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Yleistä lopputyöstä 

 

 

Clt132-kurssin suorituksessa lopputyöllä on suurin painoarvo arvostelua ajatellen. Lopputyön 

tarkoituksena on osoittaa, että kurssilla on opittu edes jotain ja että osaa soveltaa kurssilla käytyjä 

asioita mielekkäällä tavalla itsenäisesti käytännössä. 

 

Lopputyönä tehdään pieni sivustokokonaisuus, joka koostuu viidestä toisiinsa liittyvästä sivusta. 

Varsinaisen toteutuksen suhteen on vapautta: aiheen saa itse valita ja haastavuuden voi valita omien 

kykyjensä ja kunnianhimonsa (hyvän kurssiarvosanan tavoittelu) mukaisesti. 

 

Eräs mahdollinen aihe ja kokonaisuuden muodostaminen olisi tällainen, aiheena oman itsensä 

esittelysivusto (eli perinteinen kotisivu): 

• Aloitus/indeksisivu (1) 

o taulukkosivu (2), esim. suoritettujen ja tulevien opintojen erittely 

o linkkisivu (3), esim. omat suosikkilinkit Internetissä 

o kuvagalleria (4), jotain vapaasti valittavia kuvia 

o muu sivu (5), mitä ikinä haluaakaan sivuille laittaa 

 

Oleellista on kuitenkin se, että sivusto on kokonaisuus, eli irralliset sivut vailla mitään 

toiminnallista tai temaattista yhteyttä eivät muodosta kokonaisuutta. Huoliteltu kokonaisuus 

tarkoittaa myös sivujen yhdenmukaista ulkoasua, mutta tämä varmaan on aika selvä asia (ainakin 

näin itse kommentoitte kurssin ensimmäisissä analyysitehtävissä). 

 

Tarkoitus on siis tehdä sivuja eikä tuottaa sisältöä, joten varsinaisen teksti/asiasisällön saa kopioida 

vaikka suoraan Wikipediasta, jos itse tekeminen ei motivoi. Oli aihe mikä tahansa, niin toiveena 

kuitenkin on, että sivut liittyvät yhteen ja samaan teemaan tai aiheeseen. Ketkä eivät keksi mitään 

aihetta itse, tehkööt sivut vaikka Knight Riderista, eli Ritari Ässästä. Aiheeseen löytyy materiaalia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Rider 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ritari_Ässä 
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Lopputyön käytännön ohjeet 

 

 

Tehtävät palautetaan joko *.htm tai *.html tiedostoissa. Ole kuitenkin johdonmukainen, valitse 

jompikumpi, ei molempia sekaisin. Mahdollinen tyylitiedosto palautetaan *.css tiedostona. 

 

Nimeä tiedostot järkevästi, eli aloitussivun nimeksi index, muiden sivujen nimeksi jotain asiallista 

(itse asiassa tiedostojen nimeäminen on osa tehtävää, jossa näytetään asianhallintaa). 

 

HTML vs. XHTML. 

 

Sivut tehdään joko html- tai xhtml-sivunkuvauskielellä. Huomioi, että koska html on 

anteeksiantavampaa virheiden suhteen kuin xhtml, html:llä tehty työ on asteikon yläpäässä yhden 

arvosanan alempi arvostelussa kuin vastaava työ xhtml:llä. Html:llä ei siis voi saada nelosta 

parempaa, vaikka tekisi viitosen arvoisen työn sisällön suhteen! Kerro selvästi, että kummalla 

kielellä olet sivut tehnyt (toisinaan ero ulkopuolisin silmin voi olla arbitraarinen ilman selkeää 

referenssiä…) 

 

Itse työn sisältö. 

 

Jäljempänä on eritelty eri (lopputyön, ei koko kurssin!) arvosanojen vaatimuksia. Valitse listalta 

sopiva haastetaso, ja toteuta työsi sen vaatimusten mukaisesti. Alemman tason arvosanan voi saada 

todella helpolla, vaikka viiden minuutin työllä, loistavaan arvosanaan joutuu taas uhraamaan 

paljonkin aikaa, kenties päiväkausia. Tämä lienee (ainakin jossain määrin) oikeudenmukaista. 

 

Dokumentointi. 

 

Työn lisäksi tehdään pieni, vapaamuotoinen dokumentointi. Siinä kerrotaan, mitkä työn tavoitteet 

ovat, miksi käytti suunnittelussa niitä ratkaisuja kuin käytti (esim. tiedostojen nimeämiset, 

hakemistorakenteet…). Arvioi myös oma työsi arvosanalla 1-5 (pohjaten ohjeistuksen kriteereihin), 

kerro mitä hyvää/huonoa siinä on ja listaa oleelliset puutteet (jos niitä on). 

Dokumentoinnin pituus ehkä noin puoli sivua – yksi sivu. 
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Lopputyön palautus 

 

 

Koko lopputyö palautetaan yhtenä palautuksena. 

 

Pidä huolta, ettei hakemistorakenne hajoa palautuksessa, eli jos teet esim. alihakemistoja sisältävän 

ratkaisun, lähetä se hakemistorakenteen säilyttävänä zip-tiedostona, tai kerro viestissä, että miten 

tiedostot sijoittuvat hakemistorakenteessa. 

 

Vaihtoehtoinen tapa: lähetä tiedostot, ja laita linkki Internet-sivulle, missä nämä tiedostot ovat 

nähtävissä ja kokeiltavissa luonnollisessa ympäristössä (esim. kotisivut yliopistolla). 

Kurssiassistentti antanee pyynnöstä apua kotisivujen pystytyksessä yliopiston kotihakemistoon. 

 

 

Tehtävät lähetetään kurssiassistentille (Mikko Vuorinen). 

 

 

Lopputyöstä ei anneta mallivastauksia. 

Halutessaan opiskelija voi saada pienimuotoista henkilökohtaista rakentavaa palautetta (joko 

assarilta tai opelta, tämä selviää myöhemmin), tästä kannattaa mainita viestissä, jonka liitteenä 

tehtävän lähettää. 

 

 

LAITA OPISKELIJANUMEROSI NÄKYVILLE   

SÄHKÖPOSTIVIESTIIN!!! 

(Mielellään myös tiedostoihin kommenttina.) 
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Haastetaso lopputyön arvosanalle 1: 

 

Työn täytettävä seuraavat ominaisuudet: 

 

- Viisi sivua, kaikki näkyvät selaimella 

- Jokainen sivu saavutettavissa aloitussivulta jotain navigointipolkua pitkin 

- Jollakin sivulla on vähintään yksi kuva 

- Sivuilla näkyvää tekstiä on muotoiltu, esim. elementtien attribuuteilla 

 

Haastetaso lopputyön arvosanalle 2: 

 

Työn täytettävä seuraavat ominaisuudet: 

 

- Viisi sivua, kaikki näkyvät selaimella 

- Jokainen sivu saavutettavissa aloitussivulta jotain navigointipolkua pitkin 

- Sivuilla on käytetty kuvitusta 

- Jollakin sivulla on vähintään 2x2 kokoinen taulukko 

- Sivuilla on linkki ulkopuolisille sivuille 

- Sivuilla näkyvää tekstiä on muotoiltu CSS:n avulla (esim. Inline Style) 

 

Haastetaso lopputyön arvosanalle 3: 

 

Työn täytettävä seuraavat ominaisuudet: 

 

- Viisi sivua, kaikki näkyvät selaimella 

- Jokainen sivu saavutettavissa aloitussivulta jotain navigointipolkua pitkin 

- Sivuilla on käytetty kuvitusta, kuvien käyttö on harkittua ja tyylikästä 

- Jollakin sivulla on vähintään 4x3 tai 3x4 kokoinen taulukko 

- Jollakin sivulla on pienehkö lomake, jossa ainakin tekstikenttä 

- Sivuilla on useita linkkejä ulkopuolisille sivuille 

- Sivuilla näkyvää tekstiä on muotoiltu CSS:n avulla, kullakin sivulla on käytössä jokin 

universaalityyli (esim. Internal Style Sheet), paikalliset muotoilut sallittuja Inline Stylen 

avulla 
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Haastetaso lopputyön arvosanalle 4: 

 

Työn täytettävä seuraavat ominaisuudet: 

- Viisi sivua, kaikki näkyvät selaimella 

- Jokainen sivu saavutettavissa jokaiselta sivulta (esim. navigaatiopalkki) 

- Sivuilla on käytetty kuvitusta, kuvien käyttö on harkittua ja tyylikästä sekä 

järjestelmällistä esim. tiedostonnimien ja formaattien suhteen 

- Jollakin sivulla on vähintään 8x4 tai 4x8 kokoinen taulukko 

- Jollakin sivulla on lomake, jossa ainakin tekstikenttä, pudotusvalikko ja rastittavia 

valintoja sekä lomakkeen tyhjentävä nappula 

- Sivuilla on useita linkkejä ulkopuolisille sivuille, käyttäjällä mahdollisuus valita 

avautuuko linkki nykyiseen selainikkunaan vai uuteen 

- Kuvien ja tekstin sijoittelu tiedostorakenteessa on perusteltua, harkittua ja järkevää 

(esim. alikansioratkaisu) 

- Sivuilla näkyvää tekstiä on muotoiltu CSS:n avulla, jokainen sivu noudattaa samaa 

erillisessä tiedostossa määriteltyä universaalityyliä (External Style Sheet), paikalliset 

muotoilut sallittuja Inline Stylen avulla 

- Sivujen koodin toiminta kommentointi karkeasti 

- Jokainen sivuista validoituu 100% HTML-koodin suhteen 

 

 

Haastetaso lopputyön arvosanalle 5: 

 

Työn täytettävä seuraavat ominaisuudet: 

- Viisi sivua, kaikki näkyvät selaimella 

- Lisäksi vaihtoehtoinen indeksi/yhteenvetosivu mobiililaitteille (esim. WML tai 

cHTML) 

- Jokainen sivu saavutettavissa jokaiselta sivulta (esim. navigaatiopalkki), mobiilisivu 

on poikkeus, sen ei tarvitse olla saavutettavissa muulta kuin normaalilta indeksisivulta 

- Sivuilla on käytetty runsaasti kuvitusta, kuvien käyttö on harkittua ja tyylikästä sekä 

järjestelmällistä esim. tiedostonnimien ja formaattien suhteen, kuvien käytössä on otettu 
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huomioon myös latausajat (kuvakoon optimointi) ja saavutettavuus (kuvien 

vaihtoehtokuvaukset, yms.) 

- Jollakin sivulla on vähintään 8x4 tai 4x8 kokoinen taulukko 

- Jollakin sivulla on lomake, jossa ainakin tekstikenttä, pudotusvalikko ja rastittavia 

valintoja, lomakkeen tyhjentävä nappula sekä toimiva ”lähetys”nappula joka ohjaa selaimen 

jollekin olemassa olevalle Internet-sivulle (mitään tietoja ei tarvitse oikeasti lähettää) 

- Sivuilla on useita linkkejä ulkopuolisille sivuille, käyttäjällä mahdollisuus valita 

avautuuko linkki nykyiseen selainikkunaan vai uuteen 

- Kuvien ja tekstin sijoittelu tiedostorakenteessa on perusteltua, harkittua ja järkevää 

(esim. alikansioratkaisu) 

- Sivuilla näkyvää tekstiä on muotoiltu CSS:n avulla, jokainen sivu noudattaa samaa 

erillisessä tiedostossa määriteltyä universaalityyliä (External Style Sheet), paikalliset 

muotoilut sallittuja Inline Stylen avulla 

- Jokainen sivuista validoituu 100% HTML-koodin suhteen sekä niin pitkälle kuin 

mahdollista myös saavutettavuuden suhteen 

- Sivujen koodi on kommentoitu niin tarkasti, ettei ulkopuoliselle henkilölle jää 

pienintäkään epäselvyyttä siitä, miten sivut toimivat kooditasolla (järkevässä mittakaavassa 

tietenkin, jokaisen yksittäisen elementin kommentointi ei ole informatiivista, vaan 

idioottimaista…) 

- Jollakin sivulla on toimiva JavaScript-koodi, joka tekee jotain sivujen tematiikkaan ja 

tyyliin sopivaa 

- Kokonaisuudessaan sivusto on miellyttävä kokemus, niin visuaalisesti kuin 

käytettävyyden osalta, (sisällöllisestikin sivusto on mielellään yhdenmukainen ja looginen 

kokonaisuus) 

 

 

Ultimate Nerd Super Challenge: 

 

Niille, jotka haluavat todella yrittää haastetta tarjolla on myös seuraava haaste. Tämä on oikeasti 

vaikea tehtävä, vaatii sellaista JavaScript-ohjelmointitaitoa, jota ei kurssilla käsitellä (eikä 

oikeastaan millään kurssilla, koska JavaScript ei kuulu muidenkaan opintojaksojen sisältöön). 
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Onnistunut suoritus kuitenkin merkitsee hyvää bonusta: useimmissa tapauksissa kurssin (siis ei 

ainoastaan lopputyön, vaan koko kurssin) arvosana nousee +1, mikäli saa tämän toimimaan 

moitteettomasti osana sivuja.  

 

Tehtävänä on muuntaa opintopistelaskuri osoitteessa 

http://www.helsinki.fi/behav/hallinto/opetuksenkehittamistyoryhma/Op_keh_materiaalia/opintopistelaskuri.xls  

toimimaan osana HTML-sivua, käyttäen JavaScriptiä laskennan tekemiseen. 

 

Tämä sivu saa olla yksi lopputyön viidestä sivusta, jolloin muiden sivujen osuudeksi jää index + 3 

sivua. 

 

JavaScript-haasteella ei kuitenkaan voi nostaa hylättyä arvosanaa ykköseksi (eikä mahdollista 

viitosta kuutoseksi…). Muiden kurssin osasuoritusten tulee siis olla muulla tavoin suoritettuna. 


