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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Yritysmaailman jatkuva kilpailutilanne ajaa kaikenkokoisia yrityksiä kehittämään 

toimintatapojaan yrityksen toiminnan tehostamiseksi. Tekniikan alati kehittyessä 

yrityksillä on paineita investoida uusiin laitteisiin ja järjestelmiin. Nykyaikaisilta teh-

tailta vaaditaan laadun ja tuotantonopeuden lisäksi myös automatisoituja toiminto-

ja, jotka helpottavat yrittäjän arkea. Tällaisia automatisoituja toimintoja voivat olla 

muun muassa laskutus, varastonhallinta, asiakkuudenhallinta, palkanlaskenta, 

työaikaseuranta tai yrityksen kirjanpito. Erilaisille toiminnoille on saatavilla erillisiä 

sovelluksia ja esimerkiksi kirjanpidon yritys voi ulkoistaa kokonaan ulkopuoliselle 

taholle. Irrallisten sovellusten hallinta ja tiedonsiirto sovellusten välillä voi kuitenkin 

työmääränsä vuoksi kääntyä alkuperäistä ideaa, toiminnan tehostamista, vastaan. 

Siksi useat yritykset ovat ottaneet käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmän, joka 

mahdollistaa eri toimintojen integroinnin samaan sovellukseen. 

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on käyttöönottaa avoimeen lähdekoodiin perustuva Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmä (aiemmin openERP) Nordic Kaluste Ky:ssä. Työ pai-

nottuu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon toimeksiantajan Windows Ser-

ver 2012 R2 -palvelinympäristössä.  

Työssä käydään läpi, mitä tarkoitetaan toiminannanohjausjärjestelmillä ja miten ne 

ovat kehittyneet. Lisäksi selvitetään avoimen lähdekoodin periaatetta ja verrataan 

sitä suljettuun lähdekoodiin. Työssä tehdään perustoimenpiteet toiminnanohjaus-

järjestelmän käyttöönottamiseksi. Lisäksi selvitetään, mitä eri käyttöönottovaih-

toehtoja Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa. Vaihtoehtoina ovat erilaiset 

palvelin- ja käyttöjärjestelmäratkaisut. Työssä selvitetään myös, mitä toimenpiteitä 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän asentaminen, käyttöönotto ja yrityskohtainen 

personointi vaativat, kun käyttöön otetaan tuotannonohjaus-, varastonhallinta-, 

myynti-, osto- ja laskutus-moduulit. 
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1.3 Työn rakenne 

Työn toisessa luvussa käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoriaa 

ja esitellään ERP-järjestelmän yleinen määritelmä.  

Kolmannessa luvussa kerrotaan yleistä lähdekoodeista ja vertaillaan avoimen ja 

suljetun lähdekoodin eroavaisuuksia eri käyttäjäryhmien kannalta. 

Neljännessä luvussa esitellään tarkemmin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää ja 

kerrotaan Odoon modulaarisuudesta, eri käyttöönottovaihtoehdoista ja palveluiden 

hinnoittelusta. 

Työn luvuissa viisi ja kuusi käydään läpi varsinaiset työn vaiheet. Viidennessä lu-

vussa esitellään toimeksiantajan esittämä vaatimusmäärittely ja kerrotaan Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmän asennuksesta ja käyttöönotosta Windows Server 

2012 R2 -palvelinympäristössä. Kuudennessa luvussa esitellään muutokset, joita 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmään ja sen moduuleihin tehtiin vaatimusmääritte-

lyn mukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Luvussa seitsemän esitellään työssä saavutetut ja saavuttamatta jääneet tulokset 

ja vertaillaan niitä työn tavoitteisiin. 

Viimeisessä luvussa kahdeksan käydään läpi työn vaiheet yhteenvetona ja pohdi-

taan työhön liittyviä ongelmia. 

1.4 Yritysesittely 

Nordic Kaluste Ky:llä on takanaan pitkä historia huonekalujen valmistuksessa. Yh-

tiön juuret juontavat aina 1900-luvun alkupuolelle saakka, neljän sukupolven taak-

se. Alkujaan yritys valmisti erilaisia puusepäntöitä: ikkunoita, huonekaluja, ovia, 

ruumisarkkuja, rappusia sekä muita tarpeellisia puutuotteita. Sittemmin yhtiön pää-

tuotteeksi on vakiintunut keittiökalusteet, joita yhtiö onkin valmistanut jo vuodesta 

1950 lähtien. (Nordic Kaluste Ky [Viitattu 15.3.2015].) 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yleisesti ottaen yrityksen työn ja resurssien oh-

jaamista. Erilaisia yrityksen perusresursseja ovat muun muassa työntekijät sekä 

koneet, jotka on jaettu erikokoisiin ryhmiin tai osastoihin. Työntekijät ja koneet suo-

rittavat työvaiheita, joiden kautta yrityksen toimintaa voidaan hahmottaa. Yrityksen 

lopputuotteiden tulisi valmistua aina ajallaan ja valmistettujen tuotteiden tulisi olla 

asiakkaan vaatimusten mukaisia. Edellä mainitut asiat tulisi toteutua niin yksittäi-

sen fyysisen tuotteen valmistuksessa, kuin monimutkaisen tuotekehitysprosessin-

kin läpiviennissä. Taloudellisesti kannattavan toiminnan perusta luodaan nimen-

omaan tehokkaalla resurssien käytöllä. Toiminnanohjausta voidaankin kuvata 

eräänlaisena tavoitteellisen toiminnan loogisena säätöpiirinä, jonka perustehtäviin 

kuuluu suunnittelu, toimeenpano, seuranta ja säätö. (Kettunen & Simons 2001, 40-

42.) 

Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, on yrityksille tarkoitettu tietojärjestelmä, jonka 

avulla pystytään yhdistämään yrityksen eri toiminnalliset osat, kuten taloushallinto, 

varastonhallinta, valmistus ja laskutus yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuu-

deksi. Järjestelmän eri moduulit pystyvät hyödyntämään toistensa toiminnallisuuk-

sia ja tietoja. Toiminnanohjausjärjestelmä on usein personoitavissa erikokoisten 

yritysten tarpeiden mukaan. (Kaseva 2011.) 

Kattavimmat toiminnanohjausjärjestelmät pystyvät tukemaan yrityksen toimintaa ja 

liiketoimintaprosesseja. On kuitenkin tyypillistä, että yritykset hankkivat toimin-

nanohjausjärjelmän moduuleittain siten, että vain tarpeelliseksi todetut toiminnalli-

suudet asennetaan. Järjestelmän käyttöönotto ei useinkaan vaadi perinteistä oh-

jelmointia, vaan toiminnot on konfiguroitavissa suurimmaksi osin järjestelmään 

valmiiksi asetettujen parametrien avulla. Parametreja saattaa olla tuhansia, jotta 

järjestelmä olisi tarvittaessa sovitettavissa monille eri toimialoille. Näiden paramet-

rien määrittelyn vuoksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja asiakaskohtai-

nen personointi saattaa olla erittäin suuritöistä ja kallista. Suurimpien järjestelmien 

käyttöönotto suoritetaankin yleensä vaiheittain. (Tiirikainen 2010, 31-32.) 
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2.1 Historia 

Toiminnanohjausjärjestelmien historia katsotaan alkaneeksi 1960-luvulta, jolloin 

varastonseurantaa varten kehitettiin ensimmäisiä järjestelmiä. Ensimmäiset järjes-

telmät olivat yksinkertaisia ja ne räätälöitiin usein yksittäisen yrityksen käyttötarkoi-

tukseen sopivaksi. 1970-luvulla ERP-järjestelmien kehitys otti askeleen eteenpäin, 

kun ensimmäiset tuotantoa koskevat MRP-järjestelmät kehitettiin. MRP-

järjestelmät toivat yritysten käyttöön materiaalitarvelaskennan, jonka avulla pystyt-

tiin ohjaamaan ja automatisoimaan osto- ja tilaustapahtumia. 1970-luvun lopulla 

ERP- ja MRP-järjestelmien kaupalliset paketit yleistyivät ja järjestelmien räätälöin-

nin sijaan yrityksille toimitettiin standardoituja ohjelmistopaketteja. (Kettunen & 

Simons 2001, 46.) 

1980-luvulla MRP-järjestelmien pohjalta kehitettiin MRP II -järjestelmää, johon pa-

rin vuosikymmenen aikana sisällytettiin tuotannonohjaustason toiminnallisuuksia. 

Materiaali- ja tuotannonhallintajärjestelmiin lisättiin tuolloin ensimmäisen kerran 

myös muiden osa-alueiden, kuten talous-, henkilöstö- ja projektihallinnon ohjelmis-

toja. Tällä tavoin päädyttiin nykyiseen ERP-järjestelmäkonseptiin, jonka kehitysläh-

tökohtina siis MRP- ja MRP II -järjestelmiä voidaan pitää. (Kettunen & Simons 

2001, 48.). Kuviossa 1 nähdään toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria ja 

toiminnallisuuden kehittyminen. 
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Kuvio 1. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria. (Perustuu Kettunen & Si-
mons 2001, 47.) 
 

1990-luvun loppupuolella toiminnanohjausjärjestelmiin sisällytettiin ajatus sähköi-

sestä E-liiketoiminnasta, jonka tiedettiin olevan osana Internetin kehittymistä ja 

yleistymistä. E-liiketoiminnan myötä toiminnanohjauksen perusajatusta laajennet-

tiin verkostojen toiminnanohjaukseen, jolla tarkoitettiin toiminnanohjauksen opti-

mointia eri yritysten välillä. (MehrAlborz University [Viitattu 19.2.2015].) 

Viime vuosien kehitys toiminnanohsjausjärjestelmien osalta on suuntautunut sel-

västi kohti toimialaratkaisuja. Ohjelmistotoimittajat ovat keskittyneet myös pk-

yrityksille tarkoitettuihin ERP-järjestelmiin. ERP-ohjelmistojen viimeisimpiä markki-

noille tulleita ominaisuuksia ovat muun muassa Business Intelligence  

-raportointitoiminnot, joilla tuetaan erityisesti johdon raportointia. (Lahti & Salminen 

2010, 36-37.) 

2.2 ERP-järjestelmän määritelmä 

Granlundin ja Malmin (2004, 31-32) mukaan ERP-järjestelmä määritellään tyypilli-

sesti ohjelmistoksi, joka kykenee integroimaan yrityksen kaiken tietovirran, jotka 

liittyvät talouteen, asiakkaisiin, henkilöstöhallintoon ja jalostusketjuun. Virheellisen 

tiedon mahdollisuus vähenee, sillä järjestelmällä on käytössä yhteinen tietokanta, 
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johon tieto syötetään vain kerran. Tiedon luotettavuus lisääntyy, mutta samalla 

syötettävän tiedon oikeellisuus korostuu. Yhden päätietokannan ympärille kootut 

erilaiset ohjelmistomoduulit (kuvio 2) käyttävät tarvittaessa tietokannassa olevaa 

tietoa jopa globaalisti. Tuorein tieto on aina kaikkien moduulien saatavilla välittö-

mästi. 

 

 

Kuvio 2. ERP-järjestelmän perusrakenne. (Perustuu Granlund & Malmi 2004, 33.) 
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3 LÄHDEKOODI 

Erilaiset tietokoneohjelmat rakentuvat lähdekoodista, joka sisältää eri ohjelmointi-

kielille ominaisia, merkkipohjaisia komentoja ja ohjeita siitä, miten ohjelman tulisi 

toimia. Ennen ohjelman varsinaista ajamista lähdekoodi on yleensä käännettävä 

tietokoneen ymmärtämään, niin sanottuun suoritettavaan, muotoon. Tämä suori-

tettava muoto ei ole ihmisen tulkittavissa, toisin kuin alkuperäinen lähdekoodi. 

(COSS ry [Viitattu 23.2.2015].) 

Suoritettavaan muotoon käännettyä ohjelmaa ei yleensä ole mahdollista kääntää 

takaisin selkokieliseen muotoon, joten uusien versioiden tuottaminen tapahtuu al-

kuperäistä lähdekoodia muokkaamalla (Kekäläinen [Viitattu 25.2.2015]). 

3.1 Avoin lähdekoodi 

Avoimen lähdekoodin perusajatuksena on lähdekoodin julkisuus. Avoimen lähde-

koodin ohjelmiston käyttäjällä on oikeus käyttää, kopioida, muunnella ja jakaa al-

kuperäistä lähdekoodia ilman lisenssikuluja. Ohjelmistokoodin avoimuus tekee 

ohjelmasta joustavamman, ja eri käyttäjien ideat sekä ratkaisut ovat kaikkien näh-

tävillä. Ohjelmiston kehitystä ohjaa maailmanlaajuinen yhteisö yksittäisen yrityksen 

sijaan. Tehokkaan yhteisön avulla koodin virheet on mahdollista löytää ja korjata 

nopeasti, mistä seuraa usein ohjelmiston korkea laatu ja yhteensopivuus muiden 

ohjelmistojen kanssa. (COSS ry [Viitattu 23.2.2015].) 

Open Source Initiaven (OSI) määrittelee avoimen lähdekoodin seuraavasti: 

– Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. 

– Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti  

saatavissa. 

– Myös johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia. 

– Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapa-

uksessa, että lisenssi sallii korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levit-

tämisen. Voidaan myös vaatia, ettei johdettua teosta levitetä samalla ni-

mellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta. 
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– Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. 

– Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa. 

– Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet. 

– Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, 

jonka osana ohjelmaa levitetään vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säily-

vät, vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta. 

– Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää 

myös yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole 

avointa. 

– Lisenssin sisällön pitää olla riippumatonta teknisestä toteutuksesta. Oike-

uksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla. 

(COSS ry [Viitattu 23.2.2015].) 

3.2 Avoimen ja suljetun lähdekoodin eroavaisuudet 

Taulukossa 1 on esitetty avoimen ja suljetun lähdekoodin eroja. Taulukon avulla 

saadaan käsitys siitä, mitä avoin lähdekoodi merkitsee ohjelmistokehityksen, oh-

jelmistotoimittajien ja eri käyttäjien kannalta. 



16 

 

Taulukko 1. Avoimen ja suljetun lähdekoodin eroja. (Perustuu JHS-suositukset 
2012, 12 - 13.) 

 

 

Avoin lähdekoodi Suljettu lähdekoodi

Ohjelmistokehitys

Voidaan hyödyntää avoimen

lähdekoodin ohjelmistoja ja

komponentteja eli jo valmiiksi

tehtyä työtä. Lisenssien

yhteensopivuus pitää tarkistaa,

mikäli suunniteltua teosta aiotaan

levittää.

Avoimen lähdekoodin ohjelmien

hyödyntäminen on rajoitetusti

mahdollista, jos tekijänoikeuksien

hajautus ei haittaa. Mikäli halutaan

säilyttää tekijänoikeudet itsellä, voidaan

käyttää vain niitä komponentteja, joihin

on hankittu oikeus tai jotka on toteutettu

itse.

Paikalliset toimijat
Voivat tuottaa ohjelmakoodia ja

palveluja.

Palvelujen ja erityisesti ohjelmakoodin

tuotanto on rajoitettua. 

Toimittajariippuvuus

Riippuvuutta oikeuksien 

omistajaan

ei ole, toimittaja vaihdettavissa. 

Ohjelmiston oikeuksien omistaja

kontrolloi toimittajakenttää.

Kansalaiset

Yhdenvertaisessa roolissa.

Ohjelmistoja voidaan jakaa 

kaikille.

Ohjelmistojen käyttölisenssit ovat yleensä

maksullisia. Tämä asettaa kansalaiset

eriarvoiseen asemaan mm. varallisuuden

mukaan. 

Lähdekoodin tarkistettavuus

Lähdekoodi voidaan vapaasti

luovuttaa kenelle tahansa

arvioitavaksi ja tarkistettavaksi. 

Lähdekoodin tarkistettavuus vaatii

sopimisen ohjelmiston oikeuksien

omistajan kanssa. 

Lähdekoodin laadukkuus

Lähdeoodi voidaan vapaasti

luovuttaa kenelle tahansa

arvioitavaksi.

Lähdekoodin laadukkuus vaatii sopimisen

ohjelmiston oikeuksien omistajan kanssa. 
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4 ODOO-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Odoo (aiemmin OpenERP) on AGPL-lisenssin alainen Python-ohjelmointikielellä 

kirjoitettu avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, jonka kehitti belgialai-

sopiskelija Fabian Pinckaers. Pinckaersin tarkoituksena oli haastaa saksalainen 

ohjelmistojätti SAP AG. Pinckaers nimesi projektinsa TinyERP:ksi ja vuonna 2005 

TinyERP:stä tuli virallisesti avoimen lähdekoodin projekti. Kolme vuotta myöhem-

min, vuonna 2008, järjestelmä nimettiin OpenERP:ksi. (Kolehmainen 2013.) 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän pääkehittäjänä toimii Odoo S.A. (Société 

Anonyme). Se työllistää maailmanlaajuisesti noin 250 työntekijää ja sillä on toimi-

paikkoja ainakin Belgiassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Kiinassa. Odoon kehittä-

jäyhteisöön kuuluu kaiken kaikkiaan noin 1500 jäsentä ja virallisia partnereita noin 

550 yli 120 maassa. Odoolla on tällä hetkellä yli 2 miljoonaa käyttäjää ja sillä voi-

daan hallita toiminnanohjausjärjestelmän perusmoduulien lisäksi muun muassa 

verkkosivuja ja verkkokauppaa. Odoo on modulaarisuutensa vuoksi joustava ja 

sitä voivat käyttävää niin pienet yhden henkilön yritykset, kuin suuremmat satojen-

tuhansien käyttäjien yritykset. (Odoo [Viitattu 24.3.2015].) 

4.1 Modulaarisuus 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä koostuu moduuleista, jotka ovat vapaasti asen-

nettavissa ydinohjelmiston päälle. Erilaisia päämoduuleita on Odoo S.A.:n kehit-

tämänä tarjolla noin 30 kappaletta. Näihin moduuleihin on kuitenkin saatavilla noin 

4500 erilaista sovellusta, joiden avulla päämoduuleita voidaan personoida ja muo-

kata erilaisten yritysten käyttöön sopiviksi. Moduuleita voidaan ottaa käyttöön lisää 

tarvittaessa. Järjestelmä pystyy kehittymään ja laajenemaan yrityksen tarpeiden 

mukaisesti. Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä hyödyntää PostgreSQL-relaatio-

tietokantaa, johon kaikki tieto tallentuu. (Odoo [Viitattu 25.3.2015].) 

Odoo 8.0 -versio sisältää ainakin seuraavat päämoduuliryhmät (bundles): 

– Verkkosivujen hallinta ja verkkokauppa (Website & e-Commerce). 

– Asiakkuudenhallinta ja myynti (CRM & Sales). 
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– Markkinointi (Marketing). 

– Projektihallinta (Project). 

– Laskutus ja kirjanpito (Billing & Accounting). 

– Varastonhallinta (Warehouse Management). 

– Valmistus/Tuotannonohjaus (Manufacturing). 

– Ostot (Purchase). 

– Henkilöstöhallinta (Human Resources). 

(Odoo [Viitattu 25.3.2015].) 

 

4.2 Asennusympäristöt 

Odoo S.A. tarjoaa verrattain laajat käyttöönottomahdollisuudet Odoo-toiminnan-

ohjausjärjestelmälle. Toiminnanohjausjärjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön 

pilvipalveluna Odoo S.A.:n omalla palvelimella (SaaS-palveluna). Tällöin Odoo 

S.A. huolehtii automaattisesti järjestelmän moduulien ajantasaisuudesta, tietotur-

vasta ja muista ylläpitotehtävistä. Odoo on mahdollista asentaa myös yrityksen 

omalle Linux- tai Windows-palvelimelle tai hosting-palveluna kolmannen osapuo-

len tarjoamalle palvelimelle. (Odoo [Viitattu 25.3.2015].) 

4.2.1 Vuokrapalvelimet 

Vuokrapalvelimen käyttöönotto kolmannelta osapuolelta on helpoin vaihtoehto yri-

tykselle, jolla ei ole omaa atk-tukihenkilöstöä. Vuokrapalvelinta ylläpitää palvelun-

tarjoaja, joka suorittaa myös palvelimen käyttöönoton ja halutut laite- ja ohjelmis-

toasennukset. Palvelin voidaan räätälöidä erikokoisten yritysten tarpeita vastaa-

vaksi. Vuokrapalvelin sijaitsee usein palveluntarjoajan asianmukaisissa ja turvalli-

sissa laitetiloissa, eikä palvelinta hyödyntävän asiakkaan tarvitse huolehtia erik-

seen palvelimen tietoliikenneyhteyksistä, sähköistä tai varavoimajärjestelmistä. 

Lisäksi palveluntarjoaja voi lisämaksua vastaan hoitaa myös palvelimen varmuus-

kopioinnin. Vuokrapalvelin on hyvä valinta yritykselle, jolla ei ole asianmukaisia 
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tiloja tai osaamista oman palvelimen ylläpitämiseksi. (TIEKE ry [Viitattu 

14.3.2015].) 

4.2.2 Omat palvelimet 

Oma palvelin voi olla hyvä ratkaisu, kun tiedetään esimerkiksi tallennuskapasiteet-

titarpeiden olevan niin suuret, että vuokrapalvelimien kustannukset nousisivat liian 

suuriksi. Oman palvelimen etuina voidaan lisäksi mainita palvelimen käytön nope-

us, mikäli palvelin sijaitsee yrityksen sisäverkossa. Tällöin julkisen verkon yli otet-

tavan yhteyden nopeudesta ei synny pullonkaulaa palvelinta käytettäessä. Kun 

yrityksen sisäverkko on suunniteltu ja rakennettu asianmukaisesti, yhteyshäiriöitä-

kin on vähemmän. (Silomäki 2014, 17.) 

Oma palvelin tuo mukanaan myös huonoja puolia, kuten mahdolliset tietoturvaris-

kit ja laitevauriot, joista yrityksen on huolehdittava itse. Olisikin tärkeää, että tieto-

turva-asiat on otettu huomioon jo yrityksen sisäverkkoa rakennettaessa. On myös 

tärkeää, että käyttöönotettava järjestelmä tullaan asentamaan verkkoon turvalli-

sesti siten, ettei siitä koidu riskitekijää yrityksen sisäverkolle. On myös huolehditta-

va kaikkien verkossa olevien järjestelmien ja niiden tietoturvaohjelmistojen ajan-

tasaisuudesta. Laitevaurioista ja niiden aiheuttamista kustannuksista voi syntyä 

merkittävä menoerä. Palvelimen varmuuskopiointikäytännöt olisi syytä suunnitella 

huolellisesti, koska yksittäisen kiintolevyn hajoaminen voi aiheuttaa vuosien työn 

menettämisen. Tietojen palauttaminen hajonneelta kiintolevyltä on mahdollista, 

mutta tämän kaltaiset palvelut ovat yleisesti ottaen erittäin kalliita, eikä varmuutta 

kaikkien tietojen takaisinsaamisesta ole. (Silomäki 2014, 18.) 

4.3 Hinnoittelu 

Odoo S.A.:n hinnoittelu perustuu palvelun käytön laajuuteen. Toisin sanoen palve-

lun käyttäjien ja käytössä olevien moduulien määrät ovat suoraan verrannollisia 

kuukausiveloitukseen. Toiminnanohjausjärjestelmään asennetuista moduuleista 

veloitetaan 20 euroa kappaleelta. Lisäksi jokaisesta järjestelmään lisätystä käyttä-

jästä veloitetaan 20 euroa. Näin ollen Odoon käyttö kolmella käyttäjätunnuksella ja 
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kahdella päämoduulilla (esimerkiksi varastonhallinta- ja valmistus-moduulit) mak-

saa yritykselle kuukaudessa 100 euroa. Mainittakoon kuitenkin, että järjestelmän 

käyttö on ilmaista rajattomalla määrällä moduuleita niin kauan, kun järjestelmässä 

on korkeintaan kaksi käyttäjää. (Odoo [Viitattu 26.3.2015].) 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän asentaminen ja käyttö yrityksen omalla tai 

kolmannen osapuolen palvelimella on ilmaista käyttäjien ja moduulien määrästä 

riippumatta, kun Odoo-järjestelmää ei liitetä Odoo S.A.:n tarjoamiin palveluihin. 

Tällöin Odoo S.A. ei kuitenkaan tarjoa järjestelmälle minkäänlaisia päivityksiä tai 

muita palveluita automaattisesti. Järjestelmään on kuitenkin mahdollista liittää 

Odoo S.A.:n tarjoamia palveluita jälkikäteen, jolloin noudatetaan edellä mainittua 

palvelujen käytön laajuuteen perustuvaa hinnoittelua. (Odoo [Viitattu 25.3.2015].) 
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5 ODOO-OHJELMISTON ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tässä luvussa käydään läpi Odoo-ohjelmiston asennuksen päävaiheet sekä käyt-

töönottoon liittyviä ja huomioitavia perusasioita. 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton testaaminen aloitettiin virtualisoi-

dulla Linux Ubuntu -palvelimella. Projektin alkuvaiheessa oletettiin, että Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmä tultaisiin asentamaan Linux-vuokrapalvelimelle.  

Opinnäytetyön aikana asennusta testattiin eri asennusmetodeilla eri ympäristöihin. 

Näin valmistauduttiin valittavan käyttöjärjestelmän kanssa toimimiseen. Myöhem-

mässä vaiheessa toimeksiantaja hankki oman Windows Server 2012 R2  

-palvelimen, jolle toiminnanohjausjärjestelmä asennettiin. Virtualisointi toteutettiin 

64-bittisessä Microsoft Windows 7 Professional N -käyttöjärjestelmässä VMware 

Workstation 10 -virtualisointiohjelmistolla. Virtualisoidut palvelinympäristöt helpotti-

vat erilaisten asennusten suorittamista samalla työasemalta. Lisäksi mahdollisten 

ongelmien esiintyessä oli virtualisoituja käyttöjärjestelmiä helppo palauttaa aikai-

sempaan tilaansa VMware Snapshot Manager -työkalun ansiosta (kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. VMware Snapshot Manager -näkymä. 
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Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän personointi suoritettiin virtualisoidussa Win-

dows Server 2012 R2 -palvelinympäristössä. Lopullinen, valmis Odoo-ympäristö, 

varmuuskopioitiin ja palautettiin tämän jälkeen toimeksiantajan omalle palvelimelle 

sovittuna ajankohtana. Varmuuskopiointi ja palautus tapahtuivat Odoon omilla Tie-

tokannan Hallinta -työkaluilla (kuvio 4). 

Tässä luvussa käydään läpi ainoastaan Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän asen-

nus ja käyttöönotto Windows Server 2012 R2 -ympäristössä. Käyttöjärjestelmä on 

asennettu graafisen käyttöliittymän kanssa, eikä palvelimella ole aiemmin asennet-

tuja PostgreSQL-tietokantoja tai OpenERP-versioita, joita tulisi ottaa huomioon 

asennuksen aikana. 

 

 

Kuvio 4. Odoo Tietokannan Hallinta -näkymä. 

5.1 Vaatimusmäärittely 

Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely laadittiin paikan päällä Nordic 

Kaluste Ky:n Alajärvellä sijaitsevalla tehtaalla 5.3.2015. Tehtaan eräälle työase-

malle oli jo tuolloin asennettu Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän testiympäristö, 

jolla Odoon perusominaisuuksia pystyttiin tutkimaan. Testiympäristön asennus 

sisältää PostgreSQL-relaatiotietokannan sekä Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän 

asennuksen. 
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Yrityksen paikallisen yhteyshenkilön Mikael Saarelan esittämän vaatimusmääritte-

lyn sekä tehtyjen Odoo-testiympäristökokeilujen pohjalta päätettiin, että Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmään tulee asentaa vähintäänkin seuraavat moduulit: 

– Myynti-moduuli myyntitilauksien hallintaa varten. 

– Laskutus-moduuli asiakas- sekä ostolaskujen seurantaa ja hallintaa var-

ten. 

– Varastonhallinta-moduuli varastomäärien seurantaa ja hallintaa varten. 

– Ostot-moduuli ostotapahtumien hallintaa varten. 

– Valmistus/Tuotannonohjaus-moduuli tehtaan tuotannonsuunnittelua var-

ten. 

Vaatimusmäärittelyyn kirjattiin lisäksi muutamia sekundaariominaisuuksia, joiden 

käyttöönottomahdollisuuksia tulisi selvittää projektin aikana. Näitä olivat: 

– Excel import -moduuli, jonka avulla Odoo-toiminnanohjausjärjestelmään 

voitaisiin tuoda dataa XLT-, XLS- sekä XLSX-päätteisistä Excel-

tiedostoista. Odoo tukee oletusarvoisesti vain CSV-päätteisiä tiedostoja. 

– eLasku-moduulin käyttöönottomahdollisuus perinteisillä laskutuspohjilla ja 

esimerkiksi viitetiedoilla. 

Tarkoituksena oli suorittaa Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja per-

sonointi siten, että toimeksiantaja hyötyisi järjestelmästä heti sen käyttöönoton 

jälkeen. Tämän takia sovittiin myös muutamien perustoimintojen, kuten uuden 

myyntitapahtuman ja inventaarioajon opettamisesta personoidun Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmän luovuttamisen yhteydessä. 

5.2 Asennus ja esimääritykset 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän asentamiseksi Windows-ympäristöön käytettiin 

Windows-käyttöjärjestelmille tarkoitettua auto-installer-asennustiedostoa (saatavil-

la osoitteesta https://www.odoo.com/page/download), joka sisälsi kaiken tarpeelli-

sen toiminnanohjausjärjestelmän perusmoduulien asentamiseksi ja käyttöönotta-

miseksi. Asennukseen sisältyi Odoo 8.0 -palvelin sekä PostgreSQL 9.3 -relaatio-

https://www.odoo.com/page/download
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tietokanta. Lisäksi PostgreSQL-asennukseen sisältyi PostgreSQL-tietokannan-

hallintaohjelma, pgAdmin III. 

Asennuksen aikana määritettiin asennustyypiksi All in One -asennus (kuvio 5), 

jolloin edellä mainitut perusohjelmistot asentuivat automaattisesti. Lisäksi asen-

nuksen aikana määritettiin PostgreSQL-tietokannan perusasetukset tietokantaan 

yhteydenottoa varten. Tietokannalle tuli määrittää verkkoaseman nimi, portti, käyt-

täjänimi sekä salasana. Tietokannan oletusasetukset ovat nähtävillä kuviossa 6. 

Nordic Kaluste Ky:n palvelimelle asennetun PostgreSQL-tietokannan määrityksiä 

ei tässä työssä esitellä tietoturvan vuoksi. 

 

  

Kuvio 5. Asennuksen tyypin valinta. 
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Kuvio 6. PostgreSQL-tietokannan oletusasetukset. 
 

Kun asennus oli suoritettu onnistuneesti, sekä Odoo-server-palvelu että Post-

greSQL-palvelu käynnistyivät oletusarvoisesti automaattisesti asennusikkunan 

sulkeutumisen jälkeen. Asennuksen päätyttyä käyttöjärjestelmän oletusselain au-

kesi automaattisesti Odoon Tietokannan Hallinta -sivuston Luo-osioon uuden tie-

tokannan luomiseksi (kuvio 7).  

Myöhemmin tässä työssä Odoo-palvelimeen otettiin yhteys www-selaimella verk-

koaseman nimellä (tai IP-osoitteella) ja porttinumerolla syöttämällä selaimen osoi-

tekenttään http://localhost:8069/ tai http://192.168.0.110:8069/. Portti 8069 on 

Odoo-palvelimen oletusporttinumero. 
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Kuvio 7. Uuden tietokannan luonti -asetukset. 
 

Uuden tietokannan luomiseksi käyttäjän tuli antaa kuviossa 7 näkyvät tiedot. 

– Pääsalasana. Pääsalasana oli oletusarvoisesti ”admin”, mutta salasana 

kannatti tietoturvan vuoksi vaihtaa Tietokannan Hallinta -sivuston Salasa-

na-osion kautta heti tietokannan luonnin jälkeen. 

– Tietokannan nimi. Tietokannalle annetaan sitä kuvaava nimi. Tietokan-

nan nimi tuli näkyviin myös Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän sisäänkir-

jautumisnäkymään, mikäli samalle palvelimelle on luotu useampia tieto-

kantoja. 

– Lataa esittelydata. Tällä asetuksella voitiin tietokantaan luoda esittelyda-

taa automaattisesti aina, kun uusi moduuli asennetaan. Esittelydata sisäl-

tää muun muassa joitain tuotteita, yhteystietoja, varastoja, valmistustila-

uksia tai muita kulloinkin asennettuina oleviin moduuleihin liittyvää demo-

dataa. Tätä asetusta ei voi muuttaa tietokannan luomisen jälkeen, eikä 

sen käyttö ole järkevää muulloin kuin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän 

perustoimintoja esiteltäessä. 

– Oletuskieli. Määrityksellä valittiin tietokannan oletuskieli. Kieliasetuksia 

on mahdollista muuttaa järjestelmässä käyttäjäkohtaisesti vielä jälkikä-

teen. 
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– Salasana. Tämä salasana on luotavan tietokannan admin-tunnuksen sa-

lasana. Salasana on mahdollista vaihtaa tietokannan luomisen jälkeen. 

5.3 Windows-palomuuri 

Jotta Odoo-palvelimeen saataisiin yhteys myös työasemilta, oli työasemilla oltava 

asennettuna www-selain, jolla pystyttiin luomaan asiakasyhteys (client-yhteys) 

Odoo-palvelimeen. Tähän tarkoitukseen suositellaan käytettäväksi viimeisimpiä 

versioita Google Chrome- tai Mozilla Firefox -selaimista, mutta lähes mikä tahansa 

JavaScriptejä tukeva www-selain käy. Lisäksi palvelinkoneen palomuuriin oli lisät-

tävä poikkeussääntö, jolla sallittiin Odoo-palvelimen liikennöidä palomuurin läpi. 

Lisääminen tapahtui Windows-palomuurin Salli ohjelman tai ominaisuuden läpäis-

tä Windowsin palomuuri -toiminnon avulla. Mikäli Odoo-ohjelmisto oli asennettuna 

oletuspolkuun, löytyi poikkeusohjelmiin lisättävä openerp-server.exe-tiedosto ha-

kemistosta %ProgramFiles% (x86)\Odoo 8.0-%version%\server\ . 

Palomuurin poikkeusääntö on luotu onnistuneesti, mikäli Odoo-palvelimeen saa-

daan yhteys verkon yli toiselta työasemalta. Kun palvelimeen otetaan yhteys www-

selaimella, aukeaa selaimeen Odoon sisäänkirjautumisenäkymä (kuvio 8). 
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Kuvio 8. Odoon asiakas-näkymä / sisäänkirjautumisnäkymä. 
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6 ODOO-JÄRJESTELMÄN PERSONOINTI 

Tässä luvussa esitellään Odoo-toiminnanohjausjärjestelmään tehtyjä yrityskohtai-

sia muutoksia. Yrityskohtaisilla muutoksilla tarkoitetaan ohjelmistoon toimeksianta-

jan vaatimusten mukaan tehtyjä muutoksia. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa oh-

jelmiston moduulien asentamista, perustietojen ja asetusten määrittelyä sekä käyt-

täjien lisäämistä. Lisäksi esitellään muutama järjestelmän moduulien perusnäky-

miin tehty muutos. Kaikki tässä luvussa esitetyt personointitoimenpiteet on tehty 

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjänä (Administrator). 

6.1 Yritystietojen määrittäminen 

Uuteen tietokantaan ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa selaimeen aukesi Paikal-

listen moduulien -näkymä. Tämän näkymän kautta pystyttiin suorittamaan kaikkien 

tarpeellisten moduulien asentaminen. Ennen moduulien asennusta oli kuitenkin 

tärkeää määrittää yrityksen omat tiedot. Yrityksen tietoihin päästiin parhaiten kul-

jettamalla hiiren osoitin yrityksen logon päälle. Logon päälle aukesi tummapohjai-

nen linkki ”Muokkaa yrityksen tietoja” (kuvio 9), josta päästiin oman yrityksen tie-

toihin (Liite 1).  

 

 

Kuvio 9. Yrityksen logo, jossa oletuksena Odoo-logo. 
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6.2 Moduulien asennus 

Paikalliset moduulit (Local Modules) -näkymästä (kuvio 10) voidaan nähdä asen-

nettavissa olevat moduulit. Kuvion 10 järjestelmään ei ole vielä asennettu yhtään 

moduulia. 

Mikäli Odoo-toiminnanohjausjärjestelmässä olisi asennettuna moduuleita, joilla 

olisi tarjota päänäkymä, näkyisivät nämä moduulit Odoon www-selainnäkymän 

yläreunassa sijaitsevalla vaakatasossa olevalla, oletuksena mustapohjaisella, työ-

kalurivillä (kuvio 11). Työkalurivin oikeasta reunasta voidaan nähdä myös käyttäjä-

tunnus, jolla järjestelmään ollaan kirjautuneena. 

Myöhemmissä vaiheissa Paikalliset moduulit -näkymään päästiin työkalurivin Ase-

tukset-päänäkymän kautta.  

 

 

Kuvio 10. Local Modules -näkymä. 
 

 

 

Kuvio 11. Päänäkymät-työkalurivi. 
 



31 

 

Moduulien asentaminen tapahtui Paikalliset moduulit -näkymästä automaattisesti 

moduulin kuvakkeen vierestä Asenna-painikkeella. Toimeksiantajan vaatimusmää-

rittelyn mukaisesti tästä näkymästä asennettiin: 

– Varastonhallinta-moduuli 

– Myynti-moduuli 

– Ostojen hallinta -moduuli 

– Tuotannonohjaus/Valmistus-moduuli. 

 

Moduulien asennuksen yhteydessä huomattiin, että tietyt moduulit olivat riippuvai-

sia muista moduuleista. Tarpeelliset moduulit asentuivat kuitenkin automaattisesti, 

mikäli ne olivat saatavilla, eikä tämä vaatinut toimenpiteitä käyttäjältä. Osa moduu-

leista vaati perustietojen syöttämisen välittömästi moduulin asentumisen jälkeen. 

Esimerkiksi Myynti-moduuli vaati yrityksen perustietojen, kuten valuutan ja arvon-

lisäveroprosentin määrittämistä. 

6.3 Moduulien asetusten määrittäminen 

Tässä kappaleessa on eriteltynä käyttöönotettujen moduulien asetuksiin tehdyt 

muutokset. Osa moduulien asetuksiin tehdyistä määrityksistä aiheutti moduuliin 

liittyvän lisäominaisuuden poiston tai asentumisen. Kyseiset toiminnot tapahtuivat 

kuitenkin taustalla asetusten tallentamisen jälkeen, eikä vaatinut toimenpiteitä 

käyttäjältä. 

Moduulien asetuksiin päästiin valitsemalla Päänäkymät-työkaluriviltä Asetukset-

päänäkymä. Oletuksena Asetukset-päänäkymään aukesi jo aiemmin tässä työssä 

mainittu Paikalliset moduulit -näkymä, josta oli mahdollista asentaa ja poistaa mo-

duuleita. Www-selainnäkymän vasemmassa reunassa on aina nähtävissä myös 

valittuna olevaan päänäkymään liittyviä osioita (kuviossa 12 kohdat A ja B). Esi-

merkiksi Asetukset-päänäkymän osioina Moduulit-otsikon alapuolella kuviossa 12 

nähdään: Paikalliset moduulit (Local Modules), Sovelluskauppa, Päivitykset-osiot 

kohdassa A. Lisäksi Asetukset-otsikon alla nähdään Myynti-, Ostot-, Varastonhal-

linta-, Valmistus-, Kirjanpito-asetusten sekä Yleisten asetusten -osiot kohdassa B. 
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Kuvio 12. Asetukset-päänäkymän oletusnäkymä. 
 

 
Moduulikohtaiset asetukset käytiin läpi paikanpäällä Nordic Kaluste Ky:n tehtaalla. 

Asetuksia muutettiin projektin aikana sitä mukaan, kun tarvetta ilmeni. Muutoksista 

sovittiin aina kohdeyrityksen yhteyshenkilön kanssa. 

6.3.1 Myynti-moduuli 

Toimeksiantaja halusi, että laskutusprosessin aikana laskulle olisi mahdollista lisä-

tä lähetyskuluja. Lisäksi haluttiin, että myyntivaiheessa tilausriveillä olisi nähtävis-

sä tuotteille asetetut ominaisuudet. Tämän avulla voitaisiin helposti tuoda tärkeää 

tuotekohtaista tietoa suoraan myyntiriveille. Tärkeäksi koettiin myös toimitusosoit-

teen ja laskutusosoitteen erikseen määrittäminen. Toimeksiantaja halusi myös li-

sätä alennusprosentteja myyntitilausriveille. Myyntityön edistämiseksi asetettiin 

myyntilauksen kokonaiskate näkymään myyntilaukselle. Yhteenvetona asetuksista 

aktivoitiin oletuksena olevien asetusten lisäksi: 

– Salli lähetyskulujen lisäys -asetus. 

– Salli eri osoite toimitukselle ja laskulle -asetus. 

– Tuotteen ominaisuudet tilausriveillä -asetus. 
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– Salli alennusten asettaminen myyntitilausriveille -asetus. 

– Näytetään myyntitilausten myynti -asetus. 

Myynti-moduulin oletusasetukset ovat liitteessä 2. 

6.3.2 Ostot-moduuli 

Ostot-moduulin asetuksiin ei suoritettu projektin tässä vaiheessa minkäänlaisia 

muutoksia, vaan ne jätettiin oletustilaansa. Ostot-moduulin oletusasetukset ovat 

liitteessä 3. 

6.3.3 Varastonhallinta-moduuli 

Varastonhallinta-moduuliin asetuksiin lisättiin ainoastaan hankintaprosessien reaa-

liaikainen generoituminen, jolloin ostotilaukset, ostotarjoukset, valmistustilaukset ja 

varastonsiirrot prosessoidaan välittömästi. Asetuksen aktivointi aiheutti Just In Ti-

me Scheduling -moduulin asentumisen. Asetuksista aktivoitiin 

– Generate procurement in real time -asetus. 

Varastonhallinta-moduulin oletusasetukset ovat liitteessä 4. 

6.3.4 Tuotannonohjaus/Valmistus-moduuli 

Valmistus-moduulin asetuksista muutettiin yhtä arvoa. Manuaalisesti lisättyihin 

valmistustilauksiin lisättiin mahdollisuus valmistaa useita tuotteita yhdellä valmis-

tustilauksella. Asetuksista aktivoitiin 

– Valmista useita tuotteita yhdellä valmistustilauksella -asetus. 

Tuotannonohjaus/Valmistus-moduulin oletusasetukset ovat liitteessä 5. 
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6.3.5 Laskutus/Kirjanpito-moduuli 

Laskutus ja Kirjapito-moduulista muutettiin useampaa asetusta. Oletusmyyntiveron 

sekä oletusarvoisen ostoveron suuruus asetettiin 24 prosenttiin. Lisäksi tarkistettiin 

yrityksen oletusvaluutta-asetus ja muutettiin Seuraava laskunumeron, Seuraava 

hyvityslaskun numeron, Seuraava ostolaskun sekä Seuraava ostohyvityslaskun 

numeron automaattisen numeroinnin muotoilua toimeksiantajan haluamaan muo-

toon. 

Laskutus/Kirjanpito-moduulin oletusasetukset ovat liitteessä 6. 

6.4 Yleiset asetukset 

Yleisistä asetukset -osiossa määritettiin lähtevien sähköpostien palvelin. Toimin-

nanohjausjärjestelmää varten luotiin Nordic Kaluste Ky:n sähköpostipalvelimelle 

uusi asiakaspalvelusähköpostiosoite, jonka kautta Odoosta lähetettävät sähköpos-

tiviestit välittyvät vastaanottajille. Alias Domain -asetus muutettiin vastaamaan yri-

tyksen sisäverkossa olevan palvelimen osoitetta. Lisäksi asiakasportaali otettiin 

pois käytöstä. Yleisistä asetuksista deaktivoitiin: 

– Aktivoi asiakasportaali -asetus. 

Yleiset asetukset -osion oletusasetukset ovat liitteessä 7. 

6.5 Kehittäjätila 

Kehittäjätila aktivoitiin kuvion 13 mukaisesti valitsemalla käyttäjänimen (kohta A) 

pudotusvalikosta About Odoo -osio (kohta B) ja avautuvasta ikkunasta aktivoin-

tikomento (kohta C). Kehittäjätilassa jokaisessa päänäkymässä voidaan nähdä 

kehittäjävalikko (kuvio 14), jonka kautta pystytään hallitsemaan ja muokkaamaan 

muun muassa päänäkymien hakusuodattimia, teknisiä kielikäännöksiä sekä valit-

semaan käytössä olevia näkymiä ja muokkaamaan niitä. Kehittäjävalikon kautta 

pystyttiin ajamaan myös JavaScript-testiajo moduulien toiminnan testaamiseksi.  
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Kuvio 13. Kehittäjätilan aktivointi.  
 
 
 

 

Kuvio 14. Kehittäjävalikko. 



36 

 

6.6 Ostot- ja Valmistus-moduulien oletusnäkymien muokkaus 

Oletusnäkymien muokkaamiseksi täytyi kehittäjätilan olla aktiivinen, jotta kehittäjä-

valikon kautta voitaisiin muokata nykyisiä näkymiä. 

6.6.1 Ostot-moduulin oletusnäkymät 

Muutoksia tehtiin Ostot-päänäkymän Tarjouspyynnöt- sekä Ostotilaukset-osioiden 

oletusnäkymiin. Tarjouspyynnöt sekä ostotilaukset-osioiden tietueet näkyvät ole-

tuksena allekkain listattuna. Oletuksena listalla näkyivät tilauksista ja tarjouspyyn-

nöistä seuraavat tiedot: 

– viite. 

– tilauspäivä. 

– toimittaja. 

– oletettu päivämäärä (toimituspäivämäärä). 

– lähdeasiakirja. 

– veroton hinta. 

– verollinen hinta. 

– tila. 

 

Näytettävien tietojen muokkaamiseksi valittiin kehittäjävalikosta Muokkaa TreeNä-

kymä -valinta, jonka avulla päästiin muokkaamaan näkymän XML-muotoista mää-

ritystiedostoa (kuvio 15). Toimeksiantajan vaatimuksesta listanäkymään lisättiin 

Toimittajan viite (partner_ref) -kenttä (kuvio 16), jotta viitteeksi syötetty tieto olisi 

näkyvissä myös listanäkymässä. Määritystiedostoon lisättiin rivi 

<field name="partner_ref"/> 

 



37 

 

 

Kuvio 15. Ostotilaukset- ja tarjouspyynnöt-osioiden näkymien määritystiedosto. 
 

 

 

Kuvio 16. Toimittajan viite -kenttä lisätty näkymään. 
 

6.6.2 Tuotannonohjaus/Valmistus-moduulin oletusnäkymät 

Myös Valmistus-moduulin Valmistustilaukset-osion perusnäkymässä tietueet nä-

kyvät allekkain listattuna. Tästä näkymästä haluttiin poistaa turhia kenttiä, jotka 

eivät olleet relevantteja. Näitä kenttiä olivat Tunnit yhteensä- ja Kierrot yhteensä  

-kentät. Kenttien poisto tehtiin muokkaamalla näkymän määritystiedostoa, josta 

poistettiin rivit 

<field name="hour_total" sum="Total Hours"/> 

<field name="cycle_total" sum="Total Cycles"/> 
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6.7 Tuotteiden lisääminen 

Tuotteiden lisääminen Odoon tietokantaan tehtiin Varastonhallinta-päänäkymän 

Tuotteet-osion kautta. Tuotteiden lisäämiseen käytettiin Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmän omaa CSV-tiedoston tuontityökalua. Tuontityökalu on 

käytettävissä kaikissa listamuotoisissa näkymissä. Tuontityökalu avautuu lis-

tanäkymän ylälaidasta löytyvästä Tuo-toiminnosta (kuvio 17). 

 

 

Kuvio 17. Tuo-toiminnon sijainti listanäkymässä. 
 
 

Liitteessä 8 nähdään esimerkki CSV-tiedoston sisällöstä. Tuonnin yhteydessä 

tekstitiedostossa oleville tiedoille osoitetaan pudotusvalikosta tietokannanrakentei-

ta vastaavat kentät (kuvio 18). Järjestelmä generoi tietueille uniikin ID-numeron. 

ID-numeron avulla tietueille pystyttiin osoittamaan uusia kenttiä myöhemmin, eikä 

järjestelmään päässyt syntymään duplikaatteja. Lisäksi ID-numero mahdollisti tuot-

teiden tietojen massapäivityksen tuontityökalun avulla. 
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Kuvio 18. Tuontityökalu ja kenttien osoittaminen. 
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7 TULOKSET 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on haasteellinen ja aikaa vaativa toi-

menpide, vaikka prosessia voidaan helpottaa hyvällä suunnittelulla ja perusteelli-

sella alkukartoituksella. Vaikka tässä työssä lähdettiin liikkeelle käytännössä tyhjäl-

tä pöydältä, saavutettiin siinä merkittävä osa työn tavoitteista. 

Työn päätavoitteena oli avoimeen lähdekoodiin perustuvan Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja personointi Nordic Kaluste Ky:n käyt-

töön. Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä onnistuttiin ottamaan käyttöön Windows 

Server 2012 -palvelinympäristössä. Toiminnanohjausjärjestelmään saatiin onnis-

tuneesti asennettua ja käyttöönotettua toimeksiantajan vaatimusmäärittelyn mu-

kaiset perusmoduulit. Järjestelmän määritykset tehtiin vastaamaan toimeksianta-

jan tarpeita ja personointi suoritettiin onnistuneesti. 

Työssä selvitettiin toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä ja taustoja sekä sitä, mitä 

toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan. Työssä esiteltiin myös avoimen lähde-

koodin määritelmä ja käytiin läpi minkälaisia eroavaisuuksia avoimen ja suljetun 

lähdekoodin väliltä löytyy eri käyttäjäryhmien kannalta tarkasteltuna. Ennen varsi-

naista työn aloittamista tutkittiin myös Odoon tarjoamia käyttöönottomahdollisuuk-

sia erilaisissa palvelinratkaisuissa ja miten nämä ratkaisut vaikuttavat Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmän käytön hinnoitteluun. 

Vaatimusmäärittelyssä oli myös sekundaarisia ominaisuuksia. Excel Import  

-moduulia ei työn tekohetkellä ollut saatavilla valmiina ratkaisuna, joten ainoana 

vaihtoehtona olisi ollut kyseisen moduulin tekeminen. Tämä päätettiin kuitenkin 

jättää opinnäytetyön puitteissa tekemättä. Uuden moduulin tekeminen olisi tässä 

tilanteessa vaatinut uuden ohjelmointikielen opettelemista sekä moduulien luomi-

seen liittyvien perusasioiden sisäistämistä. 

Selvitystä eLasku-moduulin käyttöönottomahdollisuudesta perinteisten laskutus-

pohjien ja viitenumeroiden kanssa ei suoritettu työn aikana siinä laajuudessa, mitä 

alun perin ajateltiin. Eräänä vaihtoehtona on kuitenkin valmiin laskutusmoduulin 

hankkiminen ulkopuoliselta ohjelmistotalolta, jolta olisi mahdollista saada myös 

moduulin käyttöönotto- ja tukipalvelut. 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTAA 

Tässä työssä käytiin läpi avoimen lähdekoodin Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän 

asentaminen sekä käyttöönotto Windows Server 2012 R2 -palvelinympäristössä.  

Työn alussa esiteltiin toiminnanohjausjärjestelmän historiaa ja miten toiminnanoh-

jausjärjestelmä yleisesti määritellään. Tämän jälkeen kerrottiin tarkemmin Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmästä. Lisäksi käsiteltiin Odoon modulaarisuutta ja sitä, 

mitä eri käyttöönottovaihtoehtoja Odoon-toiminnanohjausjärjestelmälle tarjotaan. 

Lisäksi selitettiin lyhyesti, mihin Odoon hinnoittelu perustuu. Ennen varsinaista 

työvaihetta kerrottiin, mikä on lähdekoodi ja mitä eroja on avoimella ja suljetulla 

lähdekoodilla eri käyttäjäryhmien näkökulmasta tarkasteltuna. 

Opinnäytetyön käytännön toteutusvaihe jaettiin kahteen osioon. Ensimmäisessä 

luvussa esiteltiin Nordic Kaluste Ky:n kanssa tehty vaatimusmäärittely, Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmän asentaminen ja esimääritysten suorittaminen. Toi-

sessa osassa esitellään muutokset, jotka tehtiin Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmään ja sen moduuleihin, jotta saavutettiin vaatimusmää-

rittelyn mukainen lopputulos.  

Työn tuloksena saatiin asennettua ja käyttöönotettua käyttövalmis Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmä toimeksiantajan omalla palvelimella. 

Työ aihe oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, eikä sen aikana voinut olla oppi-

matta uutta. Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä oli opinnäytetyön tekijälle täysin 

uusi järjestelmä, eikä aikaisempaa kokemusta toiminnanohjausjärjestelmän  

personoinnista ollut. Odoon oli kuitenkin looginen, helposti lähestyttävä ja käytet-

tävä avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönotto mainitaan tässäkin työssä useaan otteeseen suuritöiseksi ja 

ajallisesti pitkäksi projektiksi, eikä tätä käy kieltäminen. Käyttöönoton laajuuteen 

vaikuttaa kohdeyrityksen koko sekä käyttöönotetut osa-alueet ja moduulit. Suu-

rimmissa yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto suoritetaan yleensä 

moduuli kerrallaan, ja koko järjestelmän käyttöönotto saattaa viedä vuosia. 
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Opinnäytetyön loppuvaiheessa ajatukset keskittyivät työn lopputulokseen ja loppu-

tuloksen laatuun. Koska järjestelmää ei entuudestaan tunnettu, täytyi miettiä jatku-

vasti, miten järjestelmästä saadaan kaikki potentiaalinen hyöty käyttöön. 

Tulevaisuuden kannalta on erityisesti tärkeää miettiä, tullaanko yrityksen Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmä liittämään Odoo S.A.:n tarjoamiin palveluihin. Liittämi-

nen olisi järkevää, jotta järjestelmän moduulien ajantasaisuus voidaan taata myös 

jatkossa. Lisäksi järjestelmän liittäminen Odoo S.A.:n tarjoamiin palveluihin olisi 

tällä hetkellä ilmaista, sillä käyttäjiä järjestelmässä on ainakin toistaiseksi ainoas-

taan kaksi. 

Lisäksi olisi suotavaa, että järjestelmän käyttäjät voisivat suorittaa Odoon yhteis-

työkumppanin järjestämän käyttökoulutuskurssin, jotta järjestelmää pystytään 

käyttämään oikein ja tehokkaasti. Näin myös järjestelmän käyttökokemukset pa-

ranisivat. Koska järjestelmä on myös yrityksen työntekijöille uusi, olisi tärkeää, että 

järjestelmän käyttöä voitaisiin tukea positiivisten kokemusten avulla. 
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LIITE 7. Yleiset asetukset -osion oletusasetukset 

LIITE 8. Testitiedosto tuotteiden tuontia varten 
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LIITE 2. Myynti-moduulin oletusasetukset 
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LIITE 3. Ostot-moduulin oletusasetukset 
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LIITE 4. Varastonhallinta-moduulin oletusasetukset 
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LIITE 5. Valmistus/Tuotantonnonohjaus-moduulin oletusasetukset 
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LIITE 6. Laskutus/Kirjanpito-moduulin oletusasetukset 
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LIITE 7. Yleiset asetukset -osion oletusasetukset 
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LIITE 8. Testitiedosto tuotteiden tuontia varten 

 

 


