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lähdekoodiin perustuvia. Näitä vertailtiin hallintapaneelin käytettävyyden ja myös kokonai-
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suuden tarpeina odotettiin mahdollisuutta myydä myös e-kirjoja. 
 
Sopivimmaksi asiakkaan tarpeisiin valittiin verkkokauppapohja, joka oli jo osittain ennes-
tään tuttu asiakkaalle. Valittu verkkokauppapohja myös osoittautui hallintapaneelin puolelta 
huomattavasti selkeämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi. Ulkoasumuutokset ja lisäosien 
tekeminen siihen oli myös helppo toteuttaa, helpon tiedostorakenteen ansioista. Ongelmia 
verkkokauppaan syntyi julkaisun jälkeen verkkokaupan hitaan sivunlatauksen kanssa. Tä-
hän tehtiin ratkaisu jolla saatiin sivunlataus pienennettyä. Lopputuloksena syntyi odotuksi-
en mukainen verkkokauppa, jota kehitetään edelleen jatkuvasti. 
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The purpose of this thesis was to create e-commerce site to company named Suomen 
Liikekirjat. Meaning was to sell management and leadership oriented books in the e-
commerce site. The project aimed to get customers of the e-commerce site to be used with 
ease all the way from adding to cart to paying the order. Also the purpose was to map the 
technical possibilities to the e-commerce site. 
 
At the beginning was needed an e-commerce base for which to build the e-commerce. To 
this comparing was chosen two suitable choices which both based on open source code. 
The comparison was targeted to administration panel usability and whole base customiza-
bility. To the base there would be needed to build to e-commerce customers visible layout 
and to the administration panel make some facilitating changes and also add some new 
fields to products. Payment gateway possibility was found to both bases with an add-on. 
For the future needs comparing was also for the possibility to sell e-books. 
 
The most suitable for customer needs was selected base which was partly already known 
by the customer. Selected e-commerce base seemed to work out by the administration 
panel with ease and was clear to use. Layout changes were also easy to build for a good 
file structure. Page loading time problems were met after publishing the site. For this was 
made solution which made page reduced page loading time. In the end the published e-
commerce site fulfilled the expectations which will still be developed. 
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b Bitti. Pienin informaation yksikkö. Bitillä on kaksi mahdollista arvoa, joita 

kuvaavat yleensä ykkönen ja nolla. 

B Byte. Tavu. Kahdeksan bitin muodostama informaation yksikkö.  

Mvc  Model-View-Controller. Ohjelmointiarkkitehtuurisuunnittelumalli, joka eriyt-

tää käyttöliittymän ohjelma-logiikasta. 

Orm  Object Relational Mapping. Ohjelmointityökalu, jonka avulla abstrahoi-

daan tietokantataulut olioista. 

Git  Avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmakoodin versionhallintajärjestel-

mä. 

PHPSorm On PHP-kielelle suunnattu ohjelmakoodin muokkain. 

PHP On palvelin puolen ohjelmointi kieli pääasiassa tarkoitettu webtuotantoon. 

Cms Content Management System. Sisällönhallintajärjestelmä. 

Crm Customer Relationship Management. Asiakkuudenhallintajärjestelmä. 

eCommerce Englannin kielinen termi verkkokaupalle. 
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1 Johdanto 

Tämä raportti käsittelee Codaonen tekemää verkkokauppaprojektia yritykselle nimel-

tään Suomen Liikekirjat. Suomen Liikekirjat on osa Autoalan Koulutuskeskusta ja Co-

daone on toteuttanut aikaisemmin Autoalan Koulutuskeskuksen omat web-sivut.  

Suomen Liikekirjan verkkokaupan ideana on keskittyä johtamisen ja esimiestyön kirjo-

jen myyntiin, niin perinteisinä printtiversioina kuin jatkossa uusina sähköisinä ratkaisui-

na. 

Codaone oli aikaisemmin yhden hengen toiminimi ja viralliselta nimeltään Juhni. Nyky-

ään Codaonesta on tehty osakeyhtiö. Codaonen pääliiketoimi on ohjelmistokehitys ja 

päämarkkina-alue on web-pohjainen ohjelmointi niin pienyrityksille kuin isommillekin 

yrityksille. Codaone tekee verkkokaupparatkaisuja eri pohjia käyttäen.  

Suomen Liikekirjat verkkokaupan tavoitteena on erottua positiivisella ja helpolla tavalla 

muista vastaavista verkkokaupoista. Tavoitteena on nähdä muiden verkkokauppojen 

hyvät puolet ja tuoda ne korostetusti esille sekä nähdä muiden huonot puolet ja tehdä 

ne paremmin. Tavoitteisiin kuuluu myös erityisesti sivun pitäminen yksinkertaisena ja 

siistinä ilman ulkopuolisia mainoksia. 

Raportin tarkoituksena on käydä läpi edellä mainitun verkkokauppaprojektin toteutuk-

sen kannalta sekä tekniikoita, joita verkkokaupassa käytetään. 
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2 Projektin lähtökohdat 

Autoalan Koulutuskeskuksen verkkosivut 

Codaone toteutti alkuvuonna 2013 Autoalan Koulutuskeskuksen verkkosivut osoittee-

seen www.aakk.fi. Vanhat sivut oli tehty todennäköisesti, joskus 1990-luvun loppupuo-

lella tai 2000-luvun alkupuolella. Sivulle oli mahdollista tehdä muutoksia, mutta se teh-

tiin todella vanhaa ohjelmaa käyttäen ja muutokset sitten siirrettiin ftp:n avulla palveli-

melle. Vanhan ohjelman suurin ongelma oli se, että se käytti vanhentuneita web-sivu 

tekniikoita, joten sivut saattoivat näkyä hyvin eri tavalla eri selainta käytettäessä. 

Sivuille oli todellakin tarvetta tehdä muutos. Sivuilla ilmoitetaan autoalan koulutuksista, 

joita yhtiö järjestää itse. Sivuilla julkaistaan yhtiön tekemää Autot-lehteä. Sivuilla myös 

julkaistaan ja ilmoitetaan myytävänä olevista autoalaan liittyviä kirjoja. Tämän pohjalta 

yhtiön toimitusjohtaja ja verkkokauppaprojektin tilaaja huomasi mahdollisuudet kehittää 

kokonainen verkkokauppa yrityselämän sekä liike-elämän kirjoille.  

Suomen Liikekirjat on siis Autoalan Koulutuskeskuksen aputoiminimi. Idea ei lähtenyt 

täysin tyhjästä; projektin tilaaja on aikaisemminkin ollut mukana kirjallisuusalan kirja-

myynnistä vastaavana. Tätä kautta ala oli hänelle ennestään jo tuttu. Hänellä oli myös 

vahva näkemys miten verkkokaupan tulisi palvella asiakkaitaan. Tarkoituksena oli ko-

keilla kirjamyyntiä eri nimellä, joka voitaisiin toimiessaan tehdä myös autoalan kirjalli-

suudella AAKK:n verkkosivuilla. 
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3 Projektin suunnitteluvaiheet 

Vaikka tämä projekti ainakin aluksi vaikutti suhteellisen pieneltä, päätettiin projekti teh-

dä alusta loppuun isojen projektien kaavan mukaan. Tämä tehtiin sillä tarkoituksella, 

että oppisin projektin tekijänä isompien projektien toteutuskaavan ja näkisin, kuinka 

isompia projekteja oikeastaan toteutetaan. Siitä idea insinöörityöksi tekemisestä saikin 

alkunsa. 

3.1 Vaatimusmäärittely 

Kuten kaikissa isommissa, erityisesti tietotekniikka-alan projekteissa, tässäkin projek-

tissa päätettiin aloittaa vaatimusmäärittelyllä. Vaatimusmäärittelyn tarkoitus on kartoit-

taa, mitä halutaan toteuttaa ja erityisesti rajata, mitä kuuluu suunniteltavaan projektiin. 

Vaatimusmäärittelyyn voidaan esittää myös jatkokehitysideoita, joita tulee varmasti 

suunnitteluvaiheessa vastaan. Näitä kehitysideoita voidaan sitten seuraavissa vaiheis-

sa ottaa esille. Määrittelyyn laitetaan myös mahdollisesti suunnitteluvaiheessa hylättyjä 

vaihtoehtoja. Hylättyjä vaihtoehtoja voidaan punnita sitten myöhemmin oliko valittu rat-

kaisu se paras vaihtoehto. Vaatimusmäärittelyssä voidaan esittää aikataulutavoitteita 

toteutukselle, mutta useimmiten esitetään vasta projektisuunnitelmassa. Vaatimusmää-

rittelyyn laitetaan kuitenkin alustava toteutusaikataulu, joka voi olla karkea esimerkiksi 

6 kuukautta aloituksesta tai 18 kuukautta suunnittelun päätyttyä. Näin vaatimusmäärit-

tely ei ota kantaa niinkään, kuinka paljon resursseja projektiin käytetään eikä päivä-

määristä, milloin se on valmis.  

Vaatimusmäärittelyn tekeminen on iso työ, joten se on myös monesti siitä syystä asi-

akkaalle laskutettavaa työtä. Hyvin tehty vaatimusmäärittely voi olla koko projektin run-

ko, jota voidaan noudattaa tarkkaan. Tästä syystä monesti erityisesti isommissa projek-

teissa aivan ensimmäiseksi pyydetäänkin tarjousta vaatimusmäärittelyn tekemisestä ja 

vasta sen jälkeen vaatimusmäärittelyn pohjalta tarjousta koko projektista.   

Tässä projektissa vaatimusmäärittely tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa, ja se saatiin 

nopeasti tehtyä eikä siitä laskutettu erikseen mitään. Vaatimusmäärittelyä ei tehty min-

kään tarkan raporttipohjan mukaan vaan listauksena siitä, mitä ominaisuuksia verkko-

kauppaan haluttiin. Se oli riittävä tälle projektille. 
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3.2 Tarjous 

Kun vaatimusmäärittely oli saatu tehtyä, voitiin sen pohjalta tehdä tarjous. Tarjous si-

sältää muutakin kuin vain hinnan. Tarjoukseen laitetaan maksuehdot ja ehkä maksuai-

kataulu sekä tarjouksen sisältämät työt. Tarjoukseen monesti laitetaan myös tarjouksen 

voimassaoloaika, jolloin tiedetään, milloin vastausta odotetaan ja sen takia, että ei voi-

da vaatia vanhan tarjouksen hinnalla tuotetta, joka ei välttämättä olisikaan samanhin-

tainen enää. Tarjoukseen voidaan myös laittaa tarvittaessa toimitusehto ja toimitusaika 

riippuen tarjottavasta tuotteesta. Tietotekniikka-alan web-projekteissa toimitusehto 

saattaa olla vaikea määritellä, mutta se voi esimerkiksi olla julkaisuvaiheen lopullisen 

koodin toimitusta. Esimerkiksi kuinka se toteutetaan ja toimitusaika-kohtaa voidaan 

käyttää siihen, että kuinka kauan julkaisussa menee. 

Liikekirjan projektissa tarjouksen tärkein kohta oli hinta, koska toteutuksesta oli jo suul-

lisesti sovittu, että se teetetään Codaonella. Kuitenkin, jos hinta olisi laitettu turhan tai 

aivan liian korkeaksi, olisi se varmasti voitu hylätä. Tämä tekikin tarjouksesta ja sen 

tekemisestä tärkeän. Tarjouksen sisältö tehtiin kuitenkin Codaonen omalla tarjouslo-

makepohjalla, johon kuului tarjouksen aikaisemmin mainitut tärkeimmät kohdat. Tarjo-

uksessa oli esimerkiksi tarjouksen voimassaoloaika ja maksuehto. Maksuehdoissa 

mainittiin esimerkiksi, että projekti maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen lasku 

lähetetään projektin aloitusvaiheessa ja toinen projektin valmistuttua. Tarjous jätettiin 

sähköpostilla ja se myös hyväksyttiin sähköpostilla. Yleensä tarjouksen hyväksynnän 

jälkeen tehdään sopimus toteutuksesta, mutta sopimukseksi voidaan laskea myös tar-

jouksen hyväksyntä. Sähköpostin välityksellä hyväksytty tarjous on yhtä pätevä. 
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3.3 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelman tarkoitus on antaa asiakkaalle kuva siitä, kuinka projekti tullaan 

toteuttamaan ja millainen on projektin aikataulu. Projektisuunnitelma sisältää usein 

aikajanan, josta selviää eri vaiheiden alustavat tai lopulliset aikataulut. Aikajanassa 

määritellään vaiheiden mahdolliset testausajat, eli kun jokin osa on valmistunut, niin 

milloin tarvitaan asiakkaan testausta, jotta tiedetään, että ollaan tekemässä oikeaan 

suuntaan projektia. Aikajanassa on mahdollisesti myös lopullinen valmistumisaikataulu. 

Projektisuunnitelmassa voi myös olla tarkemmin kerrottu, kuka projektia johtaa, mitkä 

ovat projekti tiimit ja kuka tiimejä johtaa. 

Jotta projektin kulusta olisi asiakkaalle selvä kuva heti alussa miten ja missä järjestyk-

sessä työt tehdään, tehtiin projektille projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmaan laitet-

tiin aloitusaika, aika, jolloin asiakas pääsisi lisäämään tuotteita verkkokauppaan, en-

simmäinen testausvaihe ja lopullinen valmistuminen ja julkaisuaika. Tästä tehtiin myös 

gantin kaavion mukainen aikajana, josta kuvakaappaus kuvassa 1. Näillä tiedoilla asia-

kas pystyi tekemään tilauksia tuotteille ja suunnittelemaan, milloin aloitetaan markki-

nointi ja milloin verkkokauppaa voidaan ensimmäisen kerran näyttää kirjailijoille. 

 

 

Kuva 1. Projektisuunnitelma Gantin kaaviona.  
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4 Raportointi projektin aikana 

Edistyminen 

Projektin etenemistä seurattiin lähinnä vain sähköpostin välityksillä asiakkaan kanssa. 

Edistymisraporttia ei varsinaisesti tehty, ei ainakaan raportointiformaatissa. Edistymis-

raportoinnit olivat joko tapaamisia tai sähköpostin välityksellä tehtäviä toteamuksia ja 

huomautuksia. Yleisesti projekteissa on erittäin tärkeää pitää asiakas tietoisena siitä 

missä mennään ja erityisesti tietoisena siitä, että projekti edistyy. Tämän projektin jäl-

keen tätä käytäntöä olen ottanut enenevässä määrin käyttöön, ja ollut tarkka siitä, että 

asiakas tietää, milloin odottaa valmistumista tai mahdollisesti viivästyksistä ilmoitusta. 

Tapaamisissa käytiin läpi jo tehtyjä osuuksia ja katsottiin, olivatko ne toiveiden mukai-

sia. Tapaamisissa käytiin myös läpi asiakkaan uusia ideoita ja toiveita sekä mahdollisia 

vastaan tulleita ongelmia esimerkiksi tuotteita lisättäessä. 

Virheraportointi 

Virheraportointia tehtiin erityisesti projektin loppuvaiheessa, kun asiakas pääsi jo tuo-

tetta kokeilemaan itse. Virheraportissa oli kolme pääotsikkoa löytyville virheille. Otsikot 

olivat seuraavat: ”Korjattava heti tai selkeä puute, joka vaikuttaa merkittävästi käytettä-

vyyteen”, ”Korjattava tai puute, joka haittaa mutta ei estä käyttöä” ja ”Puute tai kehitys-

kohde, joka tekee käyttökokemuksen paremmaksi”. Tällainen raporttipohja oli erittäin 

yksiselitteinen. Ensimmäisen kohdan virheet korjataan mahdollisimman pian, koska 

siitä otsikon mukaisesti on merkittävää haittaa käytettävyyteen. Toisen kohdan virheet 

korjataan paremmalla ajalla, mutta ne pitää olla tehtynä ennen julkaisua tai seuraavaa 

päivitystä ja kolmannen kohdat olivat joko jatkokehitysideoita tai vain ajatuksia, joita 

voisi mahdollisesti jossain vaiheessa tehdä. [Liite 2.] 

Kun projektiin aivan loppuvaiheessa palkattiin testaajia, saivat hekin tämän raporttipoh-

jan käyttöönsä. Palkatut testaajat osasivat ottaa huomioon todella hyvin eri näkökul-

masta asioita. Testaus osoittautui lopulta erittäin kannattavaksi. Testaajat huomasivat 

muutamia selviä puutteita tai muuten epäkäytännöllisiä kohtia.  
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Loppuraportti 

Loppuraporttina tulee toimimaan tämä insinöörityönä tehtävä raportti. Raportti tullaan 

antamaan asiakkaalle. Raportissa tulee esille, miten projekti toteutettiin monesta eri 

näkökulmasta. Raportista käy ilmi, mitkä osoittautuivat ongelmakohdiksi ja mitkä asiat 

menivät hyvin. Raportti tulee olemaan selostus asiakkaalle toteutuksesta ja siitä kuinka 

käytettyihin ratkaisuihin päädyttiin. Raportti tulee olemaan myös pohja ja referenssi 

Codaonen uusille töille myös muille kuin verkkokauppaprojekteille. 

Loppuraportin valmistuminen, on viivästynyt huomattavasti, vaikka projekti on jo val-

mistunut hyvän aikaa sitten. Tämä johtuu siitä, että Codaone on saanut jatkuvasti uusia 

töitä, jotka ovat vieneet aikaa raportin kirjoittamiselta. Toisaalta taas Liikekirjan verkko-

kauppaa on kehitetty jatkuvasti, joten uutta kirjoitettavaa on tullut koko viivästyksen 

ajankin. 

Alun perin oli ajatuksena, että raportti tulisi keskittymään projektin johtamiseen ja läpi-

vientiin. Kirjottaessa ja projektia tehdessä kuitenkin kävi ilmi, että siitä kirjoittaminen 

olisi turhan vaikeaa, koska projekti kuitenkin tehtiin vain yhden henkilön voimin, jolloin 

projektissa ei olisi lainkaan projektinjohtamista. 
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5 Menetelmät ja työvälineet 

Projektin toteutukseen käytettiin PHP-ohjelmointikieltä ja sille tehtyä sisällönhallintajär-

jestelmää käyttäen. Valittu sisällönhallinta järjestelmä oli aikaisemmista projekteista 

tuttu, mutta uutena tuli siihen saatava verkkokauppalisäosa. Lisäosaa testattiin sen 

toimivuuden ja sopivuuden varmistamiseksi ennen varsinaista valinta päätöstä. Kysei-

nen sisällönhallinta-järjestelmä, Concrete5 on käytössä myös aikaisemmin tehdyn 

Aakk:n sivun pohjana. Concrete5 Aakk:n sivupohjaksi päädyttiin siitä syystä, että se on 

erittäin hyvin laajennettavissa ja se oli aikaisemmista projekteista tuttu. Verkkokauppa-

lisäosa ei silloin vielä kuitenkaan tullut huomattua, mutta valintaa tehdessä sekin otet-

tiin huomioon. Valintaa painottui helposti Concrete5 suuntaa se, että se oli jo asiakkaal-

la käytössä. 

5.1 PHP ohjelmointikielenä 

PHP on ohjelmointikieli, jota käytetään web-palvelinympäristöissä dynaamisten sivujen 

luontiin. Www-ympäristössä PHP-ohjelmakoodi suoritetaan palvelimen puolella ja tulos 

näytetään selaimessa. Käyttäjälle PHP-ympäristön käyttö ei näy laisinkaan. PHP-kieltä 

voidaan suorittaa myös komentoriviltä, mutta kun sitä ei ole siihen tarkoitettu voi muis-

tin käytön kanssa tulla ongelmia pidempiaikaisissa suorituksissa. 

PHP on heikosti tyypitetty komentosarja-ohjelmointikieli. Komentosarjakieli tässä tar-

koittaa sitä, että ohjelmakoodia ajetaan ilman erillistä kääntämistä. Kääntämisen tekee 

ohjelmatulkki suorituksen aikana. Heikosti tyypitetty tarkoittaa sitä, että muuttujia ei 

tarvitse tyypittää esimerkiksi numeroksi. Tämä tekee PHP-ohjelmoinnista helppoa, mut-

ta joissakin tilanteissa voi aiheutua hiukan harmia. Esimerkkinä vertailuissa heikosti 

tyypitetyn kielen kanssa voi tulla ongelmia. Vertailtaessa ohjelma joutuu sisäisesti te-

kemään tyyppimuutoksen, jotta vertailu onnistuu. Tämä voi aiheuttaa väärään tulkin-

taan, jolloin vertailun tuloskin on vääränlainen. 

Käytetty pohja Concrete5 pohjautuu PHP-kieleen. Concrete5-koodi on tehty luokkia 

hyödyntäen. PHP:lle on tehty paljon erillisiä kirjastoja, ja Concrete5 käyttääkin paljon 

Zend-luokkakirjastoa.  
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5.2 MySQL tietokantana 

Concrete5 käyttää tietokantanaan MySQL-tietokantaa. MySQL on erittäin suosittu re-

laationtietokantaohjelmisto. MySQL-ohjelmiston on saatavilla vapaalla GNU GPL -

lisenssillä, joka myös selittää sen suurta suosiota. [6;7.]  

MySQL on erittäin tehokas varsinkin pienillä tietomäärillä. Esimerkiksi Concrete5 tieto-

kantatauluihin ei ole laitettu indeksointeja ollenkaan. Concrete5 toimii kuitenkin tehok-

kaasti, koska Concrete5 on jakanut tiedot erittäin isoon määrään tauluja. Verkkokaup-

palisäosan kanssa tauluja tulee yhteensä 222 kpl, joka on melko paljon. Kun tietomää-

rät kasvavat yhdestä miljoonasta useisiin miljooniin riveihin relaatioiden kanssa, saa-

daan MySQL edelleen käytettyä tehokkaasti indeksointien avulla. [9] Tehokkuus kui-

tenkin riippuu tiedon rakenteesta ja myös käyttötavassa. Joissakin tapauksissa voi olla 

kannattavampaa laittaa kaikki tieto yhteen tauluun ja hakea tieto siitä, kun taas joissa-

kin tapauksissa hajauttaa se useampiin tauluihin ja tehdä tarvittavat indeksoinnit ja 

relaatiot. Toisaalta taas jos tieto on sellaista, että se sopii hyvin yhteen tauluun, voi olla 

perusteltua kysyä, miksi edes käyttää relaatiotietokantaa, jos sen relaatio-

ominaisuuksia ei edes tarvita. 

Yhtenä Concrete5 ja Liikekirjan verkkokaupan, ja miksi ei myös muidenkin Codaonen 

sivustojen, tulevaisuuden tavoitteena on lisätä tauluihin indeksoinnit sekä tarvittavat 

relaatiot. Tämä tulee suurella todennäköisyydellä keventämään tietokannan suorituste-

hoa, joka voi myös näkyä sivunlatauksen nopeutuksena. 
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5.3 Concrete5 ohjelmointilogiikka (Tarkistamatta tästä eteenpäin) 

Concrete5-ohjelmointilogiikka on kätevä. Kaikki Concrete5:n pohjaan kuuluvat tiedostot 

voidaan korvata sijoittamalla samanniminen tiedosto oikeaan tiedostopolkuun. Concre-

te5 kutsuu itse tätä termillä ”overriding” eli ylikirjoitus. Esimerkiksi käytetään Kuva 2. 

mukaista ohjaintiedostoa login.php, voidaan se korvata kopioimalla tiedosto ”concrete” 

-kansion tasolle ”controllers” -kansion alle. Concrete5 käyttää polkujen hakemisessa 

välimuistitusta, joten jos se on toiminnassa, täytyy välimuisti käydä tyhjentämässä en-

nen kuin muutos tulee voimaan. 

 

Kuva 2. Concrete5:n tiedostorakennetta 

Tämä logiikka toimii loppujen lopuksi neljällä eri tasolla; kuvassakin näkyvä ”core” -

kansio on alin taso, jonka jälkeen tulee ”concrete” -kansiotaso. Tämän jälkeen ”packa-

ges” -kansiossa olevien pakettien sisältö tarkistetaan ja viimeiseksi juuri-tasosta niin. 

Nämä tasot tarkistetaan ylimmästä alkaen kunnes vastaava tiedosto löytyy, ja käyte-

tään sitä. 

Concrete5:ssä on myös lisäosa tai paketinhallinta. Verkkokauppakin on yksi paketti. 

Paketti nimitys kuvaa paremmin sen toimintaa kuin lisäosa, koska Concrete5-paketti 

voi oikeastaan muuttaa koko Concrete5:n logiikan. Paketissa voi korvata kaikkia omi-

naisuuksia ja pakettien ominaisuuksia voi ylikirjoittaa kopioimalla tiedosto juuritasolle 

vastaavaan kansioon.  
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Concrete5:n pakettihallinnassa on osoittautunut ainakin yksi huono puoli. Huono puoli 

on se, että paketilla ei voi ylikirjoittaa tai lisätä ominaisuuksia toiseen pakettiin. Tämä 

toiminnallisuus olisi erittäin erityisen tärkeä verkkokauppa paketissa. Concrete5:n kehit-

täjät ovat Yhdysvalloissa, joten ohjelmointia ja käytettävyyskäytäntöjä on tehty Yhdys-

valtojen tapaan, kuten monesti muutenkin sovelluksissa. Nämä käytännöt täytyi tieten-

kin muuttaa suomalaisiin käytäntöihin sopiviksi, ja se vaati jonkin verran muutoksia. 

Esimerkiksi verotukseen liittyen Suomessa eri tuotteilla voi olla eri veroprosentti. Paket-

tiin oli tehty veroprosentin sijoittaminen, mutta siitä puuttui kokonaan mahdollisuus vali-

ta eri tuotteille eri prosentit. 

Tehdyt muutokset tehtiin siis korvaamalla paketin tiedostot juuri-tason kansioon. Te-

hokkainta olisi tietenkin ollut, että muutokset olisi saanut omaksi paketiksi, jolloin luo-

dun paketin olisi voinut olla uudelleen käytettävissä helposti. Nyt kun näin ei voinut 

tehdä, ei voida tehdä yleistä pakettia, jolla saadaan muutokset toiseen kauppaan ilman 

sivustokohtaisia yksilöintejä. Yleinen paketti olisi voinut korvata esimerkiksi suomalai-

set käytännöt, ja juuri-tasolle olisi sitten voinut sijoittaa sivusto- tai verkkokauppakoh-

taiset muutokset. 

 

5.4 PhpStorm-tiedostoeditori 

Ohjelmoinnin apuna käytettiin Jetbrainsin kehittämää PhpStorm PHP-muokkainta. 

PhpStorm on erittäin tehokas apu olio-ohjelmointiin pohjautuville PHP-sovelluksille. 

Concrete5:n pohjautuu lähes kokonaan olio-ohjelmointi tekniikkaan, joten siitä oli paljon 

apua. Concrete5:n ohjelmakoodi valitettavasti ei ole tarkan standardien mukaista. 

Concrete5-koodissa esimerkiksi kutsutaan olioiden luokissa julkisia metodeja monesti 

staattisina, mikä on PHP-dokumentaation ja tarkan standardin vastaista. Esimerkiksi 

metodia, joka on määritelty Esimerkkikoodi 1 mukaisesti. 

 

Esimerkkikoodi 1 Concrete5 julkinen metodi. 
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Kyseistä getThumbnail -metodia kutsutaan monesti tarkan standardin vastaisesti koo-

diesimerkki 2 mukaisella tavalla. 

 

Koodiesimerkki 2 Tarkan standardin vastaisesti kutsuttu julkista metodia. 

Kun standardin mukainen tapa aikaisemmin mainitulla määrittelyllä olisi tässä tapauk-

sessa koodiesimerkki 3 kaltainen. 

 

Koodiesimerkki 3 Oikea tapa kutsua julkista metodia. 

PhpStorm huomauttaa jokaisessa koodiesimerkki 3 tapaisessa kohdassa, kun sitä käy-

tetään näin tarkan standardin vastaisesti. Tämä hiukan aiheutti sekavuutta ja häiritsi, 

mutta siihen onnistuttiin tekemään ratkaisu, jossa kyseiset kirjastot ladattiin erikseen 

joihin oli muutettu standardin mukainen määrittely. Muutoksia ei haluttu tehdä suoritet-

tavaan ohjelmakoodiin yhteensopivuusongelmien välttämiseksi, jos funktiota kuitenkin 

jossain kutsuttaisiin oikealla tavalla. Muutos, joka funktio määrittelyihin tehtiin, oli yksin-

kertainen; muutettiin ”public”-määritelmä ”static”-määritelmäksi jolloin sen kutsuminen 

staattisena on täysin oikea tapa. Näin myös PhpStorm osasi ehdottaa metodeja oikeal-

la tavalla, mikä myös osaltaan helpotti ohjelmointia. 
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6 Toteutus 

6.1 Verkkokauppapohjan valinta 

Verkkokauppaa ei missään vaiheessa ollut tarkoitus tehdä alusta lähtien vaan katsoa 

valmiita avoimen lähdekoodin perustuvia verkkokauppapohjaratkaisuja, joihon sitten 

tehdään asiakkaan toiveiden mukaiset muutokset. Pohjaan tehtäisiin myös tietenkin 

asiakkaan tyyliin sopiva ulkoasu. Omaa verkkokauppaa ei olisi ollut mielekästä tehdä, 

koska on jo olemassa valmiita verkonkauppapohjia joiden avulla verkkokaupan tekemi-

nen on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Valmiissa ratkaisuissa on kuitenkin 

paljon asioita mietitty ja käyty läpi valmiiksi, joten niihin ei tarvitsisi uudestaan käyttää 

aikaa. Aikaa oli kuitenkin rajoitetusti, joten oman verkkokauppapohjan tekeminen ei 

ollut edes todellinen vaihtoehto.  

Alkuun vaihtoehtoina oli Magento-verkkokauppa, joka on isoille verkkokaupoille sopiva 

ratkaisu. Magento oli tullut tutuksi koulussa käytyjen keskustelujen kautta, ja siinä myös 

tarjottiin asiakkailleni verkkokauppa vaihtoehtona. Toisena vaihtoehtona oli Concrete5-

sisällönhallintajärjestelmälle tehty verkkokauppalisäosa, joka tuli sattumalta vastaan, 

kun etsittiin eri vaihtoehtoja verkkokaupalle. Concrete5 oli ennestään tuttu, koska Co-

daone on tehnyt useita sivuja ja erityisesti eräälle asiakkaalle on tehty paljon muutoksia 

alihankintana eri projekteihin. 
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6.1.1 Concrete5-verkkokauppapohjan testausta 

Concrete5-verkkokaupparatkaisun huolena oli alkuun, pystyykö se käsittelemään pal-

jon tuotteita ongelmitta. Tämän testaamisen tarvitsi luoda concrete5 verkkokauppa 

johon sitten lisätä paljon tuotteita, joita sitten testata. Concrete5:n verkkokauppa lisä-

osa on maksullinen, joten lisäosa ostettiin ja se asennettiin testisivulle. Asennettaessa 

ohjelma kysyi lisätäänkö verkkokauppaan muutamia testituotteita. Joiden pohjalta olisi 

sitten helppo monistaa tuotteet useammiksi. Testituotteita monistettiin niin, että niitä oli 

lopulta noin 1700 kappaletta. Tämän jälkeen hakua sekä eri listauksia kokeiltiin. Kaikki 

osoittautui toimivan moitteettomasti ja ilman hidastumista aikaisempaan muutamaan 

tuotteeseen verrattuna. Testaus onnistui hyvin, ja tulos oli lupaava. Concrete5-

verkkokaupan hallintapaneeli osoittautui myös helppokäyttöiseksi. Hallintapaneeli 

helppokäyttöisyys tuli paljolti yksikertaisuudesta Kuva 3 näkyy verkkokauppaan liittyvät 

hallinnointi näkymien linkit. 

 

Kuva 3. Concrete5-verkkokaupan hallintapaneelin näkymää. 

 



15 

 

  

6.1.2 Magento-verkkokauppapohjan testausta 

Magento-verkkokaupassa huolena oli se kuinka hallintapaneeli toimii. Tuotteiden suu-

ren määrän toimivuus ei huolettanut, koska Magento on tunnettu isoista verkkokaupois-

taan. Asensin Magento verkkokaupasta testiversion ja annoin asennuksen asentaa 

testituotteita. Asennuksen valmistuttua annettiin linkki, hallintapaneeliin ja kirjauduin 

sisään asennusvaiheessa antamillani tunnuksilla. Hallintapaneelin ensivaikutelma oli 

kauhistus. Hallintapaneelissa oli linkkejä ja nappeja siellä täällä ja monista tuli alaveto-

valikkona vielä lisää linkkejä. En antanut sen häiritä ja ajattelin vain, että jos Magen-

toon päädytään, vaatii se jonkin verran hallintapaneelin siivousta. Tuotteiden muok-

kaustoiminto oli erittäin monipuolinen, mutta ei kovinkaan helpoksi tehty, joten sen hel-

pottamiseksi tarvitsisi myös tehdä parannuksia. 

Toinen asia, mikä oli Magento-verkkokauppapohjan huolena, oli se miten siinä onnis-

tuisi sisältösivujen muokkaus. Concrete5 on sisällönhallintajärjestelmä, joten se on 

enemmän keskittynyt nimenomaan siihen. Magentossa sisällönhallinta on tehty erittäin 

yksinkertaisesti ja tämä ei ole kovinkaan hyvä. Yksinkertaisella en pelkästään tarkoita 

yksinkertaista käyttää vaan myös toteutus on heikko. Sivujen muokkaus on tehty 

enemmän korporaatiotason yritykselle, jolla voisi olla satoja sivuja. Siihen tarkoitukseen 

muokkain vaikuttaa hyvältäkin, mutta Liikekirjan tarkoituksessa sivuja ei tulisi olemaan 

montaa. Kuvassa 4 Magento-verkkokaupan hallintapaneelin näkymää. 
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Kuva 4. Magento-verkkokaupan hallintapaneelin näkymää. 

6.1.3 Verkkokauppapohjan lopullinen valinta 

Concrete5:n ratkaisu oli testauksien jälkeen erittäin houkutteleva. Asiakkaalle Concre-

te5 oli tuttu niin hallintapaneelista kuin muiltakin toiminnallisuuksiltaan. Asiakkaalla oli 

jo valmiiksi yksi hallinnassaan oleva Concrete5-sivu. Isona vahvuutena Concrete5:n 

puolesta oli myös se, että se oli minulle erittäin tuttu, joten siihen tehtävät muutokset 

eivät tulisi olemaan niin hankalia. Magenton hallintapaneeli oli pieni pettymys ja siihen 

pitäisi tehdä jonkin verran muutoksia, jotta siitä saisi käyttäjäystävällisen. Magenton 

hallintapaneelista tarvitsisi ehkä myös poistamaan ylimääräisiä kenttiä ja ominaisuuksia 

näkyvistä selkeyden vuoksi.  
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En ollut aivan varma olisiko, Concrete5:n valinta hyvä, koska sen verkkokauppa-

lisäosa ei ollut tullut aikaisemmin vastaan. Tarvittavat lisäosat siihen löytyi Concrete5:n 

markkinapaikalta. 

6.2 Ulkoasu 

Ensimmäinen versio 

Ensimmäinen versio ulkoasusta tehtiin erään kirjaverkkokauppateeman pohjalta. Tässä 

teemassa kirjat olivat ikään kuin puisella kirjahyllyllä, ja kun kohdistin vietiin hyllyissä 

olevien kirjojen päälle, laskeutui sen päälle hinta ja kirjan otsikko sekä osta nappi. 

Tausta oli puisen seinän näköinen ja värit olivat keltaisen oranssit sekä tumman har-

maat. Kun tätä oli jonkin verran tehty, asiakas tuli siihen päätelmään, että se ei oikeas-

taan riitä. Yritykselle tarvittiin joka tapauksessa oma värimaailma ja ilme, joten verkko-

kaupan täytyy olla samassa linjassa muun ilmeen kanssa. Asiakas päätyi siihen, että 

ulkoasu ja koko yrityksen ilme logoa myöten tilattiin erikseen toiselta tekijältä. 

Lopullinen versio 

Lopullisessa ulkoasussa mukailtiin aikaisemmassakin teemassa tutulla puisella kirjahyl-

lyllä, mutta huomattavasti hillitymmin. Tausta ei ollut enää puinen vaan harmahtavan 

mattakuvioinen. Muuten käytettiin sinistä ja valkoista väriä. Tämä oli huomattavasti 

aikaisempaa parempi toteutus niin selkeyden kuin ammattimaisemman ilmeenkin takia. 

Etusivun kirjahyllyyn otettiin mukaan aikaisemminkin käytössä ollutta alas laskeutuvaa 

osaa, jossa näkyi kirjan nimi ja hinta sekä osto-nappi. Osto-nappia painettaessa kirja 

lisätään ostoskoriin taustalla ilman siirtymistä muualle, joten verkkokaupassa vierailija 

voi lisätä monta tuotetta heti ostoskoriin. 
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6.3 Sivuston eri osa-alueet 

Tässä luvussa käydään läpi toteutuksen muutamaa eri osakokonaisuutta, ja  niissä 

vastaan tulleita ongelmia sekä onnistumisia. 

Etusivu 

Etusivu on koko verkkokaupan ydin. Etusivulla oli myös tässäkin tapauksessa eniten 

tekemistä. Etusivusta tuli aika pitkä, koska siihen tuli ensin kirjahylly, muutama nostettu 

kirja sekä sen jälkeen yrityksen esittelyteksti ja tämän jälkeen vielä alapalkki. Alapalk-

kiinkin tuli melko paljon sisältöä, kuten esimerkiksi uutiskirjeen tilauslomake ja yhteys-

tietoja. 

Etusivun pääsisältö on tässä kirjahylly. Kirjahyllyyn tuli kahdelle riville eri kategorioista 

kirjoja. Toinen on tulossa olevat kirjat ja toinen uutuudet. Tulossa olevia kirjoja pystyy 

tilaamaan ennakkoon ja uutuudet ovat mahdollisesti aikaisemmin tulossa olevia kirjoja, 

jotka nyt ovat saapuneet. Etusivusta Kuva 5. on kuvakaappaus lopullisesta etusivusta. 

 

Kuva 5. Etusivun näkymästä kuvakaappaus. 
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Kategoriat 

Concrete5:n verkkokauppa-ratkaisussa kategoriat oli tehty hiukan omalla tavalla. Kate-

goriat käytettiin nimellä ”set”. Näitä ”set”-kategorioita ei pystynyt ryhmittelemään hie-

rarkkisesti vaan ne olivat aina yhdellä tasolla. Tämä oli mielestäni ongelma, ja siihen 

tehtiin korjaus muuttamalla ne hierarkkisiksi ja nimeämällä ne myös kategorioiksi sel-

keyden vuoksi. 

Tässä ongelmaksi koitui nimenomaan se, että settejä ei ollut tarkoitettu hierarkkisiksi, 

joten se täytyi ensinnäkin mahdollistaa. Tämän lisäksi hierarkkisuus piti ottaa huomioon 

kohdissa joissa kategorioita käytettiin. 

Tuotelista 

Tuotelistauksessa oli tarkoitus näkyä tuotteen eli kirjan kansikuva, kirjan nimi, kirjailija 

tai kirjailijat, lyhennetty kuvaus, hinta ja mahdollinen alennus, että lisäksi ’ostoskoriin 

lisäys’ -nappi. Tuotteita pystyy myös hakemaan nopeasti avainsanoilla tai sanoilla, jot-

ka esiintyvät nimessä tai tekstissä. Kuvassa 6 näkyy lopullinen versio tuotelistauksesta. 

 

Kuva 6. Tuotelistasta kuvakaappaus. 

l 
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Tuotesivu 

Tuotelistauksen tietojen lisäksi tuotesivulla näytettiin sivumäärä, ISBN-numero, si-

dosasu, julkaisupäivämäärä, kustantaja ja varastotilanne. Näiden lisäksi sivun laitaan 

tuli lyhyt esittely kirjailijasta tai kirjailijoista. Sivun laidassa on myös kuva kirjan kannes-

ta sekä kuvan alapuolella mahdollisuus lisätä myös tekstiä, jossa voisi esimerkiksi olla 

linkki sisällysluetteloon tarkempaa tarkastelua varten ennen ostopäätöstä. 

Concrete5 on tehty niin, että kaikkia osia voidaan ylikirjoittaa tapauskohtaisesti ja loh-

koille voi tehdä omia sivupohjia joilla voidaan muotoilla eri lohkot myös tapauskohtai-

sesti. Tuotesivu on verkkokaupan varmasti tärkein sivu. Kuvassa 7 kuvakaappaus lo-

pullisesta tuotesivusta. 

 

Kuva 7. Tuotesivusta kuvakaappaus. 
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Tuotteen kentät 

Tuotetiedot ovat pääasiassa lähes aina vähinäänkin otsikko, kuvaus ja hinta. Kuva on 

hyvä lisä, mutta kaikki verkkokauppiaat eivät sitä käytä. Liikekirjojen tapauksessa tuot-

teeseen tuli muutamia lisäkenttiä oletuskenttien lisäksi. Oletuskentillä tarkoitetaan täs-

sä verkkokauppapohjassa valmiiksi olevia kenttiä. Verkkokauppapohjassa oli valmiiksi 

ominaisuus, jolla saatiin luotua uusia kenttiä dynaamisesti tarpeen mukaan. Tämä oli 

ihan hyvin toteutettu. Dynaamiset kentät pystyi laittamaan myös haettavaksi, jolloin 

haku näiden uusien kenttien mukaan oli myös mahdollista. 

6.4 Tilauksen maksutavat 

Suomen Verkkomaksut nykyisin Paytrail 

Kun verkkokauppalisäosaa tarkasteltiin, oli yksi tärkeä asia eri maksutapojen valinta. 

Vaikka verkkokauppalisäosaan on suhteellisen vähän vielä tehty lisäosia oli Mainio 

Tech Oy Suomesta tehnyt verkkokaupalla Suomen Verkkomaksut (sittemmin nimeä 

Paytrailiksi muuttanut) maksulisäosan. Tämä oli myös iso valinnan peruste, koska pro-

jektin budjetti oli sen verran pieni, että sellaisen itse tekeminen olisi saattanut viedä 

kohtuuttomasti aikaa. Aikaa se olisi vienyt siitä syystä, että se on oleellinen kohta verk-

kokaupassa, joten sitä täytyisi testata moneen kertaan, jotta se varmasti toimii oikein ja 

maksut tulevat perille.  

Lasku 

Lasku maksutapana on tärkeä Liikekirjalle siitä syystä, että Liikekirjan asiakkaina on 

paljon yhdistyksiä, kouluja ja yrityksiä. Nämä asiakkaat haluavat monesti helpottaak-

seen kirjanpitoaan tehdä maksun laskulla. Tällöin maksua ei tarvitse erikseen kuitata ja 

viedä kirjanpitoon vaan se menee laskun tapaan kirjanpito-ohjelmasta riippuen suoraan 

tai muita kanavia pitkin ainakin helposti kirjanpitoon.  

Laskuvaihtoehtoa ei tehty tässä vaiheessa niin, että lasku olisi luotu verkkokaupassa. 

Laskuvaihtoehto tehtiin vain niin, että se näkyy maksutapana, jolloin tilausvahvistuksen 

saaja tietää, että kyseiselle asiakkaalle lähetetään lasku. Tästä tullaankin isoissa mää-

rissä siihen ongelmaan, että laskujen kirjoituksesta tulee työlästä. Tähän tullaan tule-
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vaisuudessa varmasti tekemään automatisointia myös asiakkaita helpottamaan. Mah-

dollista on esimerkiksi se, että lasku tulee tilausvahvistuksen liitteenä. Toisaalta, jos 

tehdään myös verkkomaksuvaihtoehto, niin lasku voidaan lähettää verkkomaksuna 

automaattisesti.  

6.5 Optimointia 

Maaliskuussa 2014 sivusto oli siirretty jo Codaonen omille palvelimille ja latausajat saa-

tu sitä kautta parannettua. Sivunlatausaika oli kuitenkin edelleen keskimäärin 1,3 se-

kuntia, joka ei sekään ole kovin huono, mutta sitä pystyisi varmasti optimoimalla paran-

tamaan. Suorituksen optimointiin käytettiin PHP:n xdebug2-profilointityökaluja. Työkalu 

näyttää sivun suorituksen aikana PHP:lla kutsuttujen funktioiden kutsukerrat ja suori-

tusten keston suhteessa kokonaissuoritusaikaan. Tämän perusteella pystyttiin näke-

mään, mihin suorituksessa aikaa kuluu. [10.] 

Ylävalikko välimuistiin 

Ensimmäisenä profiloinnin tuloksesta näki selvästi, että navigaatioiden luominen oli 

todella raskasta. Alkuun tämä hämmästytti, koska sivulla oli välimuistitukset toiminnas-

sa jolloin luulisi, että navigaation luonti olisi saatu välimuistiin helposti. Tämä ei kuiten-

kaan ollut niin navigaationelementin käyttötavasta johtuen. Navigaation luonti tehtiin 

teeman kooditiedostossa kutsuen navigaatioelementtiä. Tämä kuitenkin johti siihen, 

että välimuistitukset tulkitsivat kyseisen koodin muuttuvaksi ja se suoritettiin jokaisella 

suoritus kerralla. Navigaatiot sitten muutettiin niin, että ne saatiin välimuistituksen pii-

riin, jolloin navigaatioiden luontia ei luotu jokaisella latauskerralla. 

Kirjahylly välimuistiin 

Ylävalikon ongelman ja hitauden aiheuttajan johtopäätöksistä pystyttiin myös huomaa-

maan, että sama välimuistiin tallentamattomuus oli etusivun ”kirjahyllyn” tuotelistauk-

sessa. Nämäkin pystyttäisiin samaa korjaustapaa hyödyntäen tekemään niin, että ne 

saadaan menemään välimuistin piiriin, jolloin niitäkään ei tarvitsisi joka etusivun latauk-

sella tehdä uudestaan. Etusivu on kuitenkin sivustolle kuin sivustolle tärkein sivu ja 

siinä vieraillaan eniten. Tästä johtuen optimoinnissa keskityttiin pääasiassa juuri etusi-

vun ongelmiin ja hitauksiin. Kuvassa 8 on kuvaajana latausajan muutokset kun korjaa-
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via muutoksia tehtiin. Parannusta tuli näillä muutoksilla noin 60 % aikaisempaan la-

tausaikaan verrattuna. 

 

Kuva 8. Sivunlatausajan muutos etusivun optimointeja ennen ja jälkeen. 

Käännökset välimuistiin 

Kaikkien edellisten muutosten jälkeen tuli esille vielä yksi ongelma, joka vei kokonais-

suoritusajasta 19,67 % eli noin viidesosan etusivun latausajasta. Tätä tarkemmin tutki-

essa kävi ilmi, että käytetty Zend-kirjasto tukee itsessään välimuistitusta. Kuitenkin se 

miten välimuistitusta käytettiin, ei toiminut halutulla tavalla. Kuvassa 9, jossa käy ilmi 

käännösmoduulin käyttämä suoritusaika. 

 

Kuva 9. Funktioiden ja metodien suoritusajat xdebug työkalulla katsastettuna. 

Tästä tehtiin virheraportti Concrete5:n kehittäjille, jotka tekivät siihen korjauksen, joka 

julkaistiin heti seuraavassa päivityksessä [4]. Tämän korjauksen jälkeen latausaika 
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väheni vielä noin 30 %, kuten kuvassa 10 näkyy. Lisäksi latausajan heilunta väheni 

huomattavasti, ja keskimääräinen latausaika on nyt reilusti alle yhden sekunnin.  

 

Kuva 10. Sivunlatausajan muutos käännösten välimuistituksen jälkeen. 
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7 Testaus 

Testaus on ohjelmistokehityksen tärkein vaihe. Siitä on kuitenkin kaikkein helpoin sääs-

tää esimerkiksi niin, että antaa ohjelmiston käyttäjien tehdä testaus käyttöönoton jäl-

keen. Tämä ei kuitenkaan ole tehokasta ja voi aiheuttaa sen, että ohjelmaan jää jokin 

pienempi tai jopa isompi virhe tai jopa tietoturva-aukkoja. Isompi ongelma testauksen 

puutteesta tulee kuitenkin ensivaikutelmasta.  

Testaus kuitenkin voidaan toteuttaa tehokkaasti pienelläkin budjetilla. Esimerkiksi tes-

taajiksi voidaan pyytää joitain tuttuja, joilla annetaan lyhyt kuvaus siitä mitä ohjelma 

tekee ja lyhyt kuvaus siitä mitä pitäisi ohjelmassa tehdä. Kun täysin ohjelmaa tuntema-

ton kokeilee kyseistä käytännössä, voi siitä paljastua todella alkeellisia puutteita tai 

jopa käyttöä estäviä virheitä. Tämä johtuu monesti siitä, että tekijä on omissa testauk-

sissaan tottunut tekemään asiat tietyllä tavalla ja jättää kokonaan huomiotta muiden 

huomaamat virheet. 

Testausvaiheessa Liikekirjat palkkasi ulkopuolisia testaajia, jotka eivät olleet aikai-

semmin koko palvelua nähneet. Valitut henkilöt olivat Liikekirjalle aikaisemmista koke-

muksista tuttuja, jotka osasivat ottaa huomioon pienimmätkin häiriötekijät. Testaus teh-

tiin niin, että palkatuille henkilöille annettiin ohjeet tilata yksi kirja ja maksaa se yhdellä 

maksutavalla sekä toinen kirja, jossa sitten käytettiin toista maksutapaa. Ohjeissa myös 

keskityttiin muihin yksityiskohtiin sivustolla. Tämä oli erittäin onnistunut tapa saada hy-

välaatuista ja toisesta näkökulmasta palautetta verkkokaupasta. Esimerkkinä testaajat 

huomasivat, että postituslistalle liittymiseen tehty lomake ei suostunut hyväksymään 

sähköpostiosoitetta, vaikka se oli varmasti oikein. Tämäkin kohta oli toteutusvaiheessa 

kokeiltu, mutta jotain testauksen jälkeen tehtyä rikkoikin sen toiminnallisuuden. 
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8 Ongelmat projektissa 

Ongelmakohtia tulee aina projekteissa. Kuitenkin ongelmien ratkomiseen on monta 

vaihtoehtoa. Liikekirjan toteutuksessa olivat ongelmana pitkään muut projektit, jotka 

alkuun hiukan viivästyttivät verkkokaupan edistymistä. Toisaalta yksi toinen projekti oli 

samalla pohjalla tehtävä verkkokauppa, joka lopulta tuki verkkokauppa-projektin ete-

nemistä. Paljon oli apua pelkästään logiikkaan tutustumisesta sekä suoraan samojen 

koodinpätkien käyttämisestä molemmissa verkkokaupoissa. Tästä syystä projektiin 

käytetyt tunnit jäivät lopulta hiukan arvioitua pienemmiksi, mutta toisaalta taas toisen 

verkkokaupan tunnit menivät jonkin verran arvion yli. 

Web-hotellin hitaus 

Kun verkkokauppa julkaistiin, kaikki vaikutti hyvältä ja sivusto toimi todella hyvin. Jonkin 

ajan kuluttua huomattiin, että sivusto ajoittain aukeaa todella hitaasti. Hitaus oli siis 

todella merkittävää ja etusivun lataus saattoi kestää 30–60 sekuntia. Kuitenkin välittö-

mästi tämän jälkeen sivu taas aukesi alle sekunnissa. Ongelma paikannettiin välimuisti-

tukseen, mutta välimuistituksen poistaminen taas aiheutti sen, että sivu oli jatkuvasti ja 

kaikilla sivuilla hitaampi. Ongelmaa tutkittiin pitkään, ja monia vaihtoehtoja kokeiltiin, 

mutta ratkaisua ei löytynyt.  

Ongelmaan tehtiin väliaikainen ratkaisu niin, että laitettiin toiselta palvelimelta ohjelma 

lataamaan verkkokaupan etusivua minuutin välein. Tällöin saataisiin hidas sivun lataus, 

jossa oletettavasti aika menee välimuistikopion tekemiseen, pois asiakkaiden näkyvis-

tä. Tätä ratkaisua pidettiin pidemmän aikaan yllä, ja se näytti toimivan, vaikka se ei 

varsinaisesti mikään korjaus ollutkaan. 

Ongelma alkoi kuitenkin myöhemmin vaivata mainitusta ratkaisusta huolimatta, joten 

siihen tarvittaisiin oikea ja pysyvä ratkaisu. Verkkokaupan tietokannasta tehtiin kopio 

Codaonen palvelimelle ja sitä testattiin samoilla asetuksilla. Testaus osoitti, että jopa 

aikaisemmin nopea sivunlataus saatiin Codaonen palvelimelta vielä sitäkin nopeam-

min. Tämä vahvisti, että ongelma oli web-hotellitarjoajan palvelimessa tai yhteensopi-

vuudessa verkkokauppaan. Liikekirjan verkkokauppa päätettiin sitten nopealla aikatau-

lulla siirtää Codaonen palvelimelle. Sivunlataus ongelmaa seurattiin uudella palvelimel-

la tehostetusti kahden vuorokauden ajan, ja tulokset olivat hyvät, siten siirto jäi pysy-

väksi.  
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Myöhemmin aikaisemminkin mainittu toisen samanaikaisesti tekeillä olleen verkkokau-

pan kanssa on ollut samantapaisia ongelmia. Kyseinen verkkokauppa on samalla web-

hotellitarjoajalla kuin Liikekirjan verkkokauppa oli aikaisemmin. Ennen tämän paljastu-

mista ongelma luultiin olevan pelkästään Liikekirjan verkkokaupassa. Codaone tulee 

luultavasti tarjoamaan jatkossa kaupoille myös web-hotelli ratkaisut. 

Alennuskooditarkistuksen yllättävä hajoaminen 

Kun Liikekirjan verkkokauppa oli ollut jo hyvän aikaa julkaistuna, ilmeni sivulla outo 

ongelma. Ostostapahtuma toimii kolmivaiheisesti, ensin täytetään tilaajan, toimitus- ja 

laskutustiedot. Tämän jälkeen valitaan maksutapa ja samalla sivulla voidaan antaa 

alennuskoodi. Tämän jälkeen siirrytään maksamaan, ja maksun jälkeen tilaus on val-

mis. Ongelma ilmeni heti ensimmäisessä vaiheessa, tietojen syöttövaiheessa. Siihen 

tultaessa saatiin virhe ilmoitus ”Invalid coupon code” moneen kertaan peräkkäin. On-

gelmaa tutkittiin muutaman tunnin verran, jonka jälkeen tehtiin väliaikainen ratkaisu 

ongelman ratkaisemiseksi, koska ongelma esti tilaamisen kokonaan. Väliaikainen rat-

kaisu oli se, että poistettiin alennuskoodit kokonaan käytöstä, jolloin niitä ei tarvitse 

tarkistaakaan. 
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Muut projektit 

Toteutuksen aikana Codaonella oli menossa toinenkin verkkokauppa-projekti. Toinen 

verkkokauppa-projekti osittain hidasti Liikekirjan verkkokaupan toteutusta, mutta toi-

saalta samankaltaisuudesta johtuen se lopulta tuki hyvinkin paljon toteutusta. Toinen 

projekti valmistui ja julkaistiin ennen Liikekirjan verkkokauppaa. Liikekirjan testausvaa-

timukset olivat huomattavan paljon tarkemmat ja kattavammat kuin toisen verkkokaup-

pa-projektin, mikä osaltaan myös mahdollisti aikaisemman julkaisun. Liikekirjan asiak-

kaat ovatkin huomattavasti kriittisempiä ja toisaalta tarkempia toimivuuden kanssa kuin 

toisen verkkokaupan. 

Toisen projektin aikaisemmin julkaisu vei Liikekirjan julkaisua pidemmälle, mutta sa-

malla se kuitenkin toi kokemusta julkaisusta sekä siinä kohdatuista ongelmista. Kysei-

sestä toisesta projektista kuitenkin saatiin kuitenkin paljon lainattua toteutustapoja suo-

raan Liikekirjan verkkokauppaan. Concrete5:n muokkaus vei myös aikansa oppia siitä 

minne ja mitä tiedostoja muuttamalla saadaan halutut muutokset tehtyä. Muutokset 

myös tehtiin niin, että Concrete5-verkkokaupan lisäosa ei hajota tehtyjä muutoksia. 

Tämä on mahdollista Concrete5-ohjelmalogiikan kanssa.  

Versionhallinnan puute 

Kun verkkokauppa sivusto oli jo julkaistu, tuli esille uudenlainen ongelma. Codaone oli 

siirtynyt toisiin projekteihin, kun tuli tarve tehdä pieni muutos Liikekirjan verkkokaup-

paan. Tämä ei ollutkaan niin helppoa, koska oli vaikeata muistaa, missä tiedostossa 

kyseiseen muutokseen liittyvä kohta on. Tähän tarkoitukseen otettiin sitten käyttöön 

Git-versionhallinta. [8.] Git-ohjelman avulla saadaan jokainen muutos laitettua histori-

aan. Git-ohjelma osaa myös tehdä samaan tiedostoon eri aikaan tehtyjen muutosten 

yhdistämisen. Git on helppokäyttöinen, mutta vaativammassakin käytössä monipuoli-

nen. 
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9 Jatkokehitys 

Postin Prinetti 

Prinetti on rajapinta postipaketin rekisteröimiseen suoraan postin palveluun verkkoraja-

pinnan avulla. Tarkoituksena on, että asiakas voi saada postin seurantakoodin heti 

tilausvahvistukseen mukaan. Tilauksesta lähtee myös myyjälle pakettikortti pakettia 

varten, joka on heti valmis ja sen voi laittaa suoraan pakettiin ilman erillisiä lisäyksiä. 

Tietoja voi kuitenkin tarvittaessa muuttaa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa myyjän työtä 

lähetysvaiheessa kun ei tarvitse erikseen ottaa esille lähetettävän osoitetietoja, sill’ ne 

tulevat valmiiksi pakettikorttiin ostajan antamilla tiedoilla. 

Toiminnon lisäys tullaan todennäköisesti tekemään vuoden 2014 aikana verkkokaup-

paan. Se tulee mahdollistamaan heti seurantakoodin antamisen asiakkaille, mikä tarjo-

aa huomattavasti parempaa palvelua asiakkaille. Todella harva verkkokauppa itse asi-

assa edes käyttää sitä, että seurantakoodin saisi heti tilausvahvistukseen mukaan. 

Tilaus todennäköisesti halutaan erikseen vielä katsoa läpi, ennen kuin annetaan seu-

rantakoodi. On kuitenkin asiakkaalle hyvä juttu, että seurantakoodi saadaan heti. Täl-

löin voidaan aloittaa kirjapaketin seuraamisen heti kun se kirjataan eteenpäin. 

Varastonhallinta 

Varastonhallinta on Liikekirjalle tärkeä osa, koska varastoja on eri paikoissa. Osa kir-

joista on vain Liikekirjan omassa toimistossa ja osa kustantajilla tai muussa vastaavas-

sa paikassa. Varastonhallintaan sisäisesti olisi varmasti hyvä, että tiedettäisiin myös, 

missä paikassa kirjat on ja kuinka paljon niitä on. Kun kerran tarvitsee tietää paikka, 

tarvitsee myös tehdä eri paikkojen hallinta niin, että varastosaldot ovat paikkakohtaisia. 

Kun kirjaa tilataan, voisi Liikekirjalle tulevassa tilausvahvistuksessa olla suoraan ilmoi-

tus, missä varastossa kyseinen kirja on. Ja samassa yhteydessä voisi olla linkit eri va-

rastoille jolloin tietyn linkin avaus vähentää tietyn varaston saldoa. 

Saldoja pitäisi myös pystyä päivittämään niin kutsutusti ajolla. Ajolla tarkoitetaan sitä, 

että tehdään esimerkiksi Excel-tiedostoa, jossa on varastoihin tulleet uudet kirjat. Tämä 

tiedosto sitten ladattaisiin varastonhallinnalle joka merkitsee lisäykset oikeisiin paikkoi-

hin. Näin saadaan pidettyä kirjaa, mitä lisäyksiä on tullut minnekin ja mistä on lähetetty 

kuinka paljon. 
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E-kirjojen myynti 

E-kirjojen myynnin mahdollisuus oli aiheena jo heti alussa. E-kirjojen myynnin mahdol-

lisuutta tarkasteltiin ja kartoitettiin heti, koska se tiedettiin tulevan vastaan melko nope-

asti. E-kirjojen myyntimahdollisuudesta on keskusteltu erään e-kirja toimijan kanssa. 

Toteutus todennäköisesti tehdään niin, että aluksi joitakin kirjoja, joita Liikekirjat myy, 

lisätään myös e-kirjoiksi toimijan verkkopalveluun. Kyseinen toimija sitten tarjoaa e-

kirjoille lukupalvelun, johon ostaja saisi lukuoikeuden. E-kirjan ostaja siis saisi oikeuden 

lukea kirjan toimijan palvelusta, mutta näkisi lukuoikeutensa Liikekirjan palvelusta. 

Kaikki tämä tehtäisiin rajapintojen avulla ja siitä on jo alustavasti neuvoteltu. Neuvotte-

lut jatkuvat todennäköisesti myöhemmin vuoden 2014 aikana. 

AAKK:n verkkokauppa 

Jatkokehittelynä voisi mainita sen, että Autoalan Koulutuskeskus on tilannut aakk.fi 

sivulle myös vastaavan kirjaverkkokaupan autoalaan liittyville kirjoille. Aikaisemmin 

kirjoja on myyty vain sähköpostin ja puhelimen välityksellä, mutta Liikekirja-sivuston 

hyvän kokemuksen pohjalta on tarkoitus tehdä Autoalan Koulutuskeskukselle oma 

verkkokauppa. Tämä erottelu tulee kirjojen selkeästi eri aloista sekä siitä, että AAKK:n 

sivustolle tulijat ovat tottuneet katsomaan ja tilaamaan kyseiseltä sivulta tilattavat kirjat. 

Paypal-maksuvaihtoehdon lisäys 

Liikekirjan yksi asiakas olisi halunnut maksaa American Express -pankkikortilla. Sitä ei 

kuitenkaan ollut Paytrailin maksuvaihtoehdoissa, jotka olivat päämaksuvaihtoehto 

verkkokaupassa. Paytraililta kysyttiin asiasta. Vastaus oli selkeästi, että ei ole mahdol-

lista. Hetken tutkimisen jälkeen huomattiin kuitenkin, että Paypal tukee American Ex-

press -kortilla maksamista. Paypal-maksuvaihtoehdon lisäys ei ollut ongelmallista, kos-

ka Paypal on sen verran suosittu, että sille löytyi valmiiksi maksuvaihtoehto. Maksu-

vaihtoehto piti vain aktivoida ja lisätä tarvittavat tunnukset, mihin maksut suoritetaan.  

Paypal-maksuvaihtoehdon mukana tuli myös Discover-korttimaksumahdollisuus. Tä-

män johdosta Liikekirjasta tuli ainoa alan kirjallisuutta tarjoava verkkokauppa, johon 

pystyy maksamaan American Express -kortilla Suomessa. Tästä saatiin hyvää ja tarvit-

tavaa kilpailuetua muihin. 
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Laskujen luominen suoraan palvelussa 

Laskulla tilaaminen on yksi maksuvaihtoehto kaupassa. Tämä on lähinnä yrityksille, 

yhdistyksille ja kouluille tarkoitettu toiminto. Ongelma on vain se, että tehtäessä tilaus 

laskulla joudutaan lasku kirjoittamaan ja lähettämään erikseen tilaajalle tilauksen jäl-

keen. Kaiken tämän voisi kuitenkin automatisoida, jolloin laskun voisi saada heti lisät-

tyä mukaan tilausvahvistukseen. Tämä nopeuttaisi laskulla tilattavaa tilausta huomatta-

vasti. Tilaaja saisi heti laskunsa omaan kirjanpitoon vietäväksi tai hyväksyttäväksi. 

Kun automatisointi tehdään, tarvitsisi laskut kirjata myös kirjanpito-ohjelmaan asianmu-

kaisesti. Kirjanpitoon kirjaus tehdään nykyisin samalla kun laskua luodaan. Jotta laskun 

lähetys ei jäisi ainoaksi automatisoinniksi, olisi hyvä, että kirjaus tehtäisiin myös auto-

maattisesti. Tällöin tarvitsisi tehdä rajapintaratkaisu myös kirjanpito-ohjelmaan kirjauk-

sen lisäämiseksi.  

Kirjanpito-ohjelman integrointi 

Jotta verkkokaupan ylläpito olisi mahdollisimman vaivatonta, olisi tärkeää, että kaikki 

kirjanpito materiaali tulisi kirjanpito-ohjelmaan automaattisesti. Tähän tarvitsisi tehdä 

siis verkkokaupan ja kirjanpito-ohjelman integrointi.  

Kirjanpito-ohjelmaan olisi hyvä saada kaikki verkkokauppa ostokset ja tieto siitä onko 

ostos maksettu heti vai onko kyseessä laskutus. Laskutuksen erottelu voisi olla tehty 

jopa niinkin yksinkertaisesti, että siinä on maksuaikaa esimerkiksi 10 päivää. Verkko-

maksussa eräpäivä olisi kirjauspäivä ja maksuaika heti. 
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10 Yhteenveto 

Projekti oli erittäin opettavainen monin tavoin. Tärkeimpänä on se kuinka tärkeätä asi-

akkaalle kommunikointi toteutuksen aikana on. Kommunikoinnilla tarkoitan tässä sitä, 

että kertoo esimerkiksi pidempiaikaisessa projektissa asiakkaalle viikoittain tilanteen. 

Se mitä kertoo, ei välttämättä sisällöltään edes ole merkityksellistä vaan se, että asia-

kas kuulee ja tietää projektin etenevän edelleen. Näin saadaan asiakas myös ymmär-

tämään viivästykset huomattavan paljon helpommin, koska on ollut koko ajan tietoinen 

siitä mitä parhaillaan ollaan tekemässä. Tällä tavalla asiakas voi myös antaa komment-

teja, kuinka toivottaisiin tehtävän tai tarvitaanko jotain ominaisuutta ollenkaan. 

Projektin aikana opin myös paljon paremmin Concrete5:n logiikkaa ja huomasin sen 

niin hyvät puolet kuin heikkoudetkin. Tärkeimpinä hyvinä puolina on muokkauksen 

helppous ja se, että kaikkia Concrete5:n omiakin koodeja voidaan ylikirjoittaa hallitusti. 

Ylikirjoitus on suunniteltu koodiin niin, että päivityksenkin jälkeen ylikirjoitukset ovat 

voimassa eikä niitä tarvitse kirjoittaa uudestaan. Esimerkiksi Wordpressin kanssa on-

gelmana on monesti juuri se, että tehdyt muutokset häviävät, jos tehdään päivityksiä 

koodiin. Concrete5:n huonoina puolina on koodin hiukan huono laatu. Koodi on monel-

ta osin epästandardia, mikä voi aiheuttaa hämmennystä. Concrete5 on myös suhteelli-

sen uusi tulokas, joten sille ei ole kovinkaan paljon ja lisäosia sekä verkkokauppalisä-

osa on hiukan huolimattomasti tehty.  

Verkkokauppa on ollut auki vuoden 2013 syksystä eteenpäin. Asiakas on ollut tyytyväi-

nen lopputulokseen ja verkkokaupan asiakkailta on tullut myös positiivista palautetta. 

Suomen Liikekirjat odottaa myynnin kasvavan vuoden 2014 loppuun mennessä oman 

tuotannon kasvaessa suuremmaksi. Oman tuotannon kirjat tulevat todennäköisesti 

myyntiin yksinoikeudella vain Liikekirjan verkkokauppaan. Tämä tulee tarkoittamaan 

myös lisää kehitystarvetta erityisesti tässäkin raportissa mainittuihin laskujen lähetyk-

seen ja myyntien viemiseen kirjanpitoon.  
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Magenton hallintapaneelin näkymää verkkokauppapohjan testausvaihees-

sa 
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Virheraportti-pohja muutamalla esimerkki huomiolla 

 

1. Selkeä puute / korjattava heti, joka vaikuttaa merkittävästi käytettävyyteen  

 

1.1. Etusivu kokonaisuutena 

1.1.1.  Tämä on esimerkki virheestä. 

1.1.2. Tämä on toinen esimerkki virheestä.  

 

1.2. Tuotesivut 

 

1.3. Ostoskori   

 

1.4. Muuta 

 

2. Puute / korjattava, joka haittaa mutta ei estä käyttöä 

 

2.1. Etusivu 

 

2.2. Tuotesivut 

 

2.3. Ostoskori 

 

2.4. Muuta 

 

3. Puute / kehityskohde, joka voidaan toteuttaa päivityskierroksella, tekee käyt-

tökokemuksen paremmaksi 

 

3.1. Etusivu 

 

3.2. Tuotesivut 

 

3.3. Ostoskori 

 

3.4. Muuta 

 


