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Mikä JSON on?

• JavaScript Object Notation (JSON) on yksinkertainen ja yleinen 
tiedostomuoto tiedonvälitykseen.

• WWW-sovelluksissa JSON on erittäin yleinen tiedostomuoto.

• Tilastokeskuksen rajapintoja voi lukea JSON:in avulla

• JSON-tiedostomuoto näyttää tältä:

2

Lähde:
http://appro.mit.jyu.fi/tiea2120/luennot/javascript_tietorakenteet/
https://fi.wikipedia.org/wiki/JSON
https://www.avoinsatakunta.fi/4-2-tietovarantokohtaiset-rajapinnat-ja-rajapintatekniikat-a4fr/

{
"department": 

{ 
"id": "SOTE", 
"name__fi": "Sosiaali- ja terveysvirasto, Helsinki", 
"name__sv": "Social- och hälsovårdsverket, Helsingfors", 
"name__en": "The Department of Social Services and Health Care, Helsinki",
"abbr": "SOTE", 
"org__id": 91 
} 

}



Mikä XML on?

• Extensible Markup Language (XML) on merkintäkieli, jolla tiedon 
merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan.

• XML on vähemmän käytetty muoto kuin JSON nykyisin

• XML:ää käytetään mm. formaattina tiedonvälitykseen eri järjestelmien 
välillä, ja se on sekä ihmiselle ymmärrettävä että koneluettava.

• XML-tiedostomuoto näyttää tältä:
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Lähde:
https://www.avoinsatakunta.fi/4-2-tietovarantokohtaiset-rajapinnat-ja-rajapintatekniikat-a4fr/

<department> 
<id>SOTE</id>
<name__fi>Sosiaali- ja terveysvirasto, Helsinki</name__fi>
<name__sv>Social- och hälsovårdsverket, Helsingfors</name__sv>
<name__en>The Department of Social Services and Health Care, Helsinki</name__en> 
<abbr>SOTE</abbr>
<org__id>91</org__id> 

</department>



Tilastokeskuksen 
JSON rajapinta
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Lähde:
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asu__asas/?tablelist=true



Mikä GraphQL on?

• GraphQL on Facebookin vuonna 2012 kehittämä 
tietokantakyselyihin erikoistunut ohjelmointikieli. 

• Vuonna 2015 Facebook julkaisi GraphQL:in avoimella lähdekoodilla.

• 2018 GraphQL:n kehitys siirtyi GraphQL Foundationille (Linux 
Foundationin tavaramerkki).

• Käytössä yrityksissä, mm. Starbucks, NBC, Airbnb, Facebook, 
Pinterest, PayPal, KLM, Audi, The New York Times
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Lähde:
https://en.wikipedia.org/wiki/GraphQL
https://graphql.org/users/



Esimerkki GraphQL:n toiminnasta

6 Lähde:
https://www.youtube.com/watch?v=Y0lDGjwRYKw

Asiakkaan 
käyttöliittymä, 

selaimessa 
(React-sivusto)

Palvelin
(Node.js)

GraphQL



Perinteinen lähestyminen REST 
rajapintaan

7 Lähde:
https://en.wikipedia.org/wiki/GraphQL
https://graphql.org/users/

Asiakkaan 
käyttöliittymä, 

selaimessa 
(React-sivusto)

Hae kaikki kirjat:
domain.com/kirjat

Hae yksittäinen kirja:
domain.com/kirjat/:id

Hae kaikki kirjoittajat:
domain.com/kirjoittajat

Hae kaikki kirjoittajat:
domain.com/kirjoittajat/:id

REST-rajapinta toimii samalla 
periaatteella kuin hakukone 

Internetissä. Kun hakukoneen 
tekstikenttään kirjoitetaan hakusana ja 
painetaan Enter-näppäintä, näkyy lista 

hakutuloksista. Haet siis jotakin 
Internetistä ja saat tulokseksi näkyviin 

palvelimelta.

Useita erillisiä rajapintakutsuja



GraphQL lähestyminen REST-rajapintaan
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Lähde:
https://www.youtube.com/watch?v=bUD6ERbcXrQ

Kirja
nimi
tyyli

Kirjoittaja
nimi
ikä

Kirjoittaja
nimi
ikä

Kirja
nimi
tyyli

Kirja
nimi
tyyli

Kirja
nimi
tyyli

Kirja
nimi
tyyli

Asiakkaan 
käyttöliittymä



GraphQL lähestyminen REST-rajapintaan
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Lähde:
https://www.youtube.com/watch?v=bUD6ERbcXrQ

Kirja(4)
nimi

tyylilaji

Kirjoittaja(2)
nimi
ikä

Kirjoittaja(1)
nimi
ikä

Kirja(5)
nimi

tyylilaji

Kirja(1)
nimi

tyylilaji

Kirja(2)
nimi

tyylilaji

Kirja(3)
nimi

tyylilaji

{
kirja(id: 1) {

nimi
tyylilaji
kirjoittaja {

nimi
ikä
kirjat {

nimi
}

}
}

} 

Vain yksi 
kyseli 

rajapintaan

GraphQL:ssä yhdellä JSON-
kyselyllä voidaan hakea 

tietoa laajasti

Asiakkaan 
käyttöliittymä




