjäljet). 

Aztec 

 

Kuljetusala, erityisesti 

matka- ja lentolipuissa 

ISO/IEC 24778 standardi. 

Toimivat silloinkin, kun 

tulosteen resoluutio on 

huono. Ei vaadi tyhjää tilaa 

ympärille, toisin kuin monet 

muut koodityypit 

 

2D viivakoodien kuviot koostuvat yleensä neliöistä, kuusikulmioista tai pisteistä. Tiiviin 

kokonsa ansiosta 2D viivakoodeihin voi tallettaa huomattavasti enemmän dataa kuin 

yksiulotteisiin viivakoodeihin. (LowrySoltions, 2015.) Tästä syystä 2D viivakoodeihin on 

mahdollista tallettaa pelkkien aakkosnumeeristen informaation lisäksi kuvia, verkkosivujen 

osoitteita, äänitiedostoja (LowrySoltions, 2015), kanji-kirjaimia (Scandit, 2018) tai muuta 
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binäärimuotoista dataa. Dataa voi siis tarjota viivakoodin lukijalle myös silloin, kun 

lukijalla ei ole yhteyttä tietokantoihin. (LowrySoltions, 2015.) 

Viivakoodien lukemiseen tarvittiin ennen älypuhelinten yleistymistä laserskanneria. 

Nykyisin sekä perinteisiä yksiulotteisia että 2D viivakoodeja on mahdollista lukea 

älypuhelinten kameroilla. Viivakoodien skannaaminen vaatii kuitenkin tarkkoja 

skannauskulmia ja hyvin valaistua skannaustilaa viivakoodityypistä riippumatta. 

(Flörkemeier & Sörös, 2013.) 

2.4.3 RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) on jo toisen maailmansodan aikaan kehitetty 

tavaroidenseurantateknologia (Garkfinkel & Rosenberg, 2005, s15). Yleisiä 

käyttötarkoituksia RFID:lle on varashälyttimet, toimitusketjun tehostaminen ja 

kulunvalvonta (Bhatt & Glover, 2006, s2). Toimiakseen RFID systeemi tarvitsee neljä 

osaa: RFID tagin, lukijan, antennin sekä tietokoneverkoston, johon lukija on yhdistetty 

(Garkfinkel & Rosenberg, 2005, s16). 

RFID tagit itsessään sisältävät antennin sekä pienen silikonisirun, johon kuuluu 

radiovastaanotin, vastausviestien lähettämisestä vastaava radiomodulaattori, 

hallintalogiikka, jonkin verran sisäistä muistia sekä virtalähdesysteemi. Tagit voidaan 

luokitella kolmeen eri ryhmään energianlähteiden ja niiden käyttötarkoituksen perusteella. 

Aktiivisiksi tageiksi kutsutaan sellaisia tageja, jotka käyttävät paristoa virtalähteenä 

lukulaitteen viesteihin vastatessa. Pariston hyödyntämisen etuna on jopa 30 metrin 

lukuetäisyys sekä käyttöluotettavuus. (Garkfinkel & Rosenberg, 2005, s17.) Aktiiviset tagit 

ovat kuitenkin huomattavasti kalliimpia verrattuna muihin tagityyppeihin. Niiden hinta on 

pienimmilläänkin jopa 25 USD kappaleelta (RFID Journal, 2018). 

Passiivisilla tagilla tarkoitetaan sellaista komponenttia, joka käyttää lukijalaitteen 

lähettämää radiotaajuutta voimanlähteenä viesteihin vastattaessa. Passiiviset 
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ovat aktiivisia vastineita pienempiä, pitkäikäisempiä ja edullisempia. (Garkfinkel & 

Rosenberg, 2005, s17.) Robertin (2006) mukaan passiivisten tagien hinta voi olla 

pienimmillään jopa 5 USA:n senttiä per RFID tag, mikä on usein murto-osa siitä tavaran 

hinnasta, mihin tag itse on kiinnitetty. Syynä passiivisten tagien hinnan madaltumiseen ja 

on EPCglobalin tavoite saada RFID teknologian käyttäminen yleistymään, minkä 

seurauksena kysyntä ja tuotantomäärät ovat lähteneet nousuun (RFID Journal, 2018). 

On olemassa myös semi-passiivisia RFID tageja, joilla on passiivisen tagin lukuetäisyys ja 

aktiivisen tagin luotettavuus. Semi-passiiviset sisältävät aktiivisten tagien tavoin oman 

pariston, mutta sitä käytetään lukulaitteiden viesteihin vastaamisen sijaan sisäisen muistille 

ja ulkoisille sensoreille energian antamiseen. Semi-passiivisilla tageilla on myös parempi 

käyttöikä kuin täysin aktiivisilla. (Garkfinkel & Rosenberg, 2005, s17.)  

RFID tagien lukemiseen vaaditaan erillinen lukulaite, joka lukutilanteessa lähettää 

radioaaltoja tagia kohti jääden odottamaan vastausta. Tag vastaanottaa lukulaitteen 

lähettämän viestin ja lähettää vastausviestissä tagin sarjanumeron ja mahdollisesti myös 

muuta dataa. RFID teknologian alkuaikoine lukijat suunniteltiin siten, että ne pystyivät 

skannaamaan vain tietynlaisia tageja, mutta nykyisin useita erilaisia tageja lukemaan 

pystyvät lukijat ovat yleistymässä. (Garkfinkel & Rosenberg, 2005, s20.) 

RFID teknologialla on useita etuja muihin tuotteenseurantateknologioihin verrattuna. RFID 

tagien ja lukijoiden koko pienenee teknologian kehittyessä, mikä mahdollistaa niiden 

käyttämisen myös pienikokoisilla tuotteilla. Vastaavasti erityisesti yksiulotteiset 

viivakoodit vievät huomattavasti enemmän tilaa johtuen siitä, että viivakoodien lukeminen 

vaatii näköyhteyteen. (Bhatt & Glover, 2006, s3.) RFID teknologiassa skannaaminen 

tapahtuu radioaaltoja hyväksi käyttäen, eikä näköyhteyttä siksi tarvita (Bhatt & Glover, 

2006, s4). Tätä voidaan pitää myös negatiivisena asiana, jos RFID tageilla merkittyjä 

tavaroita on tiiviisti useampia samassa tilassa ja käyttäjä yrittää lukea vain yhtä tagia. 

Seurauksena voi olla, että lukija skannaa tarkoituksettomasti useamman tuotteen kuin mikä 
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käyttäjä olisi halunnut skannata.  

RFID tagien lukeminen on helpompaa kuin esimerkiksi luottokorttien magneettisirujen tai 

viivakoodien lukeminen. Tämä johtuu siitä, että RFID tagien lukeminen ei vaadi 

tietynlaista lukemiskulmaa toisin kuin monet muut teknologiat. (Bhatt & Glover, 2006, s4.) 

RFID tageja voi myös lukea samanaikaisesti useita kerralla (Bhatt & Glover, 2006, s5). 

Aptaliftin (2012) mukaan RFID tageja on mahdollista lukea jopa 40 kappaletta yhdellä 

skannauksella, kun taas vaikkapa viivakoodien tapauksessa skannaaminen on suoritettava 

yksi koodi kerrallaan.  

RFID teknologia ei kuitenkaan ole toimiva valinta kaikissa tilanteissa. Erityisesti aktiiviset 

tagit voivat osoittautua kalliiksi ratkaisuksi suurilla tavaramäärillä verrattuna 

vaihtoehtoisiin toteutuksiin (Garkfinkel & Rosenberg, 2005, s17). RFID ei myöskään toimi 

erityisen hyvin metallisiin osiin kiinnitettynä tai metallia paljon sisältävissä ympäristöissä 

(Abdelmounim, Bennis, Errkik, Hamraoui & Latrach, 2017). RFID tagit voivat myös 

sekoittaa toisiaan, jos niitä on lukualueella useita kerrallaan. Usean tagin kerrallaan 

lukeminen on mahdollista, mutta se vaatii monimutkaisempia järjestelyitä. (Garkfinkel & 

Rosenberg, 2005, s18.) 

2.4.4 NFC 

NFC (Near Field Communication) on lyhyille etäisyyksillä käytettävä kontaktiton 

kommunikointiteknologia (Roland, 2015, s19). Sen avulla muutaman senttimetrin päässä 

toisistaan olevat laitteet pystyvät vähäisen datamäärän kaksisuuntaiseen kommunikointiin 

ilman monimutkaisia verkkokonfigurointeja (Chintalapudi, Nandakumar, Ramarathnam & 

Padmanabhan, 2013). Yhteyden luomisen jälkeen laitteet voivat tarvittaessa jatkaa 

kommunikointia jonkin pitkän matkan teknologian avulla (Coulton, Edwards, Garner & 

Rashid, 2006). 

Koska NFC on erikoistapaus RFID teknologiasta (Thrasher, 2013), ei sekään toimi 
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luotettavasti metallipinnoille kiinnitettynä (NFC.Today, 2017). Etuna RFID teknologiaan 

verrattuna NFC:ssä on se, että monilla nykyaikaisilla älypuhelimilla on mahdollista lukea 

NFC tageja. NFC teknologiaa voidaan myös pitää turvallisena johtuen siitä, että se toimii 

vain erittäin lyhyillä etäisyyksillä. (Thrasher, 2013.) 
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3 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Aiemmissa Promedicalin käyttämissä varastonhallintamenetelmissä ongelmana on ollut 

niiden kankeus, mistä syystä yrityksen työntekijät ovat laiminlyöneet lainaustietojen ylös 

kirjoittamista. Niinpä uuden ratkaisun yhtenä tärkeimpänä vaatimuksena on 

helppokäyttöisyys. Kehitetyn sovelluksen on oltava niin käyttäjäystävällinen, että sen 

hyödyntäminen tuoteseurannassa on mieluisampaa kuin ilman sitä työskenteleminen. 

Lainaustietojen kirjaaminen on aiemmin vaatinut toimiston tietokoneelle menemistä, mutta 

yritys haluaisi uuden sovelluksen toimivan työntekijöiden älypuhelimilla. 

Toivomuksena oli, että sovellusta pystyisi käyttämään toimiston tietokoneella sekä 

älypuhelimella. Promedicalin työntekijöiden älypuhelimien joukossa on kuitenkin sekä 

Android- että iOS-käyttöjärjestelmää käyttäviä laitteita. Finkin ja Flatowin (2014) mukaan 

näille mobiilialustoille applikaatioiden kehittäminen vaatii erilaista osaamista. Usealle 

mobiilialustalle sovelluksien kehittämiselle vaihtoehtoinen ratkaisu on toteuttaa sovellus 

mobiiliapplikaation sijaan web-applikaationa. Syynä on se, että web-applikaatiota 

suoritetaan aina selaimessa, joiden toiminta ei riipu alla olevasta käyttöjärjestelmästä. 

Tarvittaessa web-applikaation voi lopuksi muuttaa PhoneGapin kaltaisen palvelun avulla 

mobiilikaupassa jaettavaksi sovellukseksi. (Fink & Flatow, 2004, s5.) 

Kehitystyön yksinkertaistamiseksi ja ajan säästämiseksi päätettiin, että sovellus toteutetaan 

web-applikaationa. Tällöin sovellusta voi käyttää millä tahansa internetiin yhteydessä 

olevalla näytöllisellä laitteella, kuten pöytäkoneella, kannettavalla tietokoneella, tabletilla 

tai älypuhelimella.  

Front-end puolen teknologiaksi valittiin React. Sovelluksesta haluttiin kehittää SPA:n 

tavoin responsiivinen ja käyttäjäystävällinen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi päätettin 

valita web-kehys (engl. framework) esimerkiksi Reactin, Angularin ja Emberin väliltä. The 

State of Javascriptin tutkimuksen mukaan React oli vuonna 2017 kehittäjien keskuudessa 

kaikkein suosituin web-kehys. Mediumin (2018) mukaan Reactin oppiminen on helpompaa 
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muihin nykyaikaisiin web-kehyksiin verrattuna, joten Reactin valitsemisen uskottiin 

vähentävän kehitysaikaa. Lisäksi React on avoimen lähdekoodin kehitys-ympäristö ja siksi 

monet Promedicalin sovelluksen vaatimista ominaisuuksista on saatavina valmiina React 

komponentteina.  

 

Kuva 7. Front-end kehysten suosioiden vertailu (The State of JavaScript, 2017) 
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Tietokantatyypiksi valittiin dokumenttitietokanta, koska React kehityksessä dataa 

käsitellään usein JSON-muotoisena, mikä on luonnollinen ratkaisu myös 

dokumenttitietokannoissa. Dokumenttitietokannaksi valittiin MongoDB, joka on 

Harrisonin (2015, s62) mukaan käyttäjäystävällinen, helppo oppia ja toimii erinomaisesti 

web-sovellusten kanssa.  

Alkuperäisen suunnitelman mukaan sovelluksessa oli tarkoitus käyttää koodien tai tagien 

skannausteknologiaa hyväksi tuotteiden ylös kirjaamisen helpottamiseksi. Tätä 

ominaisuutta ei kuitenkaan koskaan toteutettu, sillä Promedical ei kokenut sitä 

välttämättömäksi. Jos ominaisuus olisi toteutettu, niin siinä olisi käytetty 2D viivakoodia 

niiden pienen koon, edullisen hinnan ja toimistossa tulostamismahdollisuuden vuoksi. 

Kaikkein pienimpiä tuotteita olisi voinut säilyttää muovipussissa, johon viivakoodi olisi 

voitu kiinnittää. RFID teknologia ei olisi kelvannut, sillä sen käyttämiseen pelkkä 

älypuhelin ei riitä, vaan tarvitaan myös RFID lukulaite. Näin ollen ratkaisu ei olisi ollut 

riittävän käytännöllinen Promedicalin tarpeisiin. NFC teknologia olisi ollut kätevä ja 

helppokäyttöinen ratkaisu, mutta yrityksen työntekijöiden työpuhelimista ei tiedetty 

varmuudella, että tukivatko ne kaikki NFC skannaamista. 
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4 TULOKSET 

Alkuperäisessä vaatimuskeskustelussa sovittiin, että sovelluksen avulla on pystyttävä 

suoriutumaan seuraavista toimenpiteistä:  

1. Vuokraamisen tai lainaamisen yhteydessä asiakastietojen talteen kirjoittaminen. 

2. Tuotteiden palauttamisen ylös kirjaaminen. 

3. Automaattisen tulostettavan sopimuksen luominen varaustietojen pohjalta 

4. Tuotteiden lisääminen ja poistaminen järjestelmästä. 

5. Tuotteiden tämänhetkisen sijainnin seuraaminen. 

6. Varauksien ylös kirjaaminen. 

7. Tuote- ja lainaustietojen korjaaminen 

Tässä luvussa käsitellään, miten yllä mainitut toiminnallisuudet toteutettiin valmiissa 

sovelluksessa. Lopuksi pohditaan myös, mitä sovelluksesta jäi toteuttamatta ja miten sitä 

voisi jatkossa kehittää pidemmälle.  

 

Kuva 8. Promedical sovelluksen päävalikko 
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4.1 Sovelluksen osa-alueet 

Tuotteiden vuokraamisen yhteydessä kerättävät tiedot on esitelty taulukossa 2. 

Taulukko 2 - Lainauksen yhteydessä kerättävät tiedot 

Kirjattava tieto Automaattinen täydennys 

työntekijän nimi, joka haki tuotteen varastosta Kyllä, haetaan sovelluksen käyttäjänimen 

perusteella 

asiakkaan nimi ei 

asiakkaan yhteystiedot, esimerkiksi 

puhelinnumero tai sähköpostiosoite, johon 

ongelmatilanteessa otetaan ensisijaisesti yhteyttä 

ei 

laina-aika ja palautuspäivämäärä Lainauksen alkamispäivämäärä on 

oletusarvoisesti lainauspäivä, mutta 

palautuspäivämäärä on lisättävä itse. 

lainattavat tuotteet ja niiden sarjanumerot Haetaan listasta suodatustyökalun avulla 

lainauksen luonne (koekäyttö, sijaislaite 

maksullinen/maksuton) 

ei 

Lainausnäkymän käyttäjäystävällisyys pyrittiin saavuttamaan siten, että sovelluksen 

käyttäjän tarvitsisi lainaustilanteessa täyttää mahdollisimman vähän tietoa käsin. 

Lopullisessa ratkaisussa käyttäjän täyttää itse vain neljä kenttää: asiakkaan nimi, 

yhteystiedot, palautuspäivämäärä sekä lainauksen luonne. Näin kynnys sovelluksen 

käyttämiselle lainauksen kanssa samanaikaisesti on mahdollisimman matala, jolloin 

lainaustietojen ylös kirjausten laiminlyöminen toivottavasti vähenee. Samanlaista 

suodatustyökalua tuotteiden etsimiseen on käytetty tuotteiden lainaamisen ja palautuksen 

yhteydessä sovelluksen käytön oppimisajan vähentämiseksi. 

Kirjattujen lainaustietojen perusteella sovellus luo lainasopimuslomakkeen, joka voidaan 

tulostaa ja allekirjoittaa asiakkaan kanssa. Sopimuksessa ilmoitetaan samat tiedot kuin mitä 

lainaamisen yhteydessä järjestelmään kirjattiin. Sopimuksen tarkoituksena on tuoda 

molemmille osapuolille selväksi lainaamisen ehdot ja varmistua kirjallisesti, että tuotetta 

lainaava asiakas on ymmärtänyt, mihin on sitoutumassa. Kuvassa 9 esitetään lainaus- ja 
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sopimusnäkymät.  

 

Kuva 9. Tuotteen lainaaminen ja sen pohjalta automaattisesti generoitu sopimus 

Tuotteiden lisääminen ja poistaminen tietokantaan on ehdoton ominaisuus, sillä 

demovaraston tuotteita tulee lisää ja niitä poistuu sitä mukaa, kun vanhoja tuotteita 

myydään pois ja uusia ostetaan tilalle. Tuotteiden lisääminen ei vaadi muita tietoja 

käyttäjältä kuin sovelluksen nimen ja sarjanumeron. Promedicalin asiakkaat voivat myös 

varata tuotteita etukäteen varastosta ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

Varaamisen tiedot kirjataan varausnäkymässä, johon kerätään toivottu lainausaika, 

asiakkaan yhteystiedot ja lainattavat tuotteet. 

Seurantanäkymässä käyttäjä voi tarkastella ja muokata yksittäisten tuotteiden tietoja, kuten 
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tuotteen nimeä ja sarjanumeroa sekä tämänhetkistä sijaintia (onko tuote varastossa vai 

asiakkaalla lainassa). Seurantaosio esitetään listana, josta voidaan seuloa tuotteita listan 

hakutoiminnon valintaruutujen avulla. Halutessaan asiakas voi esimerkiksi seuloa 

näkymästä pois kaikki varastossa olevat tuotteet, jolloin ruudulla näkyy ainoastaan 

asiakkailla tällä hetkessä lainattuna olevat tuotteet. Tämän jälkeen näkymästä voi seuloa 

pois vielä ne tuotteet, joiden eräpäivä ei ole vielä mennyt ohitse, jolloin jäljelle jää 

ainoastaan jo erääntyneet asiakkailla olevat tuotteet. Seurantanäkymässä käyttäjä voi myös 

muokata virheellisesti kirjattuja tuote- ja lainaustietoja.  

 

Kuva 10. Seurantanäkymä: seulonta, valintaruudut sekä tuotelistaus 
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4.2 Tulevaisuuden pohdintaa 

Alkuperäisen ideoinnin aikoihin varausnäkymään oli tarkoitus sisällyttää kalenteri, josta 

varauksien seuraaminen olisi ollut intuitiivista. Vastoin odotuksia tällaiseen tarkoitukseen 

sopivaa kalenterikomponenttia Reactille ei löytynyt. Olemassa olevien epävirallisten 

kalenterikomponenttien ongelmana oli dokumentaation puute, mikä on Mediumin (2018) 

mukaan nopeasti kehittyvälle Reactille hyvin tyypillistä. Näistä syistä kehitystyön 

helpottamiseksi päätettiin toteuttaa varausnäkymään kalenterin sijaan yksinkertaistettu 

varauslista. Tulevaisuudessa kalenterinäkymän lisäksi sovelluksen varausjärjestelmän voisi 

yhdistää esimerkiksi Oulook kalenteriin, jolloin sovellusta käyttävä yritys voisi nähdä 

samasta kalenterista muitakin tärkeitä asioita.  

Täysin uusi ominaisuus hyödyllinen ominaisuus voisi olla inventaariotyökalu, jolla voisi 

tarkistaa, pitääkö järjestelmän ilmoittama varaston tila paikkaansa. Viivakoodiseurantaan 

yhdisteyllä inventaariotyökalulla käyttäjä voisi skannata varastossa tuotteen, minkä jälkeen 

työkalu ilmoittaisi, montako samanlaista tuotetta hyllyssä järjestelmän mukaan pitäisi olla 

ja montako on lainattuna asiakkaille. Jos järjestelmän ilmoittama tieto ei pitäisi paikkaansa, 

voisi käyttäjä päivittää varaston tilanteen samasta inventaarionäkymästä. 

Toteutettu sovellus tuottaa lainaamisen yhteydessä tulostettavia sopimuksia, joissa 

kerrotaan lainaukseen liittyvät tiedot sekä kerrotaan asiakkaan vastuusta lainattuja tuotteita 

kohtaan. Toinen hyödyllinen tuloste, jonka sovellus voisi tulevaisuudessa tuottaa olisi 

raportti, joka listaisi kaikki lainatut tuotteet ja niiden sijainnin. Raporttia voisi käyttää 

demovaraston käytön seuraamiseen. Tällaista toiminnallisuutta pyydettiin sovellukseen 

kehityksen alkuvaiheessa, mutta lopulta todettiin, ettei sitä välttämättömänä ominaisuutena 

toteuteta.   

Toteutettu sovellus ei käytä viivakoodi- tai NFC teknologioita varaston tuotteiden 

tunnistamiseen. Mielenkiintoista olisi selvittää, miten paljon skannaamisteknologia 

vaikuttaa sovelluksen käytettävyyteen vai olisiko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä. 
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Skannausteknologian käyttöönottaminen esimerkiksi monimutkaistaisi tuotteiden 

lisäämistä järjestelmään, kun jokaista uutta tuotetta lisättäessä tulisi tuotteeseen liimata 

tunnistin ja sen jälkeen skannata se.  
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5 YHTEENVETO 

Kasvaville pienyrityksille tyypillinen ongelma on varaston järjestelmällinen seuraaminen, 

kun työtekijöiden ja varastossa olevien tuotteiden määrä kasvaa. Usein kirjanpito aloitetaan 

kynällä ja paperilla, mutta pian tämä menetelmä osoittautuu riittämättömäksi ja tarvitaan 

hienostuneempia ratkaisuja. Monet olemassa olevat järjestelmät ovat joko liian raskaita 

pienten yritysten käyttöön tai ne eivät ole tarpeeksi joustavia. Tässä kandidaatintyössä 

esitettyyn ongelmaan haettiin ratkaisua Promedicalille räätälöidystä 

varastonhallintajärjestelmästä. 

Mobiiliapplikaatioita kehitettäessä on otettava huomioon, minkälaisia laitteita 

kohdeyleisöllä on käytössä. Pienyritysten kohdalla pahimmassa tapauksessa kaikki 

käytettävät laitteet ovat eri mallisia ja käyttävät eri käyttöjärjestelmiä, jolloin yhden 

sovelluksen kehittäminen ei ehkä riitä, vaan jokaiselle eri käyttöjärjestelmälle on tehtävä 

oma versionsa sovelluksesta. Tämä ongelma voidaan kuitenkin kiertää, jos 

mobiiliapplikaation sijaan sovellus toteutetaankin web-applikaationa. Nykyaikaisten SPA-

teknologioiden avulla verkkosivusovelluksista saa natiivien sovellusten tavoin 

responsiivisia, jolloin käytettävyys on erinomainen, mutta kehitystyössä vältytään usean 

version kehittämistarpeelta.  

Tuotteiden seurantateknologioita on monia erilaisia. Tässä kandidaatintyössä esiteltiin 

niistä yleisimpiä, kuten yksi- ja kaksiulotteisia viivakoodeja sekä RFID ja NFC tageja. Jos 

näitä teknologioita halutaan yhdistää mobiilisovelluksiin, tulee ottaa huomioon, että RFID 

tageja ei pysty skannaamaan mobiililaitteilla, vaan tarvitaan siihen työhön erikoistunut 

RFID skanneri. RFID teknologiaan perustuvaa NFC:tä voidaan käyttää mobiililaitteilla 

jotka sisältävät siihen tarkoitetun komponentin. Koska tässä työssä seurantateknologioita ei 

käytetty, niin tulevaisuuden tutkimuksissa voisi selvittää, onko niiden pois jättämisestä 

merkittävää vaikutusta sovelluksen käytettävyyteen.  
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