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1 JOHDANTO 

Verkkosivujen määrä nykypäivänä on massiivinen. Samalla voi saada sellaisen kuvan, 

että jokainen pystyy luomaan oman verkkosivunsa. Se pitää paikkaansa, ja tätä varten on 

luotu niin sanottuja sisällönhallintajärjestelmiä. Ne tunnetaan yleisellä lyhenteellä CMS 

(Content Managment System) tai nimityksellä julkaisujärjestelmä. Sisällönhallintajärjestel-

mät antavat käyttäjälleen työkalut muuttaa asetuksia ja hallita verkkosivunsa ulkonäköä 

hetkessä. Julkaisukuntoisen sivun saa järjestelmän avulla tehtyä minuuteissa. 

Sisällönhallintajärjestelmiä on ilmestynyt vuosien varrella useita, ja joskus voi olla hanka-

laa valita oikea, omaa käyttötarkoitustaan varten. Oikean järjestelmän valitseminen on tär-

keä prosessi. Kun alkaa suunnittelemaan esimerkiksi verkkokauppaa, täytyy tietää, mitä 

julkaisujärjestelmältä vaati, sillä myöhäisemmässä vaiheessa toiseen alustaan vaihtami-

nen tarkoittaa käytännössä uuden sivun luomista alusta alkaen. 

Sisällönhallintajärjestelmää valittaessa kannattaa ottaa huomioon useita asioita jo heti al-

kuun. Sivuston kehittäjän oma osaaminen on avainasemassa, sillä kynnys lähteä opette-

lemaan mitään uutta, kun osaa jo vanhan, on suuri. Kun valitaan eri järjestelmiä, suosi-

kiksi yleensä nousee ensimmäinen testattu järjestelmä. Perehtyminen uusiin järjestelmiin 

voi olla hankalaa, sillä internetistä löytää lähinnä käyttäjien mielipiteitä tietyistä järjestel-

mistä käytettynä tietyissä tilanteisissa. Myös järjestelmien omia mainoksia löytyy, jotka 

ovat usein melko puolueellisia. Järjestelmien suosio ei aina välttämättä takaa sitä, että 

käyttöönotettu järjestelmä olisi se itselle sopiva. Esimerkiksi järjestelmän vaatima vaikeus-

taso voi olla korkeampi, mitä on odottanut. 

Joskus olisi kuitenkin hyvä kokeilla mitä muut järjestelmät mahdollistavat. Työllä on tarkoi-

tus valoittaa, mitä eroja ja mitä hyötyjä on kahdella tunnetulla järjestelmällä, miten ne 

eroavat ja missä tilanteissa niiden käytöstä olisi eniten hyötyä. Tutkimus keskittyy hyötyi-

hin verkkokaupan luomisessa. Tarkasteluun otetaan verkkokaupan luontia varten luodut 

sisällönhallintajärjestelmät, eli eCommerce-järjestelmät. 
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2 TUTKIMUSSUUNNITELMA 

2.1 Tausta 

Idea tutkimukseen syntyi työharjoittelun aikana. Työharjoittelu tapahtui lahtelaisessa yri-

tyksessä, SBEcommerce Group OY:ssä. Yrityksessä kehitetään verkkosivuja verkkokau-

poille ja ylläpidetään niitä. Yrityksessä IT-alan osaajia ylläpitämässä sivustoja ja markki-

nointipuolen asiakaspalvelijoita vastaamassa asiakkaiden kyselyihin. 

2.1.1 Tavoite 

Työharjoitteluna aikana kirjoittaja kohtasi kaksi eri eCommerce järjestelmää, Prestashop 

ja Wordpress-järjestelmän WooCommerce plugin. Tarkoituksena olisi tarkastella ja ver-

tailla niitä, ja kartoittaa niiden ominaisuuksia. Kummatkin ovat varmasti toimivia, mutta tar-

koitus on enemmänkin yrittää selvittää, mihin käyttötarkoituksiin kumpikin soveltuu parem-

min. Yrityksellä ei tiettävästi ole tarvetta tai pyrkimystä vaihtaa täysin toiseen järjestel-

mään, joten tarkastelun tarkoitus on enemmänkin antaa mahdollisia vinkkejä niiden käyt-

tötarkoituksiin. Tutkimuksella ei siis ole tarkoitus löytää vain yhtä toimivaa ratkaisua, vaan 

tarkastella kahta järjestelmää ja löytää huomioita, joista voi olla hyötyä niin kohdeyrityk-

selle, kuin yleisesti käyttäjillekin. Tutkimus tehdään pääosin kirjoittajan omasta kiinnostuk-

sesta asiaan. Kirjoittaja pyrkii kartoittamaan omaa osaamistaan aihealueesta testauksen 

aikana. Kirjoittajalla löytyy taustaa Prestashopista viiden kuukauden työharjoittelun ajalta 

ja hieman WordPressistä koulutuksen ajalta. 

2.1.2 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymys on: 

Onko Prestashop vai WooCommerce soveltuvampi verkkokaupan alustaksi kehittäjän nä-

kökulmasta? 

Kummatkin vertailujärjestelmistä, ovat tunnettuja alustoja, ja niillä on lukuisia käyttäjiä, ak-

tiivista käyttäjäkuntaa internetissä ja tukea jo monen vuoden ajalta, joten kummatkin alus-

tat soveltuvat varmasti tähän tarkoitukseen. Tarkoitus on käsitellä vertailua kuitenkin yri-

tyksen ja etenkin kehittäjien näkökulmasta. Yritys, josta idea lähti, ylläpitää verkkosivuja 

niiden luomisen lisäksi, joten ylläpidon ja kehityksen kannalta olennaiset osat ovat vertai-

lussa tärkeimmät. Myös käyttäjien kannalta huomioidaan käyttömukavuuteen liittyviä asi-

oita, sillä ne ovat olennaisia asioita pitää mielessä kehittäjän näkökulmasta sivun luonti-

vaiheen aikana. 



3 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui suunnittelutieteellinen tutkimusmenetelmä (engl. Design 

Science). Suunnitelmatiede perustuu artefaktin luomiseen, sen tutkimiseen ja sen avulla 

määritellyn ongelman ratkaisemiseen. Tässä tapauksessa luotu tutkittava artefakti on tes-

taus itsessään. Toimivalla testauksella pyritään ratkaisemaan ongelma, jonka kirjoittaja on 

asettanut tutkimukselle. Testaus on luotu kirjoittajan, joka on samalla testin tekijä, toi-

mesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ratkaista tarve, joka tässä tapauksessa on, löytää 

hyvä ja toimiva verkkokauppa alusta yritykselle. (Hevner, March, Park & Ram 2004, 82.) 

Prosessin selkeyden vuoksi vertailusta tehdään kevyesti strukturoitu, jotta kummassakin 

järjestelmässä tehtäisiin samoja asioita, samassa järjestyksessä. Tällöin huomiot keskittyi-

sivät pääasiallisesti samoihin asioihin. Asennusta ei kuitenkaan strukturoida, sillä asen-

nusprosessi on määritelty jo ohjelman luojan toimesta. Asennuksesta kirjataan ylös huo-

mioita, jos niitä tulee. Mahdollisia havaintoja voidaan käyttää hyödyksi loppupäätelmissä. 

Huomioiden lisäksi, alustoja arvioidaan kriteereillä, jotka perustuvat kirjoittajan laadintaan. 

Määrällistä menetelmää käytetään, kun yritystä haastatellaan heidän syistään alustavalin-

toihin. Haastattelutavaksi valikoitui sähköpostihaastattelu. Syy tälle on se, että sähköpos-

tin välityksellä tehty haastattelu antaa yrityksen vastauksen lisäksi kirjoittajalle myös konk-

reettisen lähteen, josta päätelmät voi tehdä. 

Työn alussa on teoriaosuus. Teoriaosuuden tarkoitus on avata aiheeseen liittyviä käsit-

teitä ja auttaa lukijaa ymmärtämään testattavaa asiaa. Teoriaosuus pyrkii avaamaan asian 

tavalla, jolla lukija, ilman tietämystä aiheesta, saa tarvittavan ymmärryksen tarkastelta-

vasta asiasta, testin merkityksestä ja sen tuloksista. 

2.3 Tutkimusaineisto ja tulosten vertailu 

Työn tutkimusosuus toteutetaan asentamalla kumpikin alusta kirjoittajan paikalliselle pal-

velimelle. Kirjoittaja kirjaa luonnin aikana ylös havaintoja ja hyviä ja huonoja puolia. Työn 

kirjoittaja laatii omat arviointikriteerit yrityksien kriteerien tueksi, minkä avulla alustojen toi-

mivuutta voidaan mitata.  

Toimeksiantoyrityksen kanssa suoritettiin sähköpostihaastattelu, jolla kartoitettiin yrityksen 

tarpeita ja vaatimuksia verkkokaupan alustalta. Tutkimuksen tulos syntyy tekijän omista 

kokemuksista luontiprosessin aikana, tekijän arviointikriteerien tuloksista ja tekijän koke-

musten ja tulosten vertailusta toimeksiantajan haastattelussa antamiin vaatimuksiin ja tar-

peisiin yrityksessä käytettävästä alustasta. 
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3 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

3.1 Sisällönhallintajärjestelmät yleisesti 

Sana ”sisällönhallintajärjestelmä”, on käännetty englannin kielen termistä ”Content Ma-

nagment System”. Yleisesti käytetty lyhenne on CMS. Sisällönhallintajärjestelmillä tarkoi-

tetaan järjestelmiä, joilla voidaan ylläpitää ja editoida sisältöä organisoidusti (Open Text 

2018). Sisällönhallintajärjestelmän avulla, oman sivunsa sisältöä voi muokata, lisätä, pois-

taa ja lopulta julkaista verkossa, tai halutussa ympäristössä (Machuca 2018). 

Sisällönhallintajärjestelmien hyötyinä on muokattavuuden helppous. Kaikki muokkaukset 

tehdään samasta paikasta, käyttöliittymästä. Käyttöliittymä on verkossa, jolloin muokkauk-

sia pystyy tekemään useampi henkilö. Muokkaus onnistuu myös eri työpisteiltä, sillä käyt-

töliittymään pääsee käsiksi kirjautumalla vain sisään omilla tunnuksillaan. Muokkaus käyt-

töliittymän avulla on todella helppoa, jolloin myös henkilöt, joilla on vähemmän IT-osaa-

mista, voivat ylläpitää sivua. Kuvia ja videoita voi lisätä sivulle ilman, että tarvitsee käyttää 

minkäänlaista koodia. Tämä nopeuttaa prosessia, sillä pieniä muokkauksia varten ei tar-

vitse saada paikalle ammattitason henkilöitä. (Optimizely 2018.) 

3.2 Sisällönhallintajärjestelmän toiminta 

Sisällönhallintajärjestelmän toiminta perustuu ”frontendin”, eli käyttäjälle näkyvan osan, ja 

”backendin” kehittäjälle näkyvän osan yhteistoimintaan. ”Backend” sisältää tietokantoja ja 

sisällön muokkaukseen tarkoitettuja työkaluja, kun taas ”frontend” on se osa, joka näyttää 

sisällön sivustolla vierailevalle käyttäjälle. Tämä malli on käytössä niin sanotuissa perintei-

sissä sisällönhallintajärjestelmissä. Alla oleva Kuva 1 edustaa tätä mallia. Perinteisen li-

säksi on olemassa muita malleja, joissa esimerkiksi ”frontendin” ja ”backendin” väliin tulee 

niin sanottu API (application programming interface), eli ohjelmointirajapinta. (Perfect 

Sense 2018.)  

Kuva 1. Perinteinen sisällönhallintajärjestelmä-malli (Perfect Sense 2018) 
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3.3 eCommerce 

Termillä ”eCommerce”, eli electronic commerce, tarkoitetaan kaikkea verkon välityksellä 

tapahtuvaa kauppaa. eCommerce järjestelmän tehtävänä on mahdollistaa verkkokaupan 

ylläpito hallintajärjestelmän avulla samalla tavalla kuin sisällönhallintajärjestelmienkin. 

(Ferreira 2017.) 

eCommercen avulla firmat pystyvät parantamaan näkyvyyttään tarjoamalla asiakkailleen 

joka paikasta saatavilla olevan vaihtoehdon kaupastaan. Verkossa kaupat ovat auki vuo-

rokauden ympäri, joten asiakas voi suorittaa ostotapahtuman haluamanaan ajankohtana. 

Verkkokauppojen tuotevalikoima on oletuksena laajempi, sillä saatavilla olevat tuotteet ei-

vät ole maantieteelliseen sijaintiin sidottu. Negatiivisina puolina voidaan nähdä esimerkiksi 

asiakaspalvelun hitaus tai kokonainen puute. Verkon välityksellä avun saanti voi kestää. 

Tuotteiden ostaminen ilman niiden näkemistä on joillekin asiakkaille ongelma. Postiluu-

kusta tullut tuote voi olla pahimmillaan ihan erilainen mitä oli verkkosivuilla luvattu. (Inves-

topedia 2018.) 

On arvioitu, että vuonna 2015 eCommercen osuus markkinoista oli 10 %. Osuuden odote-

taan nousevan 54 % vuoteen 2019 mennessä. Kuvassa 2 voidaankin nähdä shopify-si-

vuston tekemä arvio koko maailman verkko-ostoksista, nyt ja tulevaisuudessa. Useat yh-

tiöt siirtyvät verkon välityksellä tapahtuvaan kauppaan, sillä sen avulla suurien asiakas-

määrien saavuttaminen on todella helppoa. (Big Commerce 2018.) 

KUVA 2. shopify.com sivuston tekemä ennuste eCommercen kasvusta (Orendorff 2017) 
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3.4 eCommerce-alustat 

eCommerce alusta on sisällönhallintajärjestelmä, joka on luotu verkkokauppaa varten. 

Sen tarkoituksena on, kuten sisällönhallintajärjestelmilläkin, mahdollistaa sivuston ylläpito 

ilman suurta tietoteknillistä osaamista. Järjestelmä laskee kehittäjien puolesta verot, alen-

nukset ja kuljetusmaksut maantieteellisen sijainnin perusteella. Haluttujen tuotteiden lisää-

minen onnistuu käden käänteessä. (Big Commerce 2018.) 

eCommerce-järjestelmä mahdollistaa verkkokaupan ylläpitämisen yhdestä paikasta ilman 

välikäsinä toimivia ohjelmia. Alustaan voi halutessaan myös lisätä ja linkittää muita palve-

luita, kuten esimerkiksi Twitter-tilin tai Facebook-tilin ja niiden sisällön. Sisäänrakennettu 

SEO (search engine optimization) parantaa kaupan näkyvyyttä yleisimmissä hakuko-

neissa (esimerkiksi Google). Alusta antaa mahdollisuuden asiakkaille valita tuotteidensa 

värejä ja kokoja. Ylläpitäjille on tarjolla hyödyllisiä työkaluja muun muassa asiakkaiden fil-

teröintiin, jolloin haluttu asiakas löytyy helpommin. (Big Commerce 2018.) 

3.4.1 Prestashop 

Prestashop on ranskalainen avoimen lähdekoodin eCommerce järjestelmä. Prestashop 

on ladattavissa ilmaiseksi sen omilta nettisivuiltaan (prestashop.com). Vuonna 2007 pe-

rustetulla Prestashopilla on maailmanlaajuisesti työskentelemässä noin 130 työntekijää 

(Jobs 2018). Prestashoppia käytetään tiettävästi yli 270 000 kaupassa. Niin kuin useim-

missa muissakin sisällönhallintajärjestelmissä, palvelin, jolle tehty nettisivu asennetaan, 

täytyy ostaa itse. (Prestashop 2018a.) 

3.4.2 WordPress & WooCommerce 

WordPress on amerikkalainen avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä. 

WordPressistä julkaistiin ensimmäinen versio vuonna 2003. Sen kehittivät ja julkaisivat 

Mike Lite ja Matt Mullenveg. WordPress on kerännyt itselleen mainetta suuresti, sillä on 

arvioitu, että sitä käytetään noin 31 %:ssa internetin sivustoista. WordPress perustuu 

PHP-ohjelmointikieleen ja MySQL-tietokantajärjestelmään. (WordPress 2018a.) 

WooCommerce on WordPressille luotu plugin, joka muuttaa WordPressin eCommerce jär-

jestelmäksi. WooCommercen kehitys alkoi vuonna 2008 kolmen WordPress käyttäjän toi-

mesta. Ryhmä aloitti aluksi myymällä yksittäisiä teemoja. Ajan kanssa tarjonta levisi usei-

siin teemoihin ja kokonaisiin plugineihin. WooCommerce oli yksi näistä plugineista. Noin 

30% kaikista verkkokaupoista käyttää WooCommercea. (WooCommerce 2018.) 
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4 SIVUJEN LUONTI JA TOTEUTUS 

4.1 Työn vaiheet 

Työn tutkimusosassa lähdetään tarkastelemaan kumpaakin järjestelmää. Järjestelmiä tar-

kastellaan pääosin kehittäjän näkökulmasta, mutta myös käyttäjämukavuuden kannalta. 

Sivun eri toiminnot, kuten hakutoiminto, otetaan tarkasteluun mukaan, koska ne ovat erit-

täin tärkeitä kehittäjän näkökulmasta, sillä kehitystyössä tulee ottaa huomioon asiakkaiden 

käyttökokemus. Työn vaiheet suoritetaan käyttämällä saatavia työkaluja. Oman koodin 

käyttäminen ja koko järjestelmän tiedostojen muokkaus on myös mahdollista, mutta käy-

tännössä järjestelmille voi tehdä mitä tahansa, jos taitoa vain riittää. Täten oman koodin 

käyttö ei edusta järjestelmän omia mahdollisuuksia tarpeeksi vahvasti. Kuitenkin järjestel-

män itse tarjoamat mahdollisuudet, esimerkiksi oman css-koodin käyttö, arvioidaan, sillä 

kummassakin järjestelmässä on tuki sille. Omakätisen muokkauksen mahdollisuutta käy-

dään myös läpi lyhyesti sen takia, että yrityskäytössä siihen todennäköisimmin turvaudu-

taan jossain vaiheessa kehitysprosessia. 

Ensin järjestelmät asennetaan ja asennusvaiheen huomioita ja prosessia kirjataan ylös. 

Järjestelmät asennetaan paikallisesti, eli localhost-palvelimen alle. Oikeassa tilanteessa 

järjestelmät asennetaan jonkun ylläpitämälle serverille. Testitarkoitusta varten localhost 

asennus riittää hyvin, sillä suurimmat erot ovat järjestelmän käyttäjäpuolen näkyvyydessä 

muualle kuin testaajan päätelaitteelle. Jos järjestelmän haluaa tarkasteltavasti maailman-

laajuisesti, tarvitaan ylläpidettävä palvelin. Testaamiseen riittää kuitenkin näkyvyys vain 

testaajalle. Tämän jälkeen järjestelmää aletaan tutkimaan. Tarkoituksena on testata hie-

man järjestelmän eri toimintoja ja arvioida sen helppokäyttöisyyttä. Järjestelmää tutkitaan 

ja siitä kirjataan ylös huomioita määriteltyihin kriteereihin nojaten. 

Järjestelmien asennuksen vaiheet kirjataan ylös sen takia, koska tarkoitus on kirjata mah-

dollisia huomioita jo asennusvaiheesta. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan tehdä minkään-

laista opetuksellista osiota järjestelmien asennuksesta ja käytöstä. Tämän takia esimer-

kiksi kaikkia vaiheita tai selvityksiä siitä, miten muutokset tehdään, ei kirjata yksityiskohtai-

sesti ylös. Toiminnoista ja niiden arvioinnista selitetään kuitenkin kaikki tarpeellinen. 

Rajaamisen hankaluuden vuoksi päämääränä ei ole tehdä täysikokoista toimivaa verkko-

kauppaa kummallakin alustalla, vaan yksinkertainen runko, jonka sisällöstä pystyy jo teke-

mään johtopäätöksiä. Kokonaisen julkaisuvalmiin sivuston luominen menee muutenkin 

hieman ohi testauksen tarkoituksen, sillä verkkokaupan teossa tulee mukaan itse tekemi-

sen lisäksi myös suunnittelu; niin graafinen kuin toiminnallinenkin. Suunnitteluprosessin 
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vertailu ja arviointi ei kuulu tutkimuskysymykseen. Pääpaino on järjestelmien yleisessä toi-

minnallisuudessa. 

Asennuksesta ja testauksesta kirjataan vielä ylös mahdolliset huomiot, mitä prosessin ai-

kana on saattanut tulla esille. Tarkoituksena ottaa huomioon testaajan omaa mielipidettä 

pääpainon ollessa määritellyissä kriteereissä. Työn 5. luvussa saaduista tuloksista ja huo-

mioista kirjataan johtopäätökset ja lopuksi tehdään vertailu kahden järjestelmän ja niillä 

tehtyjen sivujen välillä. Tarkoituksena ei ole löytää vain yhtä ratkaisua, vaan enemmänkin 

selvittää järjestelmien hyviä ja huonoja puolia ja niiden parasta käyttötarkoitusta ja -ympä-

ristöä. 

4.2 Arviointikriteerit 

Jotta voidaan arvioida alustojen toimivuutta, tarvitaan jotain, johon tuloksia verrataan. Tätä 

varten luodaan testeille arviointikriteerit. Yrityksen omia kriteereitä, toiveita ja vaatimuksia 

kysyttiin sähköpostihaastattelun muodossa. Yrityksen vaatimukset perustuivat kuitenkin 

suuresti henkilöstön osaamiseen, minkä vuoksi Prestashop oli suuressa käytössä. Täten 

tarvittavien tulosten saantiin tarvitaan lisää mittareita. Tutkimuksen kirjoittaja määritti 

nämä itse. Määriteltyjen mittareiden lisäksi testauksen aikana tulleet kirjoittajan kokemuk-

set otetaan huomioon arvioinnissa. 

4.2.1 Yrityksen kriteerit 

Yrityksen edustaja mainitsi sähköpostihaastattelussa, että syy Prestashopin käyttöön oli 

yksinkertaisesti osaaminen. Yrityksen työntekijöistä suurimmalla osalla oli osaamista ky-

seisestä alustasta, joten Prestashopin käytön laajuus selittyy sillä. WooCommerce on käy-

tössä yhteistyökumppanin toiveesta. Kummatkin tarkasteltavista järjestelmistä ovat myös 

avoimen lähdekoodin ohjelmia, ja niillä on vakiintunut suuri käyttäjäkunta. Yrityksen kritee-

rit täyttyvät kummassakin tapauksessa.  

4.2.2 Vertailun kriteerit 

Kohdeyrityksen kriteerien täyttymisen vuoksi, tulosten saantiin käytetään pääasiassa kir-

joittajan itselaatimia kriteereitä. Työssä on edelleen tarkoitus verrata järjestelmiä ja selvit-

tää niiden käyttötarkoitusta ja hyötyjä, sen sijaan, että yritettäisiin löytää vain yksi toimiva 

ratkaisu. Pääpaino on hyötyjen arvioimisessa, sekä heikkouksien kartoittamisessa. Tämän 

vuoksi esimerkiksi numeraalisia arvioita ei anneta. Tarkoitus on tehdä vertailu, ja vertailun 

datana käytetään käyttäjäkokemusta arvosanan sijasta. 



9 

Tulosten saamiseksi kirjoittaja laati kriteerit testaukselle internetlähteiden avulla. Kriteerit 

perustuvat kolmesta lähteestä koottuun listaan eCommerce alustan vaatimuksista. Läh-

teet ovat Oracle.comin (Oracle 2011) listaus, WooCommercen (Kohler 2018) verkkosivu-

jen listaus ja Hitachi Soluutioisin (Harbaugh 2018) verkkosivujen listaus. 

Kriteerit ovat seuraavat: 

• katalogi 

• haku  

• ostoskärry 

• check-out 

• statistiikka 

• maksuvaihtoehdot 

• design mahdollisuudet 

• turvallisuus 

• responsiivisuus 

Yllä olevat kriteerit kattavat laajasti eri eCommerce alustojen alueet. Sivun luonnin aikana 

pyritään ylläolevia kriteereitä arvioimaan ja selvittämään niiden avulla sivun hyviä ja huo-

noja puolia. Kriteerien mukaan sivustosta esimerkiksi testataan ja arvioidaan katalogin toi-

mivuus. Katalogilla tarkoitetaan tapaa, jolla tuotteet näytetään listassa ja miten niitä voi-

daan suodattaa alustan tarjoamilla työkaluilla. 

Erinäisten lisäosien (pluginit tai moduulit), eli asennettavien lisätoimintojen testausta ei 

tehdä ollenkaan. Syynä siihen on ensinäkin se, että niiden hinnat vaihtelevat suuresti. 

Toiseksi, lisäosien taso vaihtelee suuresti, jolloin hyvän ja toimivan löytäminen ylipäätänsä 

vaatisi ylimääräisiä toimia. Kolmanneksi, lisäosien hyödyllisyys tai hyödyttömyys on enem-

mänkin niiden kehittäjien vastuulla. Myöskään lisäosien saatavuutta ei testata rajauksen 

hankaluuden vuoksi. Mitään määritelmää, johon saatavuutta voidaan perustaa, on han-

kala tehdä ilman, että fokusointi kärsisi. Esimerkiksi tarvittavien lisäosien listaus ja niiden 

etsiminen kauppapaikoista ei toisi tarvittavaa tulosta, sillä kehitystyössä tarvittavat lisäosat 

määrittyvät tapauskohtaisesti. Kummatkin alustat täyttävät kuitenkin yrityksen kriteerit laa-

jasta käyttäjäkunnasta, joten yleisarvion, että lisäosia on saatavilla laajasti, voi tehdä. Li-

säosia ja niiden käyttöä mahdollisesti käsitellään testauksen aikana pienissä määrin. 

Yllä olevien kriteerien lisäksi, otetaan huomioon kirjoittajan, joka toimii samalla myös si-

vustojen tekijänä, omia huomioita ja mielipiteitä testiprosessin ajalta. Mahdolliset ongel-

matilanteet ja kohdatut bugit kuuluvat loppupäätelmään huomioitaviin asioihin. 
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4.2.3 Testin rakenne 

Seuraavaksi kirjoittaja määrittelee testin rakenteen. Aluksi keskitytään ensimmäiseen nel-

jään kohtaan. Ensimmäiset neljä kohtaa testataan käyttäjän näkökulmasta itse kaupan si-

vuilta. Katalogia selattaessa ja sillä suodattaessa kirjataan huomioita. Katalogissa tär-

keimpinä puolina ovat tuotekategorioiden eri suodatin vaihtoehdot, niiden toimiminen, ylei-

nen käytön helppous ja useiden suodattimien toimivuus samanaikaisesti. Katalogiin kuu-

luu myös etusivun tuotenäkyvyys. Sen jälkeen tehdään haku hakupalkin avulla. Hakupal-

kista arvioidaan mahdolliset toiminnot, näytettävät tiedot ja tarkkuus. Seuraavana ostos-

kärry toiminto. Ostoskärryn toimivuutta arvioidaan lisäämällä sinne tuotteita ja katsomalla, 

miten se toimii eri tilanteissa. Viimeisenä tuotteet viedään loppuun asti ja tarkastellaan, 

miten tilauksen tekeminen luonnistuu. 

Loput kriteerit ovat järjestelmien hallintapuolella testattavia. Statistiikka nähdään jo heti 

hallintasivun etusivulta. Kun kaupalla tehtiin tilaus, pitäisi se näkyä kuvioissa ja luvuissa. 

Maksuvaihtoehdot ja niiden saatavuus selvitetään tarkistamalle ensin, mitä on jo ole-

massa. Sen jälkeen katsotaan tarjottavat pluginit läpi ja katsotaan, mitä muita mahdolli-

suuksia annetaan ja millä hinnalla. Design-ominaisuudet arvioidaan lisäämällä tuote ja 

katsomalla mitä voidaan muuttaa ja kuinka helposti. Sen jälkeen pyritään tekemään muu-

toksia sivun yleisilmeeseen ja arvioidaan kuinka helposti se onnistuu. 

Turvallisuus tarkastetaan tutkimalla, pystyykö sivuston osoitteen asettamaan https//-al-

kuiseksi ja kuinka yksinkertaisesti se tapahtuu. Yleinen verkkosivun osoitteen alku on ollut 

”http//”. Nykyään on kuitenkin jo melkein kaikkialla siirrytty turvallisempaan ”https//”-al-

kuun. Testauksessa SSL-sertifikaatin mahdollisuus tarkistetaan. SSL-sertifikaatti tarkoit-

taa sivuston osoitteen alussa näkyvää lukkoa.  

Sitten tutkitaan responsiivisuus. Responsiivisuudella tarkoitetaan sivuston muokkautu-

mista eri selaimen ikkunakoille. Yleistettynä tällä yleisemmin tarkoitetaan sivuston muok-

kautumista mobiililaitteille. Eli tutkittavana on, miten sivuston eri osat käyttäytyvät selau-

sikkunan koon muuttuessa. Testaus suoritetaan Google Chrome-selaimen sisäänraken-

netulla työkalulla, joka mahdollistaa eri laitteiden verisoiden katsomismahdollisuuden hel-

posti ja yksinkertaisesti. Chromen työkalut vastaavat lähes 100%: sti aitoa laitetta, joten 

testin kannalta se on tarpeeksi riittävä. 
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4.3 Prestashop 

Ensimmäisenä käsittelyyn otetaan Prestashop. Prestashopin tarkastelu aloitetaan asen-

nuksesta. Prestashopista käytössä on versio 1.7. Versioihin tulee päivityksiä, jotka muut-

tavat versio numeron esimerkiksi 1.7.2.:ksi. Prestashopin päivitysversio on 1.7.4.3. 

 

Kuva 3. Prestahopin logo (Prestashop 2018b) 

4.3.1 Asennus 

Asennus aloitetaan menemällä verkko-osoitteeseen https://www.prestashop.com/en. Tä-

män jälkeen valitaan kohta ”Create my store”.  Seuraavista vaihtoehdoista valitaan ”Cus-

tom made”, joka käytännössä tarkoittaa kauppaa, jonka kaikki osa-alueet ovat käyttäjän 

vastuulla. Testitilannetta varten on valittu custom made, sillä se on sama, mitä toimeksian-

toyrityskin käyttää. Tämän jälkeen hyväksytään käyttäjäehdot ja painetaan ”punaista pai-

niketta”, joka on jostain syystä ulkomaan kielellä. Tämän jälkeen sivusto lataa koneelle 

zip-tiedoston. 

Kun sivua halutaan ylläpitää paikallisesti, eli ilman internet yhteyttä, vaatii asennus vielä 

pari lisäasiaa, palvelimen ja tietokannan. Tähän tarkoitukseen toimii loistavasti ohjelma ni-

meltä XAMPP. XAMPP sisältää kaiken tarvittavan, Apache palvelimen ja MySQL tietokan-

nan. Ohjelma sisältää myös muita asioita, mutta nyt tarvittavia asioita ovat yllämainitut 

kaksi. XAMPP-ohjelman voi ladata osoitteesta https://www.apachefriends.org/index.html. 

Latausta tehdessä pitää huomioida, että oletuksena tarjottu PHP versio 7.2.9 ei toimi 

Prestashopin kanssa. Prestashop ei ilmeisesti tue PHP:n versiota 7.2 ja siitä myöhäisem-

piä versioita, ainakaan tällä hetkellä. Jos XAMPPin käynnistää kyseisellä versiolla, ei oh-

jauspaneeliin pääse asennuksen jälkeen. XAMPPia ladatessa, tulee valita versio, jonka 

mukana on PHP versio, joka on pienempi kuin 7.2. 

XAMPPin asennuksen jälkeen avaa koneelle ladattu zip-tiedosto. Tämän jälkeen, tee kan-

sioon ”htcdocs” (löytyy oletuksena C-aseman juuresta, kansion ”xamp”, sisältä) uusi kan-

sio nimeltä ”prestashop” ja pura sen sisälle, ladatun zip-tiedoston sisältä löytyvä, ”pres-

tashop” zip-tiedosto. Tämän jälkeen kytketään XAMPP-ohjelmasta Apache- ja MySQL-

osiot päälle niiden omista Start-painikkeista. Tämän jälkeen siirry verkkosivun 

https://www.prestashop.com/en
https://www.apachefriends.org/index.html
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osoitteeseen verkkoselaimestasi. Paikallisesti ylläpidettävissä sivuissa osoite on oletuk-

sena ”localhost/prestashop”. Tämän jälkeen seurataan ohjatun asennuksen ohjeita. Alla 

kuva Prestashopin asennuksen alkuruudusta. 

 

Kuva 4. Prestashop asennuksen aloitusruutu 

Asennuksen alkuvaiheissa tulee valita kieli ja hyväksyä käyttäjäehdot. Tämän jälkeen tu-

lee sivu, jossa Prestashopin toimivuus varmistetaan järjestelmän kanssa. Vain ensimmäi-

sellä kohdalla toimivuuden varmistuksen kanssa, on väliä sivuston toiminnan kannalta. 

Muut huomautukset ovat toissijaisia. Niiden korjaaminen saattaa auttaa sivustoa toimi-

maan paremmin joissain tilanteissa. Alla oleva kuva 5 on screenshot Prestashopin huo-

mautuksista. 
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Kuva 5. Toimivuuden varmistus -sivu 

Seuraavassa vaiheessa tulee sivuston tietojen anto. Ensin annetaan kaupan tiedot. 

Kuva 6. Kaupan tiedot -sivu 

Anna haluamasi tiedot sivustasi. Sen jälkeen täytetään omat tiedot, kuten rekisteröityes-

säsi minne tahansa muualle. Anna itse valitsemasi salasana, jota käytät kirjautuessasi si-

vuston ohjauspaneeliin. Kuvissa 6 ja 7 kuvataan täytettävät kentät. 

Kuva 7. Asiakastiedot-sivu 
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Kuva 8. Tietokantayhteys-sivu 

Seuraavaksi on tietokannan liittäminen sivustoon. Ensiksi annetaan sivuston osoite. Ku-

vassa 8 on kuva tietokentistä. Yllä olevassa kuvassa ”127.0.0.1” on oletuksena oikea. IP-

osoite vastaa osoitetta ”localhost”. Tietokannan nimeen tulee antaa prestashopille varatun 

tietokannan nimi. Tietokanta pitää itse luoda. Sivu on oletuksena ”localhost/phpmyadmin”. 

Vasemmasta reunasta löytyy ”New”-painike, jolla luonti aloitetaan. Oletuksena tietokan-

nan nimeksi ehdotetaan ”prestashop”. Nimi voi kuitenkin käytännössä olla mikä tahansa, 

kunhan se on kuvan 8 kentissä ja tietokannassa sama. Muut tiedot ovat oletuksena oikein. 

Yhteyden voi halutessa testata painikkeella ”Tarkista tietokanta yhteys nyt!”. Tämän jäl-

keen asennusprosessi alkaa. Asennuksen päätteeksi, turvallisuussyistä tarvitsee vielä 

poistaa ”install” niminen kansio. Se löytyy kohteesta ”C:/xampp/htcdocs/prestashop”. Tä-

män jälkeen asennus on valmis.  

4.3.2 Prosessi 

Ensiksi testiin otetaan järjestelmän käyttäjäpuolen toiminnot: ”Katalogi, Haku, Ostoskärry 

ja Check-out”. Katalogin tarkastelu aloitetaan etusivulta. Prestashop on asennuksen jäl-

keen jo käytännössä valmis. Se sisältää jo valmiita testituotteita, ja tietokantaan on tehty 

testiostoksia, joten arviointi on kohtalaisen helppoa. Etusivulla voidaan nähdä yksinkertai-

nen kahdeksan tuotteen esittely. Näkyvien tuotteiden määrä on muokattavissa hallintapa-

neelista. Myös erilaisia suodatustapoja näkyville tuotteille on olemassa. Oletuksena 

Prestahopin mukana on tähän tarkoitukseen asennettu erikoistuotteet-moduuli. Moduuli 

on nimitys tietyntyyppiselle lisäosalle. Prestashop käyttää järjestelmässään useita 
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moduuleja. Moduuli näyttää suosituimmat tuotteet, eli ne tuotteet, joita on lisätty ostosko-

reihin eniten. Prestashop suosittelee ladattaviksi sen omia moduuleita, jotka mahdollista-

vat lajittelun muun muassa uutuuden perusteella. Moduuliin voi valita mistä kategoriasta 

tuotteita näytetään. Oletuksena tuotteita näytetään koko katalogista. Näytettäviä tuotteita 

ei voi manuaalisesti valita, sillä ne määräytyvät perusmoduulissa suosion perusteella. 

Muissakin moduuleissa valinta tapahtuu eri perustein, mutta muuten kuin manuaalisesti. 

Tuotteet voidaan kuitenkin valita satunnaisesti aktivoimalla kyseisen kohdan asetuksista. 

Kun valitaan kategoria headerista, päästään niin sanottuun facetedsearch-moduuliin. Kan-

sankielellä voidaan puhua suodattimesta. Kyseessä on moduuli, joka mahdollistaa katalo-

gin tuotteiden suodatuksen. Oletuksena Prestashopissa suodatin tulee näkyviin, kun vali-

taan tuotekategoria. Suodatin muokkaantuu sitä mukaan, mitä enemmän kohtia valitaan. 

Se poistaa automaattisesti ominaisuus kategoriat, joihin ei jää tuotteita. Suodatukset voi-

daan tehdä niin värin, kuin koonkin perusteella. Valittavia suodattimia voi hallita hallintapa-

neelista. Eri vaihtoehtoja tulee lisää sitä mukaan, minkälaisia ominaisuuksia tuotteille an-

taa niiden luontivaiheessa. Esimerkiksi jos tuotteille antaa ominaisuuden Villapitoisuus, 

voidaan tämä tästä eteenpäin valita suodattimeksi. Suodattimesta löytyy tyhjennä-painike, 

joka poistaa aktiiviset suodattimet. Kuvassa 9 esimerkki suodattimista testisivulta. 

 

Kuva 9. Villapitoisuus-filtteri toiminnassa 

Seuraavaksi käsittelyyn otetaan Haku-moduuli. Ylälaidassa olevaan hakukenttään voi-

daan kirjoittaa etsittävän tuotteen nimi. Hakukenttä pudottaa alavalikon, jossa näkyy ha-

kua vastaavia tuotteita kolmen kirjaimen jälkeen. Kohdan, jossa ehdotuksia alkaa näkyä, 

voi määrittää moduulin asetuksista. Alavalikosta voidaan klikata haluttua tuotetta, tai teks-

tiä voidaan kirjoittaa enemmän, jos halutaan tarkentaa hakua.  
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Ostoskärry painike löytyy sivun ylälaidasta. Ellei lisättyjä tuotteita ole, ostoskärryn luku 

näyttää (0), ja sitä ei voi painaa. Kun tuote lisätään ostoskärryyn, voidaan siirtyä eteen-

päin, joko painamalla ponnahdusikkunan kehotetta, tai jatkamalla ostoksia ja lopulta pai-

namalla ylälaidasta ostoskärrypainiketta. Ostoskärry-sivu (Kuva 10) näyttää tuotteiden ko-

konaishinnan, alennukset ja antaa vielä mahdollisuuden, joko lisätä tai vähentää tuotteita. 

Muutokset tapahtuvat heti, eikä sivua tarvitse päivittää. Ostoskärrypainikkeen perässä 

oleva lukumäärä päivittyy automaattisesti. Myös tuotteiden poisto onnistuu. Mahdolliset 

alennuskoodit voidaan antaa tässä vaiheessa. Sivulta on mahdollisuus siirtyä kassalle.  

 

Kuva 10. Ostoskärry-sivu 

Viimeisenä käyttäjäpuolen kohtana testissä on Check-out-sivu. Tuotteita tilatessa tilaus on 

mahdollista tehdä joko kirjautuneena tai vieraana. Kirjautuessa on mahdollisuus päästä 

omiin tietoihin ja sitä kautta vaikkapa tarkastella vanhoja maksutapahtumia. Jos tilaa vie-

raana, antaa check-out mahdollisuuden antaa salasanan ja samalla luoda itselleen tilin. 

Tämä on kuitenkin vapaaehtoista. Check-out jatkuu normaalisti kysymällä asiakkaalta 

osoitetietoja, kuljetusvaihtoehtoa ja lopulta maksutapaa. Testissä maksutavaksi valittiin 

”shekki”. Maksutiedot jätettiin tyhjäksi. Tilaus näkyy ohjauspaneelissa (Kuva 11). 

 

KUVA 11. Testitilaus, joka tehtiin nimellä ”Masa Iso”. 
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Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan hallintapaneelin kehittäjille näkyviä osia. Ensimmäi-

senä tarkastellaan erilaisia statistiikkanäkymiä, joita asiakkaiden sivunkäyttö päivittää. Oh-

jauspaneelissa on useita erilaisia kuvioita ja lukuja, jotka kattavasti pyrkivät kuvaamaan 

sivun liikennettä ja tehtyjä tapahtumia. Eri kuvaajia on useita, joita ei käydä erikseen läpi. 

Jokaisen kuvaajan käyminen veisi runsaasi aikaa ja niiden arvioiminen on erittäin tilanne-

kohtaista. Joitain kuvaajia ja niiden tarvetta on hankala arvioida, ellei niitä ole päässyt tut-

kimaan aktiivisessa kaupassa. Yleistäen voi kuitenkin sanoa, että tilastot kattavat tarvitta-

vat osa-alueet. Kuviot kattavat niin myynnin ja ennusteet kuin kävijämäärät ja luotujen os-

toskorien määrän. Myös kaikki osto tapahtumat on listattu. Tilastoja voi testata aktivoi-

malla sivun ylälaidasta Demotila -kohdan. Demotila täyttää kuvaajat tekaistuilla tiedoilla, 

jotta voi nähdä miltä näkymä näyttää aktiivisessa kaupassa. Kuvaajia voi myös tarkastella 

eri aikaväleiltä. Valittavana on päivä-, kuukausi- ja vuositasot. Jos vie hiiren jonkin kiinnos-

tavan kohdan päälle, saa siitä lisätietoa joko tarkempana lukuna tai esimerkiksi lasku- tai 

nousuprosenttina. Sivupalkissa on kohta ”Tilastot”, jota tarjoaa lukemattomia erilaisia sta-

tistiikkatietoja sivustosta. Muun muassa kaikki käytetyt hakusanat on listattu. 

Kun jo aikaisemmin luotiin ostoskärry ja mentiin check-outin läpi, tarjosi Prestashop ole-

tuksena mahdollisuuden maksaa, joko shekillä tai pankkisiirrolla. Kun sivuston asetuksista 

tekee liiton Prestashopin Addons-markkinapaikkaan, voi sitä kautta ladata viralliset mo-

duulit PayPalille ja Klarnalle. Moduulit ovat ilmaisia. Klarna sisältää suomenkielisen kään-

nöksen, ja sitä kautta asiakkaat voivat maksaa pankkikorteilla tai jopa suoraan verkkopan-

kista. Valittavina verkkopankkeina ovat kaikki suomalaiset pankit, kuten Nordea ja Osuus-

pankki. 

Seuraavaksi tutkitaan sivuston designmahdollisuuksia. Tarkoituksena on tutkia järjestel-

män sen itse antamia toimintoja ja mahdollisuuksia. Oman koodin käyttö ja järjestelmän 

tiedostojen muokkaus eivät siis kuulu testiin. Designin tutkiminen voidaan aloittaa alavali-

kosta ”Ulkoasu”. Ensimmäiseksi tulee mahdollisuus muuttaa teemaa. Prestashopin mu-

kana tulee perusteema, joka on jo käytännössä valmis kauppa. Vain tuotteet tarvitsee li-

sätä. Ulkoasun muuttaminen oletetaan tehtävän eri teemoilla. Painikkeella ”Tutustu tee-

maluetteloon” pääsee katsomaan Prestashopin kauppapaikasta valmiiksi luotuja teemoja. 

Teemat ovat yhteisön tekemiä, ja ne on hyväksytty kauppapaikalle. Teemojen hinnat vaih-

televat, mutta lähes aina ne ovat maksullisia. Hinnat ovat keskimäärin noin, 60-70 € tie-

noilla. Useimmissa teemoissa mainostetaan responsiivisuutta. Tähän palataan testissä 

muutaman kappaleen päästä. 

Ulkoasu-alavalikon kohdasta ”Sivuteema & logo”, löytyy välilehti, ”Homepage Configura-

tion”, josta löytyy teeman niin sanottu kartografia. Se näyttää etusivun eri kohdat, joita 
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klikkaamalla pääsee muokkaamaan niihin käytettyjä moduuleita ja plugineja. Eri moduu-

lien ja pluginien paikkojen siirtelyä varten tarvitsee editoida niin sanottuja koukkuja, joihin 

ne on kiinnitetty. Jos halutaan kuitenkin muuttaa yleisilmettä ja sivuston attribuutteja, esi-

merkiksi värejä, ei hallintapaneelista löydy siihen välineitä, vaan muutokset täytyy tehdä 

järjestelmän tiedostoihin. Asiaa helpottaakseen Prestashopin tiedostoista löytyy oletuk-

sena css-tiedosto nimeltä ”custom.css”. Css-tiedostot ovat tiedostoja, jotka määrittävät si-

vuston eri attribuutit, kuten fonttikoon ja alueiden värit. Perusteema kulkee nimellä ”clas-

sic”, joten custom.css löytyy tiedostopolusta ”prestashop/themes/classic/assets/css”. Cus-

tom.css-tiedoston tarkoitus on suojella teeman omia muotoiluja. Jos omat muutokset ovat 

huonoja, tai ne halutaan pois, voi tiedoston vain tyhjentää, jolloin alkuperäiset muotoilut 

ovat edelleen koskemattomat. Jos esimerkiksi halutaan muuttaa headerin, eli yläpalkin vä-

riä, kirjoitetaan custom.css tiedostolle esimerkiksi kuvassa 12 näkyvä koodipätkä. 

 

Kuva 12. Esimerkki custom.css tiedoston käytöstä. 

Kuten kuvassa 12 näkyy, tarvitsee määrittelyn perään joissain tapauksissa lisätä kohta 

”!important”. Kyseinen koodi ylikirjoittaa, eli korvaa teeman omassa css-tiedostossa määri-

tellyt arvot. Normaalissa käytössä important-komennon käyttöä pyritään välttämään, sillä 

se saattaa joissain tilanteissa yli kirjoittaa ei haluttuja osia ja attribuutteja. Yleensä heade-

riin ei viitata vain header-sanalla, vaan yleensä muokattavalle osiolla annetaan koodissa 

joko itse määritelty ID- tai class-arvo. Näihin viitataan css-tiedostoissa, joko esimerkiksi 

#header (jos arvo on ID) tai .header (jos arvo on class). Jos headerille annetaan esimer-

kiksi ID, jonka nimi on ”pääosa”, viitataan siihen css-tiedostossa arvolla ”#pääosa”. 

Uuden tuotteen lisääminen on todella helppoa. Sivupalkista valitaan ”Katalogi”, jonka alta 

mennään kohtaan ”Tuotteet” ja valitaan painike ”Uusi tuote”. Tämän jälkeen tulee täytettä-

väksi kohtia, jotka koskevat tuotteen tietoja. Kun painetaan ”Tallenna”, tuote ilmestyy 

kauppaan, kategorianaan se, mikä sille asetettiin luonnin aikana. 

Turvallisuudesta tärkeimmät huomiot ovat nykypäivänä ovat https-alkuliite verkko-osoit-

teissa ja SSL lukkokuvake osoitteen edessä. Prestashop mahdollistaa kummatkin. SSL-

sertifikaatin haku täytyy ensiksi tehdä verkko-osoitteelle. Tämä prosessi ei liity 
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Prestashoppiin mitenkään. Kun sertifikaatti on saatu, voi Prestashopin pakottaa käyttä-

mään jokaisella verkkokaupan sivulla, suojattua, https-yhteyttä. Lukkokuvake tulee näky-

viin sertifikaatin omaamisen vuoksi. 

Nykypäivänä mobiililaitteiden yleistymisen vuoksi jo aiemmin mainittu responsiivisuus on 

erittäin tärkeää. Prestashop oletuksena tukee sitä, ja sivut muokkaantuvat istuntoikkunan 

koon mukaan. Google Chromen developer-työkaluilla voidaan testata eri näyttösuhteita ja 

resoluutioita. Valmiissa teemoissa responsiivisuuteen on panostettu, ja lopputulos on tä-

ten eritasoinen. Prestashopin oletusteemassa responsiivisuus on saavutettu suurilta osin. 

Kuvassa 13 testitilanne. 

 

Kuva 13. Responsiivisuus testattu Google Chromen developer-työkaluilla. 

4.3.3 Tulokset 

Prestashop perustuu teemojen, pluginien ja moduulien käyttöön. Prestashop on oletuk-

sena rakennettu idealla, että kehittäjä asennuksen jälkeen hankkii mieleisen teeman, ja 

sen jälkeen mieleiset pluginit ja moduulit muokkaamaan sivuston toimintaa ja ulkonäköä. 

Lähes kaikkiin osa-alueisiin on olemassa jonkinlainen plugin tai moduuli, joka muuttaa toi-

mintoa. Esimerkiksi hakumoduulille on olemassa moduuli, joka mahdollistaa kuvien näyt-

tämisen heti näkyviin tulevissa hakutuloksissa. Plugineissa ja moduuleissa ei itsessään 

ole mitään ongelmaa, sillä niiden määrä on massiivinen ja saatavuus helppoa. 

Muutoksia sivuun pystyy myös tekemään manuaalisesti. Prestashop-kansiota selaillessa 

voi löytää tpl-tiedostot, jotka sisältävät eri sivujen koodin. Näitä muokkaamalla voi käytän-

nössä katsoen tehdä mitä haluaa. Jos ei kuitenkaan halua, tai jos kehittäjältä ei löydy 

osaamista, ilman pluginien, moduulien ja teemojen ostoa ja hankkimista, ei työkaluja muu-

tosten tekemiseen ole. Jos raha ja plugineihin ja moduuleihin turvautuminen ei ole 
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ongelma, on muokkausmahdollisuuksia suuresti, sillä tarjontaa löytyy eri lisäosien muo-

dossa monien satojen vaihtoehtojen edestä. Vaikka taitoa löytyisikin ohjelmoijalta, on osa 

toiminnoista vain helpompi lisätä sivustolle pluginin tai moduulin muodossa, kuin yrittää 

itse rakentaa alusta alkaen. Suurin osa toiminnoista on olemassa jo jossain muodossa eri 

lisäosina, joten uudelleen rakentaminen on vain menetettyä kehitysaikaa.  

Asennuksen jälkeen Prestashopissa toimii suurin osa toiminnoista jo valmiiksi. Ostos-

kärry, haku ja katalogin selaaminen ovat jo valmiiksi tarpeeksi käyttäjäystävällisiä. Check-

outin kohdalla joudutaan kyllä turvautumaan moduuleihin, sillä maksuvaihtoehdot ovat 

huonot valmiiksi asennetuissa moduuleissa. Klarnan ja PayPalin moduulin ovat kuitenkin 

ilmaiset. Prestashop on käyttövalmis käytännössä jo heti asennuksen jälkeen. Omien tuot-

teiden lisäys ja maksuvaihtoehtojen asettaminen ovat ainoat kaksi tarvittavaa askelta. 

Etenkin jos tuotteita on vähän, voi ne lisätä helposti käsin. Isompien määrien lisäystä var-

ten löytyy toiminto, jolla voi ”importtaa” suuren määrän tuotteita suoraa Excel taulukosta. 

Hallintapaneelin toiminnot ovat hyvät. Erityishuomautus täytyy antaa erilaisten mittaristo-

jen laajuudelle. Hallintapaneelista on helppo seurata kaupassa tapahtuvaa liikennettä. 

Turvallisuus, oletusten mukaisesti, kattaa tarvittavat osa-alueet. 

Suurimpana ongelmana voidaan mainita responsiivisuus. Kuten esimerkiksi kuvassa 13 

nähdään, etusivun karusellin teksti menee eri osien läpi otsikko katkeaa kokonaan yl-

häältä. Oletusteeman responsiivisuus on laadultaan hyvin vaihtelevaa. Tässä korostuukin 

eri myytävien teemojen erillinen mainostus responsiivisuudesta, sillä se on asia, joka pitää 

ottaa erikseen huomioon teeman kehityksessä. Hyvän teeman valinta uutta kauppaa aloit-

taessa on hyvin tärkeää, ellei itse halua korjata oletusteemaa. 

4.3.4 Huomioita 

Ensimmäisenä huomiona on Prestashopin muokkaamisen hankaluus. Vaikka oma koodi 

ja sen käyttö ei kuulunut kriteereihin, on siitä hyvä huomioida muutama asia, sillä yritys-

käytössä omaa koodia käytetään melko usein. Oman koodin avulla Prestashopin muok-

kaus on kohtalaisen hankalaa. Syynä siihen on se, että oikeiden tiedostojen löytäminen 

muokkausta varten on vaikeaa, sillä niiden nimeäminen on hyvin karkeaa ja tiedostot eivät 

ole lajiteltu mitenkään järkevästi. Useimmissa tapauksissa tiedostot myös ottavat koodia 

toisistaan, joten esimerkiksi etusivun ulkonäköä voi määritellä useita tiedostoja kerrallaan. 

Prestashop myös itse varoittaa tpl-tiedostoissa, ettei niitä tulisi muokata, sillä päivityksen 

kanssa saattaa tulla ongelmia. Prestashopin päivitys saattaa muokata oletusteeman tie-

dostoja, jolloin pahimmassa tapauksessa tehdyt muutokset saattavat pyyhkiytyä. 
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Prestashopista on hyvin nopeallakin käytöllä helppo havaita useita bugeja. Esimerkiksi ku-

vassa 10 voi huomata, että ostettavan paidan väriä kuvaava termi, ”valkoinen”, näyttää 

hieman oudolta, sillä sen edessä on kaksoispiste, mutta ei muuta. Kaksoispisteen edessä 

tulisi olla kyseisen värinen ruutu. Katalogia selaillessa voidaan huomata myös poik-

keamia. Hinta-suodattimesta käytetään nimitystä ”slider”, hallintapaneelin asetuksissa. Ai-

kaisemmissa Prestashopin versioissa (1.6 ja alaspäin), kyseessä on ollut slider, mutta 1.7 

versiossa kyseinen suodatin antaa valita eri hinta väleistä. Hallintapaneelia tutkimalla voi-

daan huomata, että käännös suomen kielelle ei ole sataprosenttinen. Osa tekstistä on 

vielä englanniksi, esimerkiksi jo aikaisemmin testissä mainittu ”Homepage Configuration”-

välilehti. Toimivuuden kannalta tosin ei ole mitään, mikä estäisi tai häiritsisi toimintaa ylit-

sepääsemättömästi. 

4.4 WooCommerce 

Seuraavaksi käsittelyyn otetaan WordPress ja sille asennettava WooCommerce. 

WordPressin versio on 4.9.8. ja WooCommercen versio on 3.4.6.  

 

Kuva 14. WooCommercen logo (WooCommerce 2018b) 

4.4.1 Asennus 

WooCommercea aloittaessa, täytyy ensiksi asentaa WordPress. WordPressin asennus 

tapahtuu liki identtisesti Prestashopin kanssa, joten sitä on testissä turha selostaa toista 

kertaa. Ainoa huomio, joka tuli Prestashopin asennuksessa, oli PHP:n versio 7.2 tuen 

puuttuminen. WordPress sen sijaan tukee versiota 7.2. Tässä asennuksessa käytetään 

kuitenkin samaa versiota Prestashopin kanssa, sillä WordPressin asennus vaatisi muuten 

XAMPPin uudelleen asennuksen. Tällöin kahden järjestelmän samanaikainen ylläpito olisi 

mahdotonta. 

Itse WordPressin asennuksen jälkeen päästään WooCommercen asennukseen. Woo-

Commerce löytyy WordPressin ”Lisäosat”-osiosta. Haluttu lisäosa voidaan hakea hakupal-

kista, tai valita suositut välilehti, josta se löytyy melko nopeasti. Asennuksen jälkeen, pai-

netaan Ota käyttöön-painiketta. Tämän jälkeen täytetään kaupan tiedot. Testissä käyte-

tään WordPressin asennuksen aikana suosittelemaa Storefront-teemaa. Storefront on 

WooCommercen oma teema, jota se tarjoaa asennuksen aikana. Storefront on tehty 
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sopimaan verkkokaupalle paremmin kuin WordPressin oletusteema. Tämän jälkeen si-

vusto on valmis. Seuraavaksi siirrytään testausvaiheeseen. 

4.4.2 Prosessi 

Kuten Prestashopissa, ensimmäiseksi testataan käyttäjäpuolen ”Katalogi, Haku, Ostos-

kärry ja Check-Out”. WooCommercen oletus etusivu on saman tapainen Prestashoppiin 

verrattuna. Tuotteet näytetään eri kategorioissa, kuten uudet ja myydyimmät. Etusivu 

muuten on melko tyhjä ja ilmeetön. Ohjauspaneelista löytyy vaihtoehto luoda etusivu 

opastetusti. Yksinkertaisilla muokkaus työkaluilla etusivulle saa kaupan etusivun arvioisen 

muotoilun. Ensimmäisenä testauskohteena on katalogi. Oletuksena WooCommercen ka-

talogi ja sen suodatus on erittäin rajattua. WooCommerce on selvästikin lisäosa, joka te-

kee muutoksia ulkonäköön ja lisää toiminnallisuuden alkuperäisen WordPressin päälle. 

Suurin osa ominaisuuksista pitääkin hankia lisäosilla. Esimerkiksi, jos kirjoittaa hakuun 

”product filter”, löytyy ilmaiseksi tarjottavia vaihtoehtoja suuresti. Oletushakutoiminto omil-

laan on myös hyvä korvata jollain lisäosalla. Haku on kyllä olemassa ja se toimii oikein hy-

vin, mutta esimerkiksi Prestashopin ennakoiva Ajax-haku puuttuu kokonaan. Lisäosien 

kauppapaikalle tehty haku ”Ajax search”, ratkaisee asian. Ostoskärry on hyvin samanlai-

nen Prestahopin kanssa. Ikoni näkyy ylhäällä, ja se näyttää ostoskorissa olevien tuottei-

den määrän. WooCommercessa oletuksena näkyy tuotteiden yhteishinta. Hiiren laittami-

nen ikonin päälle avaa tietolaatikon, jossa näkyy korin sisältö. Ikonia klikkaamalla pääsee 

itse ostoskorinäkymään (Kuva 15), joka kertoo tarvittavat perus tiedot.  

 

Kuva 15. WooCommercen ostoskori näkymä 
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Check-out vastaa erittäin suuresti Prestashopin vastaavaa toimintoa. WooCommerce suo-

sittelee jo asennuksen aikana plugineja Klarnalle ja PayPalille. Tilausta ei WooCommer-

cessa saada näkymään ohjauspaneeliin, sillä WooCommercessa ei ole shekki-vaihtoeh-

toa oletuksena, eikä mitään maksuasetuksia ei ole asetettu, joten eteneminen ei onnistu. 

WooCommercesta löytyy osio, jossa on kaikki järjestelmän tarjoama statistiikka tieto. Sta-

tistiikkaa löytyy kaikista perustarpeista. Tehdyt tilaukset, asiakkaat ja varaston tila ovat 

helposti saatavilla tutkittavaksi. Yleinen statistiikan määrä on kuitenkin hieman vajavainen. 

Haku ”statistics” moduuleista ratkaisee asian. 

Maksuvaihtoehdot ovat samat kuin Prestashopissa. Klarna ja PayPal lisäosat ovat saata-

villa ja WooCommercen mukana jo suositeltuja. Suomen tasolla kyseiset maksuvaihtoeh-

dot pitäisi olla riittävät. Muita moduuleja löytyy tarvittaessa. 

WooCommercen ulkoasun muokkaus on, kuten Prestashopissa, ensisijaisesti teemaläh-

töistä. WooCommercen asennuksen mukana tulee teema nimeltä ”Storefornt”. Storefront 

on verkkokauppailmeelle paremmin sopiva oletusteema. Halutessaan teeman voi kuiten-

kin vaihtaa mieleisekseen. Teemoja etsiessään pitää ottaa huomioon, että suurin osa tee-

moista on suunniteltu WordPressiä ajatellen, ei WooCommercea. Haun yhteydessä tulee-

kin vaikkapa hakea termillä ”WooCommerce”, joka valitettavasti rajoittaa heti tarjottavia 

teemoja hieman. Kun järjestelmästä hakee teemoja, voi huomata, että näytettävät teemat 

ovat pääosin ilmaisia. WordPressistä löytyy kuitenkin niin sanottuja Premium-teemoja, 

jotka ovat maksullisia. Responsiivisuutta ei mainosteta yhtä näyttävästi kuin Pres-

tashopissa. Ilmaiset teemat vaihtelevat laadussa suuresti. Korkeampaa tasoa halutessaan 

kannattaa turvautua premium-teemoihin. Yleensä responsiivisuus kuuluu niihin vakiona. 

Prestashopin testauksen aikana testattu manuaalinen muokkaus onnistuu myös 

WordPressissä. Jos on kirjautunut hallintapaneeliin, voi sivustoa selatessa klikata yläpal-

kissa olevasta Mukauta-painikkeesta. Painike lisää sivuston laitaa sivupalkin, joka on 

täynnä työkaluja yleisilmeen muuttamista varten. Joihinkin sivuston kohtiin tulee näkyviin 

sininen kynä -painike, jolla haluttua kohtaa voi muokata helposti. WooCommercesta ei 

löydy erillistä custom.css-tiedostoa, mutta omaa css-koodia voi laittaa sivupalkin kohdasta 

”Oma CSS”. Se toimii täysin samalla tavalla, kuin Prestashopin custom.css-tiedosto.  

Turvallisuus on sama kuin Prestashopissa. Kun hankkii SLI-sertifikaatin, voi sivut pakottaa 

https alkuisiksi. 

Responsiivisuus sivuilla, riippuu teemasta. Oletus ”Storefront”-teemalla, on melko hyvä 

responsiivisuus heti oletuksena. Ilmaisten teemojen responsiivisuus voi vaihdella suuresti, 
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ja joissain tapauksissa sitä ei ole mietitty lainkaan. Maksullisissa premium-teemoissa, voi 

taas olettaa jo jonkin tasoista onnistumista. Taso riippuu täysin teeman tekijästä. 

4.4.3 Tulokset 

WooCommerce on WordPressin päälle asennettu lisäosa, joka muokkaa sen verkko-

kauppa-alustaksi. Alkuvaiheessa kun sivustoa lähtee muokkaamaan, voi WordPressin 

ominaisuudet huomata helposti. WordPressiä käytetään useisiin tarkoituksiin, mutta yhdet 

yleisimmistä ovat blogikirjoitukset ja uutisointi. Tämän huomaa helposti WordPressin ole-

tus ulkoasusta. WooCommercella, teemoilla ja sujuvalla muokkauksella voi WordPressin 

muuttaa verkkokaupaksi, ja lopputulos on juuri mitä kehitysvaiheessa haettiin. Valitetta-

vasti joissain osa-alueissa WordPressin juuret kuitenkin näkyvät. Oletuksena WooCom-

merce on vajavainen joissain toiminnoissa ja luottaakin erittäin suuresti ulkoisten lisäosien 

käyttöön. Esimerkiksi statistiikka ja hakutoiminto oletuksena ovat Prestashoppia heikom-

mat. Myös suodatin (Kuva 16) on todella heikko ja muistuttaa enemmän blogikirjoitusten 

suodatusta.  

 

Kuva 16. Kuva katalogisivusta, oikealla kategoria suodatin 

Tosin pelkästään jo nopean haun perusteella voi huomata, että WordPress ja WooCom-

merce tarjoavat paljon enemmän ilmaisia plugineja ja moduuleja. WordPressin lisäosissa 

on kuitenkin hieman eroa markkinoinnissa. Siinä missä Prestashopin lisäosat ovat mak-

sullisia, WordPressin lisäosat tarjoavat yleensä niin sanotun ilmaisversion ja premium-ver-

sion. Ilmaisversion toiminnot ovat usein rajatummat, ja premiumin ostaminen, joko kuu-

kausimaksulla, elinikäisellä lisenssillä tai kertamaksulla, antaa loput toiminnot. 
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4.4.4 Huomioita 

Kuten jo Prestashopin testauksen huomioissa mainittiin, WordPressissäkin on mahdolli-

suus tehdä muokkauksia itse. WordPressissä muokkaus tehdään teeman tiedostoihin, sa-

malla tavalla kuin Prestashopissakin. Ensiksi navigoidaan teeman tiedostoihin, minkä jäl-

keen etsitään haluttu tiedosto ja muokataan sitä. Arkkitehtuuri WordPressissä on hieman 

erilaista, joten tiedostot näyttävät luonnollisestikin erilaiselta Prestashopin tiedostoihin ver-

rattuna. WordPressin tiedostoissa on selitetty kommenteilla tarkasti niiden käyttötarkoitus 

ja sisältö. Nimeäminen ja tiedostojen sijainnit on tehty loogisesti. Muokkaus on täten 

melko helppoa, jos tarvittava osaaminen löytyy. 

WordPressistä ei ole käytön aikana tullut vastaan bugeja ollenkaan. Kaikki toiminnot ovat 

toimineet tarkoitetulla tavalla. Toki bugeja voi olla, mutta testaus vaiheessa niihin ei vain 

ole törmätty, mutta Prestashopin bugihuomioiden vuoksi WordPressistä pyrittiin kiinnittä-

mään huomiota bugeihin testauksen aikana. Käännös suomen kielelle on perustoimin-

noissa sataprosenttinen testauksen havaintojen perusteella. Osa vastaan tulleista plugi-

neista ei tosin tue suomen kieltä. Tarvittavat käännökset käyttäjäpuolelle voi toki tehdä 

itse ja hallintapaneelissa englannin kieli ei ole ongelma kehittäjälle, jos kielitaitoa löytyy. 
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5 VERTAILU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Vertailu 

Prestashop on luonnollisesti enemmän verkkokaupalle suunniteltu alusta kuin WordPress. 

Suuri syy tähän on yksinkertaisesti se, että Prestashop on kokonaisuudessaan tehty sitä 

tarkoitusta varten. WordPressin WooCommerce on lisäosa, joka asennetaan WordPressin 

päälle. Täten Prestashopin oletustoiminnot ovat lähes joka osa-alueella paremmat. Pres-

tashop on käytännössä jo asennuksen jälkeen julkaisuvalmis lukuun ottamatta maksu-

vaihtoehtojen asettamista ja tuotteiden lisäystä. Nuo toiminnot tosin joutuu oletuksena te-

kemään itse joka tapauksessa. 

Prestasopin etuina on sen tarjoama tapa, jolla jo valmiita toimintoja voi tarkastella. Eri toi-

mintoja pystyy kokeilemaan ja tutkimaan hyvin helposti. Esimerkiksi demo-tilan avulla voi 

täyttää suuren osan statististiikoista, jolloin niitä voi tutkia. Tuotteita on lisätty valmiiksi, jol-

loin niiden tietoja ja näyttötapaa voi tutkia niin käyttäjänäkymästä, kuin hallintapaneelista. 

Hankaluuksia tosin tulee vastaan melko nopeasti, sillä Prestashopin muokkaus omin käsin 

on tehty melko hankalaksi. Oikeiden tiedostojen etsiminen on hankalaa, tiedostot viittaa-

vat toisiinsa ja ne on nimetty ja lajiteltu huonosti. 

Jo melko nopeasti testauksessa tuli vastaan erilaiset bugit ja yleiset keskeneräisyydet. 

Jos ei halua hankkia valmiiksi tehtyä teemaa, joutuu ulkoasun korjaamiseen tekemään 

hieman töitä. Esimerkiksi sivuston responsiivisuutta pitää korjailla sitä mukaan kuin muu-

toksia tekee, sillä Prestahopin oletus lisäosat eivät ole täysin mobiilille sovitettuja, niin kuin 

kuvasta 13 jo aikaisemmin huomioitiin. 

WordPressin oletustoiminnot ovat toimivampia ja vailla mitään näkyviä ongelmia. Esimer-

kiksi responsiivisuuden vajaus ei ole lähellekään niin näkyvä ongelma kuin Pres-

tashopissa. Toki sitäkin joutuu todennäköisimmin muuttaa, jos tekee paljon muutoksia 

itse, mutta oletuksena se on lähes täydellinen. Ongelmana tulee kuitenkin nopeasti vas-

taan toimintojen vajaus. Jos oletustoimintoja, eli siis asennuksen mukana tulleita toimin-

toja verrataan keskenään, jää WordPressin WooCommerce heikommaksi lähes joka 

alalla. WooCommercen ostoskori toiminnosta kuitenkin löytyy niin sanotto hover-toiminto, 

jota Prestashopilla ei ole. Hover toimintoa näkee verkkokaupoissa melko usein, joten toi-

minto on erittäin hyvä olla oletuksena. 

Kummatkin alustat perustuvat periaatteeltaan teemojen ja lisäosien hankkimiseen. Tar-

jonta on erittäin suurta kummassakin, ja niiden arvioiminen ja vertailu onkin täten melko 

hankalaa, sillä ei ole oikein olemassa mitään, millä yrittää etsiä eroavaisuuksia. Huomiona 

kuitenkin tulee jo aiemmin mainittu hinnoittelu. Yrityskäytössä suuremmat kulut lisäosista 
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eivät ole mahdottomia, mutta yksityiskäytössä esimerkiksi ostoskorin uusiminen 60 €:lla 

voi tuntua epämukavalta. Täten WordPressin lisäosakäytäntö on yksityiskäyttäjän kan-

nalta parempi. Tosin WordPressin lisäosia valittaessa ei välttämättä aina tiedä ennen 

asennusta, kuinka paljon sisältöä on niin sanotun maksuseinän takana. 

Halutessaan käyttää WooCommercea, suurin osa toiminnoista täytyy tuoda järjestelmään 

lisäosilla. Tämä voi käytännössä tarkoittaa useiden lisäosien käyttöä samanaikaisesti. On-

gelmaksi voi tässä muodostua esimerkiksi päivitykset, sillä jokaisen lisäosan luoja on vas-

tuussa oman luonnoksensa päivityksestä. Jos esimerkiksi WordPress tai WooCommerce 

päivittää itseään tavalla, joka vaatii lisäosilta muutoksia, tarvitsee lisäosan tekijän päivittää 

omansa, mielellään mahdollisemman nopeasti. Jos lisäosa on kuitenkin vanhempi, voi tuki 

olla lopetettu. Tällöin lisäosa täytyy todennäköisemmin vaihtaa. Toki sama ongelma voi 

tulla Prestashopissa, mutta laadukkaampien oletustoimintojensa vuoksi, Prestashopin 

käyttöön teoriassa tarvitsee hankkia vähemmän lisäosia. Käytännössä kuitenkin lisäosien 

määrä riippuu aivan kehittäjästä itsestään. Tätä ongelmaa voi kummallakin alustalla vält-

tää hankkimalla suosittuja lisäosia, joiden aktiivinen tuki on itse varmistettavissa joko käyt-

täjäarvioinneista tai tutkimalla päivityshistoriaa. 

Vaikka suosio ei kuulunut testaukseen, voidaan työn teoriaosuuden kappaleista päätellä 

jo melko hyvin kumpi on alusta on tunnetumpi. Prestashopilla tehtyjen verkkokauppojen 

määrä on arviolta noin 270 000 kappaletta. Tämä tosin jää melko pieneksi, kun sitä verra-

taan WooCommercen 30% arvioon kaikista internetin verkkokaupoista. Tätä lopputulosta 

alustaa jo valmiiksi WordPressin arvioitu 31% osuus kaikista internetin sivustoista, joten 

käyttäjäkunnallisesti WooCommerce on selvästi suurempi. 

5.2 Pohdinta 

Vaikka WooCommercen suosio on kiistämättömyys, on vertailu kuitenkin melko tasaväki-

nen. Kummassakaan alustassa ei ole mitään syytä tai puutetta, minkä takia sen käyttöä 

tulisi välttää. Kumpikin alusta kykenee luomaan ja ylläpitämään verkkokauppaa. Joitain 

huomioita kuitenkin voi tehdä. Jos sivuston kehittäjän taito taso on lähes olematon, voi 

Prestashop olla yksinkertaisempi vaihtoehto saada valmiiksi, sillä se on jo asennuksen jäl-

keen lähes valmis. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että WordPress tai WooCommerce 

olisi lähtötasoltaan liian vaikea. Vaikeudesta puhuttaessa muutenkin, on Prestashop tar-

kasteltavista alustoista se, joka todennäköisemmin tarjoaa ongelmia. Tietyt toiminnallisuu-

det vaativat jo heti asennuksen jälkeen korjaamista ja oma-aloitteinen tiedostojen muok-

kaus on WordPressiin verrattuna tehty melko hankalaksi. 
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WordPressin eduksi tulee suosion myötä luonnollisesti suurempi valikoima eri lisäosia. 

Tosin, lisäosaa valittaessa täytyy olla tarkkana, että lisäosa tukee WooCommercea. Tätä 

ei kuitenkaan oikein voi lukea heikkoudeksi tai vahvuudeksi kumpaakaan alustaa ajatel-

lessa, sillä sekä WordPressille, että Prestashopille on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja, niin li-

säosista kuin teemoistakin. Täten ei voi väittää, että kummankaan alustan tarjonnassa 

olisi puutteita. 

Vaikka Prestashopissa saattaa tulla vastaan hieman korkeampi vaikeusaste, ei kumpi-

kaan alusta ole huono ratkaisu. Yksityishenkilöiden kannalta WordPressillä ja WooCom-

mercella voi olla jopa pieni etu, sillä toimintoja sisältävät lisäosat ovat pääosin ainakin osit-

tain ilmaisia, joten toimintoja voi saada sivulle ilman rahaa tai taitoa. Yrityskäytössä tämä 

etu kuitenkin tasaantuu, sillä yleensä WooCommercenkin lisäosat hankitaan maksullisina 

haluttujen toimintojen saamisen vuoksi. 

Niin kuin kohdeyrityksen kanssa tehdyssä sähköpostihaastattelussa mainittiin, syy valin-

taan oli yrityksen sisäinen osaaminen. Tämä pitää paikkaansa myös yleisimmissä tapauk-

sissa, niin yrityksissä, kuin yksityishenkilöillä. Kummankin alustan voi oppia ja jos on ole-

massa valinta siitä, mitä käyttää, kannattaa yleensä valita jo opittu alusta, jolloin voidaan 

välttyä pakolliselta opetteluvaiheelta.  

Jos mietitään aloittelija ystävällisyyttä, on WordPress ja WooCommerce parempi vaihto-

ehto. Yleinen muokattavuus on helpompaa WooCommercessa WordPressin helppojen 

muokkaustoimintojen takia. Jos kehittäjällä kuitenkin löytyy taitoa ja ongelmanratkaisuky-

kyä, kumpikin alusta sopii. 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyö sai aiheensa kirjoittajan työharjoittelun aikana. Vertailukohteiksi valikoitui IT-

yrityksessä käytetyt kaksi järjestelmää. Vaikka toimeksiantajana toimi yritys, yritti kirjoittaja 

tarkastella alustoja vähän laajemmin, sillä yrityksessä taito taso voi olla korkeampi, kuin 

keskivertokäyttäjällä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että taidolla pystyy ohittamaan jär-

jestelmien mahdollisia puutteita. Tarkoitus oli täten tarkastella järjestelmiä yleisellä käyt-

täjä tasolla, yrityskäytön lisäksi. Tutkimus tehtiin kirjoittajan omasta halusta tutkia asiaa, 

enemmin kuin puhtaasti yrityksen tarpeesta. Sähköpostihaastattelusta tuli selville, että yri-

tyksen syyt alustavalintoihin oli taitoon ja kokemukseen liittyvät. Tarkoitus oli silti löytää 

mahdollisia syitä tai havaintoja, joita yritys voisi mahdollisesti käyttää hyödykseen. 

Työn teoriaosuudessa pyrittiin selittämään lukijalle testattava asia. Työn pääpaino oli tes-

tausosuudessa. Yritystä haastateltiin sähköpostin välityksellä. Tarkoitus oli pitää yritys 

mukana tutkimuskysymyksessä, sillä tutkimuskysymys ja tutkimuksen aihe syntyivät yri-

tyksessä työskennellessä. Yrityksen kanta ei kuitenkaan avustanut testausta, sillä he vali-

koivat alustansa pääasiassa osaamisen perusteella. Tämän vuoksi tarvittiin muita kritee-

reitä. Kirjoittaja määritti ne verkkolähteiden pohjalta itse. 

Testauksen rajaus oli hankalampaa kuin aluksi oli oletettu. Kokonaisen sivuston tekemi-

nen olisi ollut liikaa työtä ja sen standardoiminen olisi ollut hankalaa. Täten testaus keski-

tettiin eri toimintoihin. Testaus kuitenkin keskittyi melko yksinkertaisiin asioihin, sillä kehit-

täjän osaaminen tai vapaa muokkaus ei kuulunut testaukseen. Syynä tähän oli se, että 

tarpeeksi suurella osaamisella pystyttäisiin kiertämään alustojen ongelmat. Eri lisäosien ja 

niiden saatavuuksien arviointi ei kuulunut kriteereihin, sillä niiden rajaus testausta varten 

osoittautui hankalaksi. Kummallakin alustalla oli kuitenkin suuri ja aktiivinen käyttäjäkunta, 

joten yleisoletuksen, lisäosia on saatavilla laajasti, pystyi tekemään. 

Testauksen kiristyneen rajauksen vuoksi testauksessa tuli kirjoittajalle hieman yllättävä 

loppupäätelmä. Alustojen välillä ei syntynyt mitään mainittavaa eroa. Kirjoittaja osittain 

kyllä osasi odottaa tätä, sillä kummatkin alustat ovat käytössä useissa sivustoissa ja niillä 

on ollut tukea ja käyttäjiä jo vuosien ajan. Täten suurta eroa eri voitu olettaakaan. Tulos-

ten saamisen jälkeen, kirjoittaja joutui kyllä tekemään pohdintaa oliko testaus onnistunut 

vai ei. Loppujen lopuksi päätelmä kuitenkin oli, että testaus oli onnistunut, mahdollisesti 

liian kireästä rajauksesta huolimatta. Alustojen välille ei voi olettaa liian suurta eroa, sillä 

kummatkin alustat tekevät samaa asiaa. Erot näkyvätkin lähinnä eri valmiuksissa, mahdol-

lisissa vaikeustaso eroissa ja yleisessä arkkitehtuurissa. 
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Työn lopussa työn kirjoittaja koki, että oli kuitenkin oppinut jotain. Tutustuminen WooCom-

merceen oli tuottanut toivottua kokemusta alustaan. Työn yksi tarkoitus, eli kirjoittajan 

oman oppimäärän kartoittaminen, oli siis saavutettu. Kirjoittaja myös kokee, että vaikka 

tutkimustulokset eivät välttämättä olleet hyödylliset yritykselle, voidaan niistä kuitenkin 

tehdä päätelmä, että yrityksen tämän hetkinen alustavalinta ei ole perusteeton. Testiosuu-

dessa todettiinkin, että valinta kannattaa tehdä kehittäjän oman osaamisen ja yrityksen si-

säisen osaamisen perusteella. Tämä menee samassa linjassa yrityksen syyn kanssa 

käyttää Prestashoppia. Yrityksen syy oli sisäinen osaaminen. 

Työn voi siis määritellä onnistuneeksi. Vaikka haluttuja tuloksia eroista ei saavutettu, saa-

tiin tulokseksi tieto siitä, että alustojen välillä ei ole perustallisesti suurta eroa. Työn aikana 

kirjoittaja pääsi paremmin perehtymään Prestashoppiin, WordPressiin ja WooCommer-

ceen, joista WooCommerce oli uusi tuttavuus. Prestashopista oli jo käyttökokemusta työ-

harjoittelun ajalta ja WordPressistä kouluajalta.  
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LIITTEET 

LIITE 1. Kohdeyrityksen kanssa tehty sähköpostihaastattelu verkkokaupan alustojen vaa-

timuksista 

Sähköpostin sisältö: 

-Mitä vaatimuksia yrityksellänne on verkkokaupan alustalle? (toimintoja, helppokäyt-

tösyys, ylläpidettävyys yms.) 

 

Vapaa lähdekoodi, riittävän laaja käyttäjäkunta ja sitä myötä tarjolla olevat moduulit. 

Asiakaspalvelulle selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä (hallintapuoli) 

 

 

-Miksi käytössänne on tällä hetkellä Prestashop ja Woocommerce? 

 

Prestashop mm syistä joita luettelin edellisessä kysymyksessä ja siksi että siitä on 

eniten yrityksen sisäistä kokemusta. 

Woocommerce yhteistyökumppanin toiveesta. 

 

-Onko teillä näiden lisäksi käytössä muita sisällönhallintajärjestelmiä? 

 

Wordpress (samakuin woocommerce), ei muita. 

 

-Onko teidän tällä hetkellä käyttämillä alustoilla mitään näkyviä puutteita? 

 

Puutteita on ollut ajansaatossa, mutta Prestashop alustan muokattavuus tai moduu-

lien saanti on sen verran hyvä että tarvittavat ominaisuudet on kauppoihin saatu. 

Mainittakoon esimerkkinä, Prestashop ei itsessään tue kuukausimaksu mallia mutta 

on helposti toteutettavissa moduulien avulla. 
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