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Käytetyt termit ja lyhenteet 

b2/cafeblog WordPressin edeltäjä. Internetissä toimivien blogien te-

koon ja hallintaan tarkoitettu järjestelmä. 

Google Analytics Verkkosivujen seurantaan tarkoitettu työkalu. 

MySQL Relaatiotietokantaohjelmisto. Hyvin suosittu web-

palveluiden tietokantana. 

PHP Skriptien tekemiseen tarkoitettu ohjelmointikieli. Käyte-

tään erityisesti web-pohjaisessa ohjelmoinnissa. 

SSL Salausprotokolla. Suojataan internet sovellusten tietolii-

kenne. 

Tar.gz Tiedoston pakkausmenetelmä. 

Zip Tiedoston pakkausmenetelmä 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Nykyään on tarjolla useita erilaisia ja ilmaisia avoimen lähdekoodin julkaisujärjes-

telmiä verkkosivujen toteutukseen. Useimpiin julkaisujärjestelmiin voidaan myös 

lisätä verkkokauppa. Verkkokauppaa voidaan käyttää kaupankäyntiin tai vaihtoeh-

toisesti tuoteluettelona yrityksen tuotteille. Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestel-

miä ovat esimerkiksi WordPress, Joomla, Drupal ja Concrete5. Tässä opinnäyte-

työssä keskitytään WordPress-sisällönhallintajärjestelmään ja saatavilla olevaan 

WooCommerce-verkkokauppatoimintoon. 

Verkkokauppatoiminto järjestelmään toteutetaan WooCommerce-lisäosalla. Lisä-

osan perusversio on saatavissa veloituksetta WordPressin lisäosat-kirjastosta. 

Toteutus päätettiin tehdä tällä lisäosalla, koska siihen on saatavilla Suomessa 

yleisesti käytössä olevat maksutavat ja suomalainen maksunvälittäjä. 

1.2 Työn tavoite 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja opetella, miten verkkokauppa rakenne-

taan WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä ilman vaativaa koodin kirjoittamista, 

suoraan valmiilla lisäosilla. Verkkokaupasta on myös tarkoitus saada nykyisten 

vaatimusten mukainen. Verkkokaupan tulee olla käytettävissä tietokoneen näytöltä 

kuin myös tablet-tietokoneen ja puhelimen näytöiltä. 

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 2 kerrotaan WordPress-sisällönhallintajärjestelmän historiasta. Lisäksi 

tarkastellaan tekniikkaa ja ominaisuuksia sekä suurimpia kilpailijoita. 

Luvussa 3 kuvataan WooCommerce-verkkokauppalisäosa. Lisäksi käydään läpi 

historiaa ja esimerkkejä lisäosalla toteutetuista verkkokaupoista. 
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Luvussa 4 esitellään WordPress-sisällönhallintajärjestelmän ja WooCommerce-

lisäosan asennus. Tärkeimmät asetukset verkkokaupan toimintaan liittyen käy-

dään läpi. 

Luvussa 5 on yhteenveto. 
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2 WORDPRESS 

WordPress on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä. Sen ensimmäinen 

versio on julkaistu vuonna 2003. Järjestelmän kehittäjinä olivat Matt Mullenweg ja 

Mike Little. WordPress-järjestelmää edelsi vuonna 2001 julkaistu b2/cafeblog blo-

gialusta. WordPress on tehty PHP-ohjelmointikielellä ja käyttää MySQL-

tietokantajärjestelmää tietojen tallentamiseen. WordPress lisenssinä on GPLv2 

(GNU General Public License), joka antaa jokaiselle oikeuden käyttää, kopioida, 

muuttaa ja jakaa edelleen ohjelmistoa ja sen lähdekoodia. (WordPress 2015a.) 

WordPress aloitti blogien ylläpito- ja hallintajärjestelmänä. Vuonna 2005 julkaistu-

jen versioiden 1.5 sekä 2.0 myötä järjestelmä kehittyi sisällönhallintajärjestelmän 

suuntaan. Versioiden myötä voitiin luoda staattinen etusivu blogiviestien sijaan. 

Versiossa 2.7 tuli uusia ominaisuuksia, kuten automaattinen lisäosien asennus 

järjestelmän hallinnasta käsin. Vuonna 2010 julkaistu versio 3.0 toi järjestelmään 

tuen useiden blogien ylläpitoon samasta hallintapaneelista. (WordPress 2015a.) 

WordPress-sisällönhallintajärjestelmä on nykyään käytössä yli 76,5 miljoonan 

verkkosivuston hallintajärjestelmänä. Uusia verkkosivuja luodaan järjestelmän 

avulla jopa 50 000 joka päivä. (DMR 2014.) 

WordPress-järjestelmä on helposti laajennettavissa useisiin erilaisin käyttötarkoi-

tuksiin. Laajennus voidaan toteuttaa helposti lisäosilla. Lisäosien avulla voidaan 

järjestelmästä tehdä esimerkiksi yritykselle tuotekatalogi verkkoon, verkkokauppa 

tai huutokauppa erilaisten tuotteiden myyntiin. Laajennuksessa rajana on vain tek-

ninen osaaminen, jos valmiita lisäosia ei ole saatavilla. (WordPress 2015d.) 

Järjestelmän avulla voidaan rakentaa useaan erityyppiseen käyttöön tarkoitettuja 

sivustoja. Blogi on järjestelmän alkuperäinen käyttötarkoitus, järjestelmää käyte-

tään vielä nykyäänkin paljon tähän tarkoitukseen. Blogi voi olla julkinen, yksityinen 

tai vaikkapa perheen sisäinen. Yritykselle voidaan luoda omat verkkosivut, verkko-

kauppa. Järjestelmän avulla voidaan rakentaa myös työkalenteri, jonka avulla pys-

tytään hallitsemaan ja organisoimaan työtehtäviä. Järjestöt ja koulut voivat myös 

käyttää järjestelmää vaivattomaan ja ilmaiseen verkkosivujen hallintaan. Muita 

käytettyjä sivustotyyppejä ovat valokuvaus-, ohje-, portfolio-, foorumi-, alennusku-
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ponki- ja suosittelusivustot. Videon ja äänen suoratoistosivusto on myös yksi mo-

nista mahdollisista sivustotyypeistä. Järjestelmän avulla voi rakentaa myös oman 

huutokauppasivuston. (WPBeginner 2015.) 

WordPress-järjestelmä voidaan hallita joka omalta tai ostetulta palvelimelta tai 

käyttää järjestelmän omaa palvelinta. Nämä erotellaan eri verkko-osoitteilla. 

WordPress.com-sivuston kautta sivusto asennetaan järjestelmän omalle palveli-

melle. Järjestelmän oman palvelimen kautta käytössä on useita valmiiksi asennet-

tuja teemoja ja lisäosia. Oman palvelimen kautta hallittaessa lisäosat ja teemat 

täytyy asentaa itse. Molemmilla tavoilla on mahdollista käyttää omaa verkkosivun 

osoitetta. (WordPress 2015c.) 

Samankaltaisia sisällönhallintajärjestelmiä on useita, pieniä ja suuria. Drupal on 

yksi kilpailijoista. Drupalia käytetään noin 2,1 % verkkosivustoissa ja tunnetuimpia 

ovat The Economist, The White House ja State if Georgia. Drupal on hyvin sa-

mankaltainen teemojen ja lisäosien kannalta kuin WordPress. Toinen kilpailija on 

vapaan lähdekoodin CMS Made Simple. Toimintatapa on samanlainen kuin 

WordPressissä. Lisäosakirjasto on monipuolinen ja kasvatettavissa. Suurin kilpaili-

ja on Joomla! Järjestelmällä on yli 50 miljoonaa latausta. Kuten muutkin kilpailijat, 

Joomla! tarjoaa suuren määrän lisäosia ja teemoja. Kilpailijaksi voidaan erikseen 

mainita uusi ja suosittu tulokas Medium. Medium on suunnattu blogeihin ja yhtei-

söpalveluihin ylläpitämiseen. Mediumia ei myöskään ole suoranaisesti sisällönhal-

lintajärjestelmä ja tämän vuoksi se eroaa muista järjestelmistä. Muita kilpailijoita 

ovat Jekyll, Tumblr, SquareSpace, Weebly, Google Sites, Shopify ja Statamic. 

(ITX Design 2015.) 



11(41) 

 

3 WOOCOMMERCE 

WooCommerce on maailman suosituin verkkokaupparatkaisu, joka antaa kaikki 

ominaisuudet myydä mitä tahansa verkossa. WooCommerce-lisäosa on julkaistu 

syyskuussa 2011. WooCommercea on ladattu yli 10,2 miljoonaa kertaa ja se toimii 

maailmassa 30 % verkkokaupan järjestelmänä. (WooThemes 2015.) 

Mike Jolley ja Jay Koster työskentelivät aiemmin ohjelmistoyritys JigoWattilla. He 

kehittivät siellä Jigoshop-verkkokauppalisäosaa. WooThemes palkkasi heidät jat-

kamaan verkkokauppalisäosan kehittämistä WooThemesille. WooThemesillä 

verkkokauppalisäosan nimi muuttui nykyisin tunnetuksi WooCommerceksi. 

(WPCandy 2015.) 

Jigoshopiin verrattuna WooCommerce kehittyi käyttäjäystävällisemmäksi. Woo-

Commercen avulla voitiin seurata helpommin raportteja myynneistä, kävijöistä ja 

tuotteista. Google Analytics -tavoiteseuranta oli myös sisäänrakennettuna lisä-

osaan. Tuotevalikoiman puolelle suurena kehityksenä oli tuotteiden ristiinmyynti 

sekä tuotelistauksen järjestäminen. Tuotteiden ristiinmyynnillä tarjotaan erilaisia 

lisäominaisuuksi tuotteeseen tai kokonaan toista, parempaa tuotetta. Lisäosa si-

sälsi myös mahdollisuuden käyttää alennuskuponkeja määrittäen niille erilaisia 

ominaisuuksia kuten voimassaoloaikoja. Tilauksenhallinta oli myös päivitetty käyt-

täjäystävällisemmäksi. (WooThemes 2011.) 

WordPress-järjestelmän verkkokaupan vaihtoehdoksi löytyy muutama varteenotet-

tava vaihtoehto WooCommercen kilpailijaksi. Easy Digital Downloads, kuten nimi-

kin kertoo, keskittyy enemmän ladattavien digitaalisten ja ei-fyysisten tuotteiden 

verkkokauppaan. WooCommercen pohjana toiminut Jigishop on myös yksi var-

teenotettavista kilpailijoista. WP eCommerce on yksi kilpailija, mutta käyttäjien 

suositukset puhuvat tätä vastaan. Arvostelussa se sain vain 2,8 pistettä täydestä 5 

pisteestä. Jokaiseen kilpailevaan ohjelmistoon on saatavilla ilmaisia ja maksullisia 

lisäosia joilla näitä voidaan laajentaa ja toimintaa tehostaa. (DesignWall 2014.) 
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4 KÄYTTÖÖNOTTO 

4.1 WordPress 

WordPressin viimeisin julkaistu versio on 4.3.1. Viimeisin versio vaatii toimiakseen 

verkkopalvelimen jossa on vähintään PHP-versio 5.6 ja MySQL 5.5. Palvelimena 

suositellaan Apachea ja Nginxiä. (WordPress 2015b.) 

Nykyään useat verkkopalveluntarjoajat tarjoavat valmiita työkaluja, kuten cPanel 

(Webhotelli.fi) ja Hallinta V5 (OVH-Hosting), joiden avulla voidaan asentaa 

WordPress-sisällönhallintajärjestelmä yhdellä klikkauksella. Kaikilla palveluntarjo-

ajilla ei kuitenkaan ole näitä mahdollisuuksia, joten järjestelmä on asennettavissa 

myös manuaalisesti. Seuraavaksi käydään läpi molemmat asennusvaihtoehdot. 

Kuvassa 1 on OVH-Hosting verkkopalvelun hallintapaneeli, jonka kautta voidaan 

suorittaa yhden klikkauksen asennus vaivattomasti. 

 

Kuva 1. OVH-Hosting Hallinta V5 -hallintapaneeli 
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4.1.1 Yhden klikkauksen asennus 

Helpoin tapa asentaa WordPress on yhden klikkauksen asennus verkkopalvelun 

hallintapaneelin kautta. Tässä esimerkkiasennuksessa käytetään OVH-Hostingin 

Hallinta V5 -paneelia. 

Ensimmäisenä tehtävä on luoda MySQL-tietokanta ja -käyttäjätunnus WordPres-

sin asennusta varten. Kuvassa 2 valitaan tietokannan moottori ja mahdollinen tie-

tokannan versio. 

 

Kuva 2. MySQL-tietokannan asetustiedot 

Tietokantaa varten tarvittava käyttäjätunnus sekä salasana luodaan kuvassa 3. 

 

Kuva 3. MySQL-tietokannan käyttäjätunnuksen luominen 
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Kuvassa 4 on asennuksen yhteenveto ennen asennuksen vahvistamista. Vahvis-

tamalla järjestelmä luo tietokannan annetuilla asetuksilla. 

 

Kuva 4. MySQL-tietokannan asennuksen yhteenveto 

Tietokannan luonnin jälkeen WordPressin asentaminen suoritetaan hallintapanee-

lista. Asennuksessa tarvitaan aiemmin luodun tietokannan tiedot sekä verkko-

asennusosoite. Kuvassa 5 tarvittavat asetukset on annettu. 

 

Kuva 5. WordPressin asennus, tietokannan tiedot 
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WordPressin käyttäjätunnus ja salasana luodaan kuvassa 6. Samassa kohdassa 

määritetään myös verkkotunnus ja asennuspolku, johon WordPress-järjestelmä 

asennetaan. 

 

Kuva 6. WordPressin ylläpitäjän tunnukset, verkkotunnus ja asennuspolku 

Ennen asennuksen vahvistusta näytetään yhteenveto asennukseen annetuista 

tiedoista (kuva 7). Tietojen ollessa oikein vahvistetaan asennus ja järjestelmä suo-

rittaa asennuksen valmiiksi. 

 

Kuva 7. Yhteenveto WordPressin asennuksen asetuksista 
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Verkkopalvelu asentaa WordPress-julkaisuhallintajärjestelmän ja ilmoittaa siitä 

verkkopalvelun ylläpitäjän sähköpostiin. Tämän jälkeen WordPress on perusase-

tuksien määrittämistä vaille käyttövalmis. Nämä asetukset käydään läpi myöhem-

messä vaiheessa. 

4.1.2 Manuaalinen asennus 

Manuaalinen asennus vaatii hieman enemmän työtä ja tarvittavia välineitä. Tästä-

kin huolimatta WordPressin asentaminen on erittäin helppoa ja nopeaa. Seuraa-

vaksi käydään lävitse kuuluisa viiden minuutin asennus. 

Asennusta varten tarvitaan seuraavat asiat: 

– yhteys web-palvelimella, esim. FTP-yhteydellä 

– tekstieditori 

– FTP-ohjelma 

– käytettävä verkkoselain. (WordPress 2015e.) 

Varsinainen asennus aloitetaan asennuspaketin lataamisella WordPress-

verkkosivustolta. Asennuspaketti voidaan ladata joko zip tai tar.gz -pakattuna. 

Asennuspaketti puretaan tietokoneen kovalevyllä latauksen jälkeen. Tämän jäl-

keen luodaan tietokanta verkkopalveluun esimerkiksi PHPMyAdminia käyttäen. 

Esimerkissä kuitenkin käytetään jo aiemmin luotua tietokantaa. 

Asennuksen seuraavassa vaiheessa muokataan asennuskansiosta löytyvää wp-

config-sample.php-tiedostoa. Tiedosto nimetään ensin wp-config.php-nimiseksi ja 

tämän jälkeen avataan valitussa tekstieditorissa. Tekstieditorissa muokataan ja 

täytetään seuraavat kohdat: 

– DB_NAME, tietokannan nimi 

– DB_USER, MySQL-tietokannan käyttäjätunnus 

– DB_PASSWORD, käyttäjätunnuksen salasana 

– DB_HOST, MySQL-tietokannan osoite 

– DB_CHARSET, tietokannassa käytettävän merkistön koodi (utf-8) 
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Tiedoston tallennuksen jälkeen asennuskansio siirretään verkkopalveluun FTP-

yhteyttä käyttäen. Järjestelmä voidaan myös asettaa alasivulle, esimerkiksi 

http://www.sivusto.fi halutaan toimimaan osoitteessa http://www.sivusto.fi/sivusto. 

Tällöin asennuskansio tulee nimetä uudelleen, tässä tapauksessa ’sivusto’. Vii-

meinen kohta asennuksessa on asennustiedoston avaaminen verkkopalvelussa, 

tässä esimerkissä osoitteessa http://www.sivusto.fi/wp-admin/install.php. Osoittee-

seen siirtymisen jälkeen WordPressin asennus alkaa kielen valinnalla (kuva 8). 

 

Kuva 8. WordPressin manuaalinen asennus, kielen valinta 
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Kielivalinnan jälkeen asennusohjelmassa annetaan sivuston tarvittavat perustie-

dot. Näihin kuuluvat sivuston otsikko, ylläpitäjän tunnukset ja sähköpostiosoite. 

Sivuston valinnainen näkyminen hakukoneissa määritetään myös (kuva 9).  

 

Kuva 9. WordPressin manuaalinen asennus, sivuston perustiedot 

Kuvassa 10 asennusohjelma ilmoittaa onnistuneesta asennuksesta sekä pahoitte-

lee lisävaiheiden puuttumisesta. 

 

Kuva 10. WordPressin manuaalinen asennus, asennus valmis 
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4.2 WooCommerce-lisäosan asennus 

Seuraavana toimenpiteenä on WooCommerce-verkkokauppalisäosan asennus ja 

käyttöönotto. Asennus suoritetaan suoraan WordPress-järjestelmän sisällä olevas-

ta lisäosa-kirjastosta, eikä tähän tarvita erikseen asennuspaketin latausta verkko-

sivulta tai tiedostojen siirtoja tietokoneen ja verkkopalvelun välillä. 

Lisäosan asentaminen käy helposti. Etsitään lisäosa lisäosa-kirjastosta. Valitaan 

’Asenna nyt’ ja asennus alkaa (kuva 11). Asennuksen aikana kysytään muutama 

kysymys, joiden avulla määritetään perusasetuksia. 

 

Kuva 11. WooCommerce-verkkokauppalisäosa lisäosat -kirjastossa 

Kuvassa 12 on asennusohjelman aloitusikkuna. Asennusohjelmassa ilmoitetaan 

asennuksen kestävän vain viisi minuuttia tai vähemmän. 
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Kuva 12. WooCommerce-verkkokauppalisäosan asennus 

Asennusohjelma luo välttämättömät sivut verkkokaupan toimintaan liittyen auto-

maattisesti asennuksen aikana (kuva 13). Asennuksen päätyttyä näitä sivuja voi-

daan muokata. 

 

Kuva 13. WooCommercen automaattisesti luotavat sivut 
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Kaupan toimintaa varten on myös määritettävä oikeat perusasetukset. Perusase-

tuksina määritetään valuutta, valuuttamerkin sijainti ja mittayksiköt sekä kaupan 

maantieteellinen sijainti (kuva 14). 

 

Kuva 14. WooCommercen kaupan sijainti, valuutta sekä mittayksiköt 

Kuvassa 15 määritetään toimituksen ja mahdollisten toimituskulujen sekä arvonli-

säveron asetukset. Toimitus valitaan, jos verkkokaupassa myydään tuotteita jotka 

tarvitsevat erillisen toimituksen, esimerkiksi Postin välityksellä. Toimituskulut voi-

daan lisäksi määrittää erikseen sekä kotimaan että kansainvälisille toimituksille. 

Toimituskulut voivat olla tietty summa tilausta kohti tai vaihtoehtoisesti jokaista 

tuotetta kohti. 

Arvonlisäverot määritetään päälle tai pois asennusohjelman aikana. Eri arvonli-

säverokantoja voidaan määrittää asennusohjelman suorituksen jälkeen. Tuotehin-

nat voidaan määrittää kirjoitettavaksi arvonlisäverojen kanssa tai ilman arvonli-

säveroja.  
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Kuva 15. WooCommercen toimituskulujen ja arvonlisäverojen määritys 

Viimeistä edeltävänä kohtana asennusohjelman asetuksena määritetään maksu-

tavat (kuva 16). Asennusohjelman aikana valittavat maksutavat ovat PayPal, 

shekki, maksu toimittaessa ja pankkisiirto. Näistä PayPal on automaattinen mak-

sunvälittäjä, jonka maksut välittyvät heti ilman erillistä verkkokauppiaan hyväksy-

mistä tai laskun lähettämistä. PayPal tarjoaa pankki- ja luottokorttimaksuja. Muissa 

tavoissa veloitus täytyy tehdä manuaalisesti. Asennuksen jälkeen on mahdollista 

lisätä muita maksunvälittäjiä, joilla saadaan lisää erilaisia maksutapoja. 
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Kuva 16. WooCommercen maksutapojen määritys 

Kuvassa 17 ilmoitetaan WooCommercen asennuksen olevan valmis. Seuraavana 

askeleena asennusohjelma tarjoaa ensimmäisen tuotteen lisäämistä verkkokaup-

paan. Lisäksi tarjolla on myös linkki ohjevideoon sekä muihin hyödyllisiin kohtei-

siin. 

 

Kuva 17. WooCommerce, asennus valmis 
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4.3 WooCommerce asetukset 

Verkkokauppa-lisäosan käyttöönotto vaatii vielä muutamien perusasetusten mää-

rittämistä ja tarkistamista. Seuraavaksi käydään läpi asetukset ja määritellään 

muun muassa kauppa-alue, tuotteiden perusasetukset, veroasetukset sekä toimi-

tukseen liittyvät asetukset. 

4.3.1 Yleiset asetukset 

Yleisissä asetuksissa määritellään tarkemmin kauppa-alue (kuva 18). Kauppa-alue 

voidaan määritellä haluttuihin maihin tai sallia koko maailmanlaajuisesti. Valuutta 

ja sen asetukset määritellään myös näissä asetuksissa. 

 

Kuva 18. WooCommerce-verkkokauppalisäosan yleiset asetukset 
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4.3.2 Tuoteasetukset 

Tuoteasetukset on asetettu jo alustavasti asennuksen aikana, mutta tässä valikos-

sa voidaan asettaa vielä muutamia lisäasetuksia. Esimerkiksi tuotteen mittayksiköt 

määritettiin jo asennuksen aikana. Tuoteasetuksista voidaan ottaa käyttöön tuo-

tearvostelut. Tämän avulla asiakkaat voivat jättää tuotteesta oman arvostelunsa. 

Lisäksi on mahdollisuus valita, että vain rekisteröityneet asiakkaan voivat jättää 

arvostelunsa. Tällöin voidaan olla varmempia siitä, että asiakas on ostanut tuot-

teen jonka arvostelee. 

Kuvassa 19 käydään läpi tuotteen yleiset asetukset. 

 

Kuva 19. WooCommercen tuoteasetukset, yleiset 

Seuraavasta välilehdestä määritetään, mikä sivu on kaupan etusivuna. Tässä koh-

taa käytetään asennuksen määrittelemää sivua. Sivulla voidaan näyttää joko tuot-

teet tai tuotekategoriat, jotka valitaan kaupan (perus)sivun esityksessä. Samoin 

voidaan määrittää tuotteiden oletuslajittelutapa, jos sitä halutaan vaihtaa. 
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Tuotekuvien kokoja voidaan myös muuttaa. Tuotekuvat on luokiteltu kolmeen eri 

kategoriaan: luettelokuva, yksittäinen tuotekuva ja tuotteen pikkukuva. Tuotesivulla 

olevan kuvan tai kuvien suurennus voidaan myös asettaa toimimaan WooCom-

mercen Lightbox-efektillä, jolloin tausta harmaantuu erottamaan kuvan. 

Kuvassa 20 käydään läpi tuotteen esittämiseen ja näkymiseen liittyvät asetukset. 

 

Kuva 20. WooCommercen tuoteasetukset, esittäminen 
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Tuotteen asetuksista määritetään myös tuotteiden yleiset varastoasetukset. Varas-

tonhallinta otetaan käyttöön, jolloin voidaan seurata tuotteiden määrää ja asettaa 

niille varastosaldot. 

Asetuksissa myös voidaan määrittää, minkä aikaa tuote on varattuna asiakkaan 

ostoskorissa. Tämä tarkoittaa, kuinka kauan tuote on varattuna varastosta ennen 

kuin siitä tehdään tilaus. Lisäksi voidaan asettaa valinnaiset ilmoitukset, kun tuote 

on vähissä tai kun se on kokonaan loppu varastosta. Asetuksista myös asetetaan 

varastosta loppuneet tuotteet näkyviin tai piilotetaan ne, jolloin ne eivät näy tuote-

luettelossa. Varastosaldon näkyminen tuotteen tiedoissa voidaan myös määrittää 

eri tavoilla: koko varastosaldo, vain silloin kun tuotetta on vähän varastossa tai 

sitten ei varastosaldoa näytetä ollenkaan. Tuotteiden varastoasetukset määrite-

tään kuvassa 21. 

 

Kuva 21. WooCommercen tuoteasetukset, varasto 
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Ladattavien tuotteiden asetuksissa tuote voidaan pakottaa ladattavaksi. Tällöin 

maksun jälkeen tuote ladataan automaattisesti tai vaihtoehtoisesti ohjataan la-

taussivulle. Ladattavien tuotteiden kohdalla määritetään myös, tarvitaanko rekiste-

röityneiden asiakkaiden kohdalla kirjautuminen ennen latausta (kuva 22). 

 

Kuva 22. WooCommercen tuoteasetukset, ladattavat tuotteet 

4.3.3 Arvonlisäverot 

Arvonlisäverot määritetään Verot-asetuksissa. Näillä asetuksilla täydennetään 

asennuksissa annettuja määrityksiä. 

Perusasetuksissa määritellään arvonlisäveron käyttö (kuva 23). Hinnat voidaan 

vaihtoehtoisesti näyttää joko verollisina tai verottomia ja vasta ostoskorissa näyt-

tää hintojen päälle tuleva arvonlisävero. Yleisesti kuluttajakaupassa kuitenkin käy-

tetään asetuksena verollisia hintoja, jolloin nähdään heti mitä tuote maksaa. 
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Kuva 23. WooCommercen veroasetukset, yleiset 

Kaupassa käytettävä perusvero määritellään erikseen. Esimerkiksi jos verkko-

kauppa käsittää tuotteita, joiden arvonlisäverokanta kaikissa on 24 %, tässä ta-

pauksessa vain tämän verokannan luonti on tarpeellista. Lisää verokantoja voi-

daan luoda sitä mukaan, kuin verokantoja on käytössä (kuva 24). Veroasetuksissa 

voidaan myös määrittää alennettu arvonlisäverokanta sekä nollavero. 

 

Kuva 24. WooCommercen veroasetukset, verokannat 
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4.3.4 Kassa 

Kassan asetuksissa määritetään valmiiden maksutapojen toiminta sekä muiden 

lisäominaisuuksien käyttöönotto tai muokkaaminen. Kassatapahtuman eri toimin-

not määritetään. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kupongit ja pikaostaminen ilman 

rekisteröintiä. Myös SLL-suojaus voidaan pakottaa käyttöön, jos verkkopalvelussa 

on SSL-sertifikaatti. 

Toimintosivut kassalle ja ostoskorille on asennuksen aikana jo automaattisesti luo-

tu, mutta näitä voidaan muuttaa, jos halutaan käyttää omia sivuja. Lisäksi tilaus- ja 

toimitusehdot -sivu täytyy luoda ja valita tässä kohtaa. Kassan sivujen ohjaami-

seen liittyvät verkkotunnukset voidaan myös määrittää itse. 

Kuvassa 25 käydään läpi kassan toimintaa liittyvät asetukset.  

 

Kuva 25. WooCommercen kassan asetukset 
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Pankkisiirrolla tarkoitetaan maksua, joka tapahtuu ennen tilauksen käsittelyä. Täs-

sä tapauksessa tilaus käsitellään manuaalisesti, kun pankkisiirto on valmis. Pank-

kisiirtoa käytettäessä asiakkaalle ilmoitetaan maksunsaajan maksutiedot (kuva 

26). 

 

Kuva 26. WooCommercen pankkisiirron asetukset 

PayPal on maksutapana hyvin yleinen kansainvälisesti ja kasvussa myös Suo-

messa. Palvelu on kuukausimaksuton, joten se on helppo ja edullinen tapa ottaa 

käyttöön. Maksuista peritään provisio, joka vaihtelee maksujen määrän mukaan. 

Maksutapoina käyvät yleisimmät pankki- ja luottokortit. PayPal käsittelee ja välittää 

maksun automaattisesti ilman maksunsaajan hyväksymistä. PayPal-maksujen 

vastaanottamista varten tarvitaan tili palveluun. 

Kuvassa 27 määritetään läpi tarvittavat asetukset PayPal-maksujen vastaanotta-

mista varten. 
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Kuva 27. WooCommercen PayPal-asetukset 

4.3.5 Toimitustavat 

Toimitustapojen asetuksissa määritellään toimitustapojen esittäminen ja hinnoitte-

lu. Valmiita toimitustapoja on muutamia erilaisia ja niitä voidaan hankkia lisää eril-

lisellä lisäosalla. Valmiilla toimitustapojen muokkaamisella saadaan tarvittavat toi-

mituskulut verkkokaupalle. 

Lisäksi määritellään, miten toimitustavan kulut lasketaan ja miten ne näytetään 

kassalla. Toimituskulut voidaan näyttää ennen osoitteen syöttämistä tai sen jäl-
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keen. Toimituskulujen näyttämistä osoitteen syöttämisen jälkeen voidaan käyttää 

silloin, jos eri alueille on eri toimituskulut. Muussa tapauksessa toimituskulut voi-

daan näyttää koko ajan. Toimituskulut voidaan näyttää valintanappeina, jolloin 

asiakkaan on helpompi havainnoida eri toimituskulut kuin vetovalikosta. Valinta-

nappeina kaikki toimituskulut ovat näkyvissä, kun taas vetovalikko täytyy avata 

toimitustapojen näkemiseksi. 

Toimitustapojen asetukset kuvassa 28. 

 

Kuva 28. WooCommercen toimitustapojen asetukset 
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Seuraavaksi määritellään kiinteä toimituskulu kirjetoimituksen käyttöön (kuva 29). 

Toimitustapa nimetään ja valitaan maat, joihin tällä toimitustavalla voidaan toimit-

taa. Hinta määritellään sekä sisältääkö toimituskulu arvonlisäveron. 

 

Kuva 29. WooCommercen kirjetoimituksen määrittäminen 

Maksuton toimitus on toimitustapa. Toimitustapa tulee valittavaksi yleensä vain 

silloin, kun tilauksen kokonaissumma ylittää tietyn summan tai on annettu kuponki, 

joka oikeuttaa maksuttomaan toimitukseen. Näissä asetuksissa käytetään esi-

merkkisummana 50 euroa. Kuten kirjetoimituksessakin, tässäkin annetaan toimi-

tustavalle nimi, joka voi olla jotain muutakin kuin määritelty ’Ilmainen toimitus’. Lo-

puksi määritetään maat, joihin toimitustapa on käytössä. Kuvassa 30 määritetään 

maksuttoman toimituksen asetukset. 

 

Kuva 30. WooCommercen maksuton toimitus 
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Toimitustapana nouto on myös mahdollinen. Tällöin asiakas voi noutaa tuotteen 

tilauksen vahvistuksen jälkeen. Tällekin toimitustavalle, kuten muillekin, voidaan 

määrittää käytettävissä olevat maat sekä postinumerot, joissa toimitustapa toimii. 

Kuvassa 31 on nouto-toimitustavan asetukset. 

 

Kuva 31. WooCommerce, nouto-toimitustapa 

4.3.6 Tuotteen luonti 

Seuraavana tehtävä on luoda ensimmäinen tuote verkkokaupan valikoimaan. Pe-

rusasetuksena tuotteelle riittää nimi, lyhyt tuotekuvaus, tuotekoodi, hinta sekä ve-

rotiedot. Lisäksi määritetään, onko tuote ladattava, palvelu vai fyysinen tuote. 

Tuotteen kuva lisätään myös näissä asetuksissa. Olennaiset asetukset määrite-

tään valmiin tuotteen lisäämiseksi verkkokauppaan. 

Tuotteen yleisetasetukset määritetään kuvassa 32. 
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Kuva 32. Verkkokaupan ensimmäisen tuotteen asetukset 

Tuotekuva voidaan joko valita mediakirjastosta tai ladata se omalta tietokoneelta. 

Esimerkkikuva on jo valmiiksi ladattuna tietokoneelta mediakirjastoon. Kuvalle voi-

daan antaa kuvateksti sekä vaihtoehtoinen teksti, jos kuva ei virhetilanteen vuoksi 

näy. Tuotekuvan lisäys tehdään kuvassa 33. 

 

Kuva 33. Tuotekuvan lisäys 
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Tuotteen varastotiedot annetaan kuvassa 34. Tässä kohdassa määritetään, kuinka 

monta kappaletta tuotetta on varastossa. Voidaan myös valita, onko tuote tilatta-

vissa, jos sitä ei ole varastossa, ja toimittaa jälkitoimituksena tilaajalle. 

 

Kuva 34. Tuotteen varastoasetukset 

Tuotteelle annetaan myös mittatiedot (kuva 35). Näissä asetuksissa annetaan pai-

no, pituus, paksuus ja leveys. 

 

Kuva 35. Tuotteen toimitusasetukset 

Tuotteella voidaan lisämyynniksi antaa sille liitettyjä tuotteita. Liitetyt tuotteet voivat 

olla lisätuotteita joilla varsinaista tuotetta parannetaan. Voidaan myös antaa vaih-

toehdoksi parempi tuote. Näitä voidaan määrittää kuvassa 36. 

 

Kuva 36. Liitetyt tuotteet 
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Ensimmäinen tuote on nyt määritetty ja julkaisua vaille valmis. Tuote julkaistaan 

valitsemalla oikeasta reunasta ’Julkaise’ (kuva 32). 

Esimerkin vuoksi verkkokauppaan luotiin myös toinen tuote, jonka luontia ei tässä 

käsitelty. Luonti tapahtui kuten ensimmäisenkin kohdalla. Kuvassa 37 on verkko-

kaupan ensimmäiset tuotteet. 

 

Kuva 37. Verkkokaupan ensimmäiset tuotteet 

Tuotteiden lisäämisen jälkeen verkkokauppa on käyttövalmis. Tuotteita voidaan 

myydä ja vastaanottaa maksuja. 
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5 YHTEENVETO 

Aiheesta johtuen lähdeaineisto on kaikilta osin verkkosisältöä. Ajankohtaisen läh-

detiedon löytäminen kirjallisesta lähteestä ei ollut mahdollista. Aihe ja siihen liittyvä 

tekniikka kehittyy nopeasti ja tämän vuoksi kirjallinen lähdetieto vanhenee nopeas-

ti. Opinnäytetyössä käytetty WordPress-alusta oli ennestään tiedossa blogi-

alustana. Opinnäytetyön kautta järjestelmän laajuus ja monipuolisuus selvisi todel-

la hyvin. 

Opinnäyteyön tavoitteena oli tutkia ja opetella rakentamaan verkkokaupan ilmai-

sen ja avoimen lähdekoodin järjestelmällä. Tähän tehtävään valittiin WordPress ja 

siihen saatavilla oleva WooCommerce-verkkokauppalisäosa. Verkkokaupan tuli 

olla nykyisten vaatimusten mukainen. Tämä tarkoitti sitä, että verkkokauppa tuli 

olla käytettävissä kaikilla laitteilla, puhelimesta tablettiiin ja tietokoneeseen. 

Opinnäytetyössä käytiin aluksi WordPress-sisällönhallinjärjestelmän historiaan ja 

tekniikkaan. Mainittiin myös suurimpia kilpailijoita. Verkkokauppalisäosaksi valitus-

ta WooCommercesta käydään läpi historia ja kehitys. WordPressin ja WooCom-

mercen historian ja tekniikan läpikäynnin jälkeen esiteltiin WordPressin asennus. 

Asennuksena esiteltiin kuuluisa 5 minuutin asennus sekä useissa verkkopalveluis-

sa oleva automaattinen asennus. WordPressin asennuksen jälkeen oli vuorossa 

WooCommercen asennus. Näiden asennusten jälkeen käytiin läpi perusasetukset 

verkkokaupan toimintaan liittyen. 

Opinnäytetyö sujui suunnitelmien mukaisesti ja verkkokauppa saatiin julkaisukel-

poiseksi. Ainoa muutos työn aikana oli aluksi valittu verkkokauppalisäosa. Aluksi 

suunnitelmissa oli käyttää eCommerce-verkkokauppalisäosaa, mutta sen huono 

sopiminen Suomen sisällä käytävään verkkokauppaan aiheutti päänvaivaa. Tä-

män asian vuoksi käytettäväksi valittiin WooCommerce-verkkokauppalisäosa. 

Työssä jätettiin vähemmälle sivuston ulkoasu ja muut teemaan vaikuttavat asiat 

jota eivät verkkokaupan toimintaan merkittävästi vaikuta. 
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