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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Alidomain Aliverkkotunnus, on varsinaisen verkkotunnuksen, kuten 

www.petbees.fi alle luotu irrallinen osio. Esimerkkinä pe-

saseuranta.petbees.fi. 

B2/cafelog WordPressin edeltäjä. Blogien tekoon ja hallinnointiin tar-

koitettu järjestelmä. 

Back-end Tarkoittaa taustalla toimivaa järjestelmää, joka ei näy 

web-sivuston käyttäjälle. Esimerkiksi palvelimella toimivia 

sovelluksia sivuston ylläpitoa varten. 

CDA Content delivery application, eli sisällön toimitussovellus. 

CMA Content management application, eli sisällönhallintasovel-

lus. 

CMS Content management system, eli sisällönhallintajärjes-

telmä. 

Cookies Eväste, pieni tekstitiedosto, jonka web-selain tallentaa 

käyttäjän laitteelle. Web-sivustojen ylläpitäjät käyttävät 

evästeitä tallentamaan esimerkiksi kirjautumistiedot.  

cPanel Sovellus, joka tarjoaa välineet web-sivujen ylläpitäjille, jäl-

leenmyyjille ja loppukäyttäjille. 

CSS Cascadin Style Sheets kuvaa, kuinka HTML-elementtien pi-

tää näkyä web-sivustoa käyttävän laitteen ruudulla. 

Domain Domain eli verkkotunnus on osoite internetissä. Verkko-

tunnus osoittaa yleensä tiettyyn IP-osoitteeseen. Domainit 

hankitaan verkkotunnusvälittäjiltä, jotka tarjoavat yleensä 

myös muita palveluja ja toimivat webhotelleina. 

ECM Enterprise content management, eli yrityksen sisällön hal-

linta. 
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GNU GPL Gnu General Public License. GNU-hankkeen yleinen li-

senssi vapaiden ohjelmistojen julkaisemiseen. Antaa ke-

nelle tahansa oikeuden käyttää, muuttaa, jakaa edelleen 

ja kopioida ohjelmia ja niiden lähdekoodia. 

Google Analytics Verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu ilmainen työ-

kalu. 

GUI Graphical user interface, eli graafinen käyttöliittymä. 

Hakukone Ohjelma, joka etsii internetistä jatkuvasti uusia sivuja ja 

liittää ne hakemistoonsa erityisten hakusanojen mukaan. 

Hakukone antaa käyttäjälle halutun sivuston hakusanojen 

mukaan. 

HTML Hypertext Markup Language, koodikieli web-sivuston ra-

kentamiseen. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, eli selainten ja WWW-

palvelimien protokolla tiedonsiirtoon. 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, eli HTTP-protokollan 

ja TLS/SSL-protokollan yhdistelmä. 

Indeksointi Hakemiston luominen ja täydentäminen. Tukee tiedon-

haun toimintaa optimoimalla dokumenttien sisällönkuvai-

lua. 

MySQL Relaatiotietokantaohjelmisto, joka on erittäin suosittu 

web-palveluiden tietokantana. 

Palvelin Internetiin kytketty tietokone muun muassa web-sivujen 

säilytystä varten. 

PHP Ohjelmointikieli skriptien tekemiseen. Soveltuu erityisesti 

web-pohjaiseen ohjelmointiin. 

Plugin Plugin tarkoittaa sovellukseen ladattavaa lisäosaa. 

WordPressin pluginit on tehty PHP-kieltä käyttäen. 
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SEO Search Engine Optimization, tarkoittaa hakukoneopti-

mointia. 

SSH Secure Shell, protokolla salattuun tietoliikenteeseen. 

SSL/TLS Secure Sockets Layer/Transport Layer Security. Salauspro-

tokolla, jolla suojataan internetsovellusten tietoliikenne 

verkossa. Tavallisin käyttötapa on WWW-sivujen siirron 

suojaus HTTPS-protokollalla. 

URL Uniform Resource Locator, eli web-osoite. 

WCM Web content management, eli web-sisällön hallinta.  
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1 Johdanto 

1.1 Työn lähtökohdat 

Toimeksiantaja on kiinnostunut mainostamaan itseään verkossa ja haluaa 

yritykselleen toimivan verkkokaupan. Verkkokaupan alustava tarkoitus on selvittää, 

onko yrityksen tuotteille kysyntää verkkokaupan muodossa, ja kuinka paljon 

asiakkaita käy sivuilla. Yritys pitää verkkokauppaa kokeiluna ja sen mahdollinen 

vähäinen käyttö ei vaikuta yrityksen talouteen negatiivisesti. Lähtökohtaisesti 

sivuston on tarkoitus esittää yrityksen historiaa ja luoda asiakkaalle mielikuva hyvästä 

sekä haluttavasta suomalaisesta tuotteesta. 

1.2 Taustaa ja toimeksiantaja 

Toimeksiantajana oli P.E.T.Bees Oy, mehiläisten pölytyspalveluun ja hunajaan 

keskittyvä yritys. Yritys on toiminut vuodesta 1994, varsinainen toiminta alkoi 

kuitenkin jo 1983. Tuotteen levikki on toiminut kauppojen jälleenmyynnillä ja 

yksittäisillä pitkäaikaisilla asiakkailla. Yrityksen omistaja oli halukas mainostamaan 

tuotteitaan myös omien kotisivujen kautta ja testaamaan menekkiä verkkokaupan 

muodossa. 

1.3 Tehtävä ja tavoitteet 

Tehtävänä oli rakentaa toimeksiantajalle toimiva verkkokauppa ilmaista WordPress-

sisällönhallintajärjestelmää käyttäen, sillä tavoitteena oli saada kustannukset mah-

dollisimman alhaisiksi. Tarkoituksena oli selvitä ilman sivustolle koodaamista 

WordPressin lisäosia käyttäen. Verkkokaupan on toimittava kaikilla näyttöpäätteillä 

puhelimista tietokoneisiin.  
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2 Verkkokaupan suunnittelu 

2.1 Yleistä 

Verkkokaupan toteutukseen löytyy sekä ilmaisia että maksullisia toteutustapoja. 

Yrityksille suunnattuja kotisivujen ja verkkokauppojen toteutuspalveluja löytyy 

runsaasti. Hinnat vaihtelevat palvelun tarjoajan, toteutustavan ja sisällön mukaan. 

Verkkosivuja voi toteuttaa esimerkiksi kaiken kattavilla kotisivujen 

rakennusohjelmilla nopeasti ja vaivattomasti. Jos sivujen räätälöinnin tarve on suuri, 

on suositeltavaa rakentaa sivut alusta asti käyttäen HTML-editoria, kuten ilmaista 

OpenElementia tai maksullista Dreamweaveria. 

Toimeksiantajan toiveiden mukaisesti kustannukset pidetään kohtuullisina ja 

verkkosivujen suunnitteluun päätettiin käyttää ilmaista ja helppokäyttöistä 

sisällönhallintajärjestelmää. 

2.2 Lakien ja velvollisuuksien huomiointi 

Verkkokauppaa pystyttäessä on otettava huomioon The Payment Card Industry Data 

Security Standard (PCI DSS) ja sen määräykset. Määräykset ovat luotu yrityksille 

takaamaan luottokortin käsittelyn turvallisuutta ja niiden noudattamatta jättäminen 

voi aiheuttaa vakavia seuraamuksia. WordPressin alustalle rakennetussa 

verkkokaupassa ylläpitäjän on itse varmistettava, että valittu maksujärjestelmä toimii 

määräysten mukaisesti ennen sen käyttöönottoa. (Moore 2014, 166.) 

Lait vaihtelevat valtiosta riippuen, mutta vaatimuksena on myös 

yksityisyyskäytännön (privacy policy) julkaiseminen ja sen hyväksyntä. Tämä takaa 

sivuston kävijöille tiedon kaikesta heistä kerätystä informaatiosta ja mitä sillä tullaan 

tekemään. Sivuston pitää yleisesti ilmoittaa henkilökohtaisen informaation 

suojaamisesta, kuten käyttäjien nimet ja  sähköpostiosoitteet. EU:n uusi tietosuoja-

laki GDPR astuu voimaan 25.5.2018 ja se tuo velvoitteita sekä ehtoja lähes jokaiselle 

yrittäjälle. (Moore 2014, 166-167; Yrittäjät 2018.) 

Toukokuusta 2011 lähtien Euroopan alueella tuli voimaan laki, joka velvoittaa 

evästeitä (cookies) käyttävät sivustot ilmoittamaan niiden käytöstä ja antamaan 
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käyttäjälle mahdollisuuden estää ne. Jotkut verkkokauppasovellukset tarjoavat 

sisäänrakennettua evästeiden ilmoitussysteemiä. WordPressin lisäosista löytyy myös 

laaja tarjonta evästeiden käyttöilmoitukselle. (Moore 2014, 167.) 

2.3 Sisällönhallintajärjestelmät ja niiden toiminnot 

Sisällönhallintajärjestelmällä (CMS) tarkoitetaan sovellusta tai useita yhdessä toimi-

via ohjelmia, joiden tarkoitus on luoda ja ylläpitää digitaalista sisältöä. Sisällönhallin-

tajärjestelmiä käytetään tyypillisesti yrityksen sisällön hallinnassa (ECM) ja verkon si-

sällönhallinnassa (WCM). ECM helpottaa yhteistyötä työpaikalla integroimalla doku-

menttien hallinnan, digitaalisen sisällönhallinnan ja asiakirjojen säilytyksen toimin-

not, ja tarjoaa loppukäyttäjälle käyttötarpeesta riippuen rajoitetun tai rajoittamatto-

man henkilökohtaisen pääsyn yrityksen digitaaliseen omaisuuteen. WCM helpottaa 

yhteistyötä web-sivujen hallinnassa. (Rouse 2016.) 

Molemmat yrityksen sisällön hallintsysteemit ja verkon sisällön hallintasysteemit si-

sältävät kaksi osaa: sisällönhallintasovelluksen (CMA) ja sisällöntoimitussovelluksen 

(CDA). Sisällönhallintasovellus on graafinen käyttöliittymä (GUI), joka mahdollistaa 

käyttäjälle kontrollin web-sivujen sisällön luomiseen, muuttamiseen ja poistoon eikä 

käyttäjän tarvitse tietää mitään HTML-kielestä. CDA tarjoaa back-end palvelut, jotka 

ylläpitävät sisällönhallintaa ja toimitusta CMA:ssa luodun sisällön jälkeen. (Rouse 

2016.) 

Toiminnot vaihtelevat sisällönhallintajärjestelmän mukaan, mutta ydintoimintoina 

pidetään yleensä indeksointia, hakutoimintoja ja esille saantia, tallennusmuodon hal-

lintaa, päivitysten kontrollia ja julkaisua. (Rouse 2016.) 

Muut sisällönhallintajärjestelmien sisältämät suositut toiminnot ja palvelut ovat 

muun muassa SEO-ystävälliset URLit, joukkokohtainen oikeuksien hallinta, täysi tuki 

lomakkeille ja niiden kustomointi, helppokäyttöinen avustettu asennus sekä hallinta-

paneelin usean kielen tuki. (Rouse 2016.)  
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2.3.1 Sisällönhallintajärjestelmän valinta 

Sisällönhallintajärjestelmän valinnalle löytyy runsaasti huomioon otettavia osateki-

jöitä. Nykypäivänä yrityksille on tärkeää nopeat päivitykset ja sisällön nopea luonti 

sekä sen julkaisu. Ulkoasun muutettavuus ja sen helppous on sisällönhallintajärjestel-

mien myötä helpottanut urakkaa ja mahdollistaa virheiden syntymisen riskin piene-

nemisen. Helppokäyttöisyys kokonaisuudessaan on yksi tärkeimmistä syistä käyttää 

sisällönhallintajärjestelmää. Yrityksen tarvitsee miettiä vain sisältö sekä valita ulko-

asu. Teknisen osaamisen yritys voi jättää palvelun tarjoajalle, joka huolehtii järjestel-

män toimivuudesta. (CM Digimaailman moniosaaja n.d.) 

Turvallisuus on nykypäivänä uhattuna jatkuvasti kalasteluyritysten, tietomurtojen ja 

palvelunestohyökkäysten takia. Sisällönhallintajärjestelmien laatua sekä turvalli-

suutta päivitetään jatkuvasti, ja kehittäjät ovat yhdessä käyttäjien sekä kehittäjäyh-

teisön kanssa valppaita korjaamaan sekä päivittämään järjestelmien haavoittuvuuk-

sia nopeasti. Oikeuksien määrittely on myös sisällönhallintajärjestelmän keskeisiä 

ominaisuuksia, jolla voi erottaa sisällöntuottajat ja järjestelmän ylläpitäjät. (CM Digi-

maailman moniosaaja n.d.) 

Sisällönhallintajärjestelmiä on suuri määrä. Valinta on katsottava käyttötarpeen mu-

kaan. Vertailu on tärkeää, ja keskustelupalstat, web-sivustot sekä järjestelmiä tunte-

vat ammattilaiset pystyvät auttamaan omaan käyttötarkoitukseen soveltuvan järjes-

telmän valinnassa. Sisällönhallintajärjestelmistä löytyy maksullisia ja ilmaisia, avoimia 

sekä suljettuja, pieni- ja suurikokoisia käyttötarpeen mukaisia kokonaisuuksia. Verk-

kosivujen sisällönhallintajärjestelmistä tunnetuimpia ovat WordPress, Joomla ja Dru-

pal. Edellä mainitut ovat ilmaisia ja turvallisia käyttää. Helppokäyttöisyys vaihtelee 

ohjelmointiosaamisesta riippuen. Ne ovat hyvin muokattavia ja eroavat toisistaan 

sekä tarkoituksistaan. (Huipulla Marketing n.d.) 
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2.3.2 Wordpress 

WordPress on aloittelijan paras valinta helppokäyttöisyyden vuoksi. Se toimii todella 

hyvin pienistä keskisuuriin verkkosivujen tekoon, blogeihin ja pienen verkkokaupan 

tekemiseen. Vuoden 2015 tilaston mukaan WordPressiä on ladattu 140 miljoonaa 

kertaa. Ilmaisia teemoja on yli 4000 ja ilmaisia lisäosia yli 45000. Päivitysten taajuus 

on 42 päivää. Yli 60 miljoonaa web-sivustoa toimii WordPressillä, ja sen käyttö on yli 

40 % CMS-pohjaisista sivustoista. Koodausta pyrittiin välttämään opinnäytetyön 

teossa, joten helppokäyttöisyyden vuoksi valinta kohdistui lopulta WordPressiin. 

(Mening 2015.) 

2.3.3 Drupal 

Drupal vaatii ohjelmoinnista runsaasti ymmärrystä ja on vaativa käyttää. Se on kui-

tenkin kaikista tehokkain alusta. Osaamisen vaativuus on vähintään keskivertoa 

HTML, CSS ja PHP -koodikielistä. Vuoden 2015 tilaston mukaan Drupalia on ladattu 

15 miljoonaa kertaa. Ilmaisia teemoja on yli 2000 ja ilmaisia lisäosia yli 34000. Päivi-

tysten taajuus on 51 päivää. Drupal on kolmanneksi suosituin sisällönhallintajärjes-

telmä. (Mening 2015.) 

2.3.4 Joomla 

Joomla on WordPressin ja Drupalin välimaastosta. Se tarvitsee ohjelmoinnista ja koo-

dikielten osaamisesta perusymmärrystä. Erittäin hyvä verkkokauppa-alusta paljon 

toiminnallisuuksia omaavalle sivustolle. Vuoden 2015 tilaston mukaan Joomlaa on la-

dattu 63 miljoonaa kertaa. Ilmaisia teemoja on yli tuhat ja ilmaisia lisäosia yli 7000. 

Päivitysten taajuus on 36 päivää. Joomla on toiseksi suosituin sisällönhallintajärjes-

telmä. (Mening 2015.) 
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3 Webhotellit, domain ja SSL 

Web-sivuja voi pitää yllä myös omalla kotona löytyvällä tietokoneella, mutta suositel-

tavaa on muun muassa nopeuden, tietoturvan ja vaivattomuuden takia pitää web-

sivut webhotellin palvelimella. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia jatkuvasti ylläpidosta ja 

Vikatilanteissa korjaukset ovat yleensä nopeita, joten sivut ovat lähes jatkuvasti käy-

tettävissä. 

3.1 Webhotellit 

Webhotelli on palvelu, joka tarjoaa asiakkaan omien verkkosivujen julkaisuun ja verk-

kopalveluihin vuokrattavaa kiintolevytilaa palvelun www-palvelimelta. Asiakas saa 

omat web-sivut ja työkalut niiden ylläpitoon. Webhotellit tarjoavat myös muita pal-

veluja kuten helppokäyttöisen sovellusten hallintapaneelin, sähköpostilaatikoita, pos-

tituslistoja, alidomaineja, roskapostin suodatusta, relaatiotietokantoja (MySQL) ja 

SSH-yhteyden. Parhaissa palveluissa on hallintapaneeli nopeaan sivuston luontiin 

muutaman klikkauksen periaatteella, kuten cPanel. (Hosting Service 2014; Louhi 

n.d.b.) 

Webhotellien tarjonnassa on suurta kilpailua. Hintoja sekä palvelun laatua on tärkeä 

verrata ennen lopullista valintaa, sillä niiden tarjonta on vaihtelevaa, eivätkä hinnat 

aina vastaa palvelun laatua. Onkin erittäin tärkeää etsiä palveluista keskusteluja sekä 

arvosteluja ja vertailla niitä ennen lopullista päätöstä. Täysin webhotellipalveluihin 

keskittyvät yritykset ovat usein nopeita, automatisoituja ja asiakaspalvelualttiita. 

Suuremmat yritykset, jotka ovat keskittyneet enemmän muiden palvelujen tarjon-

taan, eivät välttämättä ole ajan tasalla webhotellin toimivuudesta ja ohjeistuksesta. 

Palvelu voi myös olla hyvin hidasta ja epävarmaa, ja tukipalvelu voi olla maksullista. 

3.2 Domain 

Kaikki yhteisöt, yritykset ja vähintään 15 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt voivat ko-

tipaikastaan riippumatta rekisteröidä itselleen muun muassa fi-verkkotunnuksen. Re-

kisteröinti pitää tehdä verkkotunnusvälittäjän kautta. Verkkotunnusvälittäjät merkit-
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sevät asiakkaidensa puolesta domainit Viestintäviraston ylläpitämään verkkotunnus-

rekisteriin. Domainin rekisteröinnissä on huomioitava, että haettava domain on va-

paana ja lainmukainen. Domain ei saa loukata suojattua tavaramerkkiä tai nimeä. 

Viestintäviraston sivuilta löytyy tietoa, mitä merkkejä domain voi sisältää. Domain ei 

ole ikuisesti asiakkaan omaisuutta, vaan sen voimassaoloaika täytyy uusia säännölli-

sesti. Verkkotunnusvälittäjät tarjoavat yleensä asiakkaalle domainin uusimista ennen 

sen vanhenemista. (FI-verkkotunnuksen hankkiminen 2017; Louhi n.d.a.) 

Suurimmat webhotellien tarjoajat ovat myös verkkotunnusvälittäjiä. Verkkotunnuk-

sen (domain) voi tilata yksittäisenä, jos haluaa käyttää muuta palveluntarjoajaa. Suo-

siteltavaa on kuitenkin tilata domainin lisäksi kovalevytilaa webhotellista, sillä silloin 

kaikki palvelukustannukset tulevat selkeästi samalle laskulle ja voivat yhdessä olla 

edullisempia. Domainin omistaa aina sen tilaaja, ja sitä voi siirtää palvelusta toiseen 

verkkotunnuksen välittäjän vaihtoavainta pyytämällä. Tunnus saadaan vaihdettavan 

palvelun tarjoajalta tai viime kädessä Viestintävirastolta ja annetaan uudelle palvelun 

tarjoajalle. Domain voi joissakin tapauksissa olla väärinkäytöksen takia myös lukittu ja 

sen avaaminen täytyy pyytää vaihdettavalta palvelulta. Palveluntarjoajasta ja tilauk-

sesta riippuen maksun suoritettua domain ja kovalevytila on yhdistetty toisiinsa auto-

maattisesti ja verkkosivun luonti onnistuu heti. 

3.3 SSL-sertifikaatin käyttö 

SSL-sertifikaatti, joka tunnetaan nykyään nimellä TLS, suojaa tiedon siirron HTTP-

protokollan kanssa ja yhdessä ne muodostavat HTTPS-yhteyden. Se tarjoaa käyttä-

jälle turvatun yhteyden käyttämälleen verkkosivulle. Google on suurena hakuko-

neena ja selaimen tarjoajana ilmoittanut muuttavansa käytäntöjään suojaamatto-

mien verkkosivujen esittämisessä heinäkuussa 2018. Verkkosivut, jotka eivät käytä 

HTTPS-yhteyttä, eivät tule yltämään hakutuloksissa yhtä korkealle kuin suojatut si-

vustot. Suojaamattomasta sivustosta myös ilmoitetaan selvästi selaimen osoiterivin 

alussa. Hakukoneoptimoinnin parannuksen ja sivuston uskottavuuden kannalta on 

hyvä tarjota sivustossa vierailevalle turvattu yhteys. Googlen ilmoitus on ajanut sivus-

tojen ylläpitäjät toimiin ja nykyään sadasta suosituimmasta sivustosta yli 80% käyttää 

suojattua yhteyttä. Webhotellit tarjoavat nykyään palveluissaan sivustoa varten SSL-

sertifikaattia ilmaiseksi tai maksua vastaan. (Collins 2017; Robbins 2018.) 
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4 WordPress ja sen lisäosat 

Wordpress on erittäin suosittu ja ilmainen avoimen lähdekoodin 

sisällönhallintajärjestelmä, ja sen osuus on noin 30 % koko internetin web-sivuista. 

Joka päivä arviolta yli 500 uutta sivustoa rakennetaan WordPressilla ja miljoonasta 

suosituimmasta web-sivustosta noin 230000 käyttää sitä. (Karol 2018.) 

4.1 Historia 

WordPressin edeltäjänä toimi Ranskalaisen Michel Valdrighin kehittämä b2/cafelog 

vuonna 2001, joka esitteli uuden konseptin sivujen luontiin dynaamisesti MySQL 

tietokannasta. Valdrigh jatkoi työnsä kehitystä, kunnes katosi 2002 lopussa. 

Katoamisen myötä käyttäjät alkoivat olla huolissaan b2/cafelogin kehittäjätuen 

loppumisesta ja tulevaisuudesta. Matt Mullenweg, yksi b2/cafelogin käyttäjistä, oli 

huolestuneiden joukossa. Hän sai vuoden 2003 alussa idean rakentaa uusi alusta 

yhdistäen b2/cafelogin hyvät puolet ja uusia ominaisuuksia. B2/cafelogin lähdekoodi 

oli julkaistu GNU GPL:n alla, joten Mullenwegilla oli vapaat kädet käyttää sitä 

projektinsa pohjana. Hän julkaisi ideansa blogiinsa ja ihmiset kiinnostuivat pian siitä, 

kuten Mike Little. Michel Valdrighi ilmestyi 2003 puolessavälissä ja ilmoitti laajasti, 

että b2/cafelogista on irtaantunut uusi projekti nimeltään WordPress ja sen kehitystä 

johtavat Matt Mullenweg sekä Mike Little. Pian ilmoituksen jälkeen WordPressin 

ensimmäinen versio 0.7 julkaistiin suoraan b2/cafelog version 0.6 jatkoksi. Michael 

Valdrighi työskenteli WordPressin kehitystiimissä vuoteen 2005. WordPress on 

rakennettu PHP:lla ja MySQL:llä. (Wordpress n.d.b; WhoIsHostingThis n.d.) 

WorPress kasvoi vuosikymmenen aikana blogisivujen ylläpito- ja 

hallinnointijärjestelmästä pienien sekä suurien päivitysten myötä monipuoliseksi ja 

helppokäyttöiseksi web-sivujen sisällönhallintajärjestelmäksi. Nykyään WordPress 

toimii hyvin monessa käyttötarkoituksessa ja ladattavat lisäosat takaavat vielä 

laajemman käytön. WordPress-alustan suosittuja käyttötarkoituksia ovat blogien ja 

verkkokauppojen lisäksi muun muassa valokuvagalleriat, keskustelufoorumit, 

sosiaaliset verkostot, portfoliot, staattiset tukipalvelut, sekä kysely- ja 

palautelomakkeet. (Sabin-Wilson 2014, 27-28.) 
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4.2 Ominaisuudet 

WordPress yhdistää yksinkertaisuuden käyttäjille ja julkaisijoille ja monipuolisuuden 

kehittäjille. Tämä tekee siitä jokaiselle helpon lähestyä ja käyttää. Lisäosat tuovat 

WordPressille liki loputtoman käyttömahdollisuuden ja jokaisella on mahdollisuus 

luoda omia lisäosia. Standardiversiossa WordPress on rajoittuneempi ja sisältää vä-

hemmän mahdollisuuksia. (WordPress n.d.a.) 

Standardiversio sisältää nopean ja yksinkertaisen blogisivuston luonnin. Se on alusta 

asti joustava ja antaa mahdollisuuden tehdä esimerkiksi kuvagallerian, uutissivuston, 

tai jopa valtion kotisivut. Julkaisuun tarvittavat työkalut ovat heti toiminnassa ja käyt-

täjä voi julkaista myös piilotettua, salasanan takana olevaa sisältöä. Käyttäjien oi-

keuksia voi rajoittaa tehtävien ja kohteen mukaan, joten täydet oikeudet sivustolle 

voidaan rajoittaa ylläpitäjälle. (WordPress n.d.a.) 

WordPressin standardiversio on luotu toimimaan kaikissa uusimmissa selainversi-

oissa ja myös niiden tulevissa versioissa. Tekninen tuki ja WordPressin yhteisö ratkai-

sevat esille tulleita ongelmia nopeasti. Standardiversio sisältää kaksi oletusteemaa. 

Käyttäjän on helppo kuitenkin etsiä teemaluettelosta tuhansia eri teemoja asennet-

tavaksi ja sen voi vaihtaa muutamalla hiiren klikkauksella. Lisäosat ovat teeman kal-

taisesti helposti ladattavissa ja niistä löytyy muun muassa kalentereita, foorumeita, 

roskapostin estäjiä ja sosiaalisen median sovelluksia. WordPress on valmiiksi opti-

moitu hakukoneille ja lisäosista löytyy runsaasti tarjontaa hakukoneoptimoinnin tar-

kemmalle kontrolloinnille. WordPress tukee yli 70 kieltä ja se on helppo päivittää uu-

simpaan versioon.  (WordPress n.d.b.)  
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4.3 Lisäosista 

WordPressin helppokäyttöisyys näkyy parhaiten lisäosien (plugins) vaivattomassa 

lataamisessa sekä käytössä. Niitä onkin tarjolla WordPressin omien sivujen mukaan 

yli 55000. Suosituimpia lisäosia on ladattu miljoonia kertoja ja tuhannet ihmiset ovat 

arvostelleet ne erinomaisiksi. (Plugins 2018.) 

Lisäosat ovat ohjelmia, jotka WordPressiin lisättynä toimivat sen rinnalla ja 

laajentavat käyttömahdollisuuksia. Ne voivat olla yksinkertaisia ominaisuuksien 

lisäyksiä sivustolle, tai suuria ja koko sivuston toimintojen muuttavia kokonaisuuksia. 

Lisäosat eivät ole osa WordPressin ohjelmiston ydintä, eivätkä ne ole 

tietokoneohjelmistoja itsestään. Ne eivät toimi tyypillisesti ilman isäntäsovellusta, eli 

WordPressiä. Lisäosien kehittäjät jakavat tuotoksiaan yleensä ilmaiseksi, mutta 

maksullisiakin versioita löytyy joukosta. Osa lisäosien kehittäjistä jakaa suppeampaa 

versiota ilmaiseksi, maksullinen versio on monipuolisempi sekä laajemmin 

muokattavissa. 

WordPress tarjoaa lisäosille hallintapaneelista oman sivun niiden muokkaamista 

varten. Lisäosat voi esimerkiksi poistaa käytöstä yksitellen tai yhdessä nipussa. 

Lisäosat ovat hyvä pitää ajantasalla pääosin tietoturvan kannalta ja WordPress osaa 

ilmoittaa käyttäjälle uusista päivityksistä automaattisesti. Päivitykset voidaan asentaa 

nopeasti hiiren klikkauksella. (Sabin-Wilson 2014, 227-233.) 

4.4 WooCommerce 

WooCommerce on ilmainen lisäosa WordPressiin, joka mahdollistaa verkkokaupan 

pystyttämisen muutamalla hiiren klikkauksella. WooCommercea on ladattu yli 42 

miljoonaa kertaa, aktiivisia asennuksia on yli 3 miljoonaa ja 42% kaikista 

verkkokaupoista käyttää sitä. WooCommercen teemoja on yli 1500 ja lisäosia yli 

2500. WooCommerce on tehty mobiiliystävälliseksi asiakkaiden käyttäessä yhä 

enemmän puhelinta tai tablettia ostosten tekoon. Automattic, WordPress-alustan 

luojan perustama yhtiö, hankki suosiota kasvattavan WooCommercen vuonna 2015. 

(Warfel 2018; iThemes n.d.) 
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4.5 Google Analytics 

Google Analytics asentaa koodia jokaiselle verkkosivuston sivulle. Koodilla Google 

Analytics pystyy keräämään tietoa vierailijan liikkeistä verkkosivuilla. Tiedoista 

sivuston ylläpitäjä saa selville esimerkiksi kuinka moni käy verkkosivuilla, mistä 

vierailijat tulevat ja kauanko he kuluttavat aikaa sivustollasi. Sivustolla vierailevien 

käytös on hyvä analysoida esimerkiksi verkkokaupan optimoinnin ja kasvun 

parantamiseksi. Tietoa voi selata visuaalisesti graafeilla ja jakaa helposti osiin. Google 

Analytics toimii evästeillä, joten evästeiden käytön kieltäneistä vierailijoista ei voi 

kerätä tietoa. (Rouse 2011.) 

4.6 Muita huomioon otettavia lisäosia 

Tietoturvan kannalta on hyvä suojata WordPressin haavoittuvuuksia muun muassa 

erilaisia lisäosia käyttämällä. Esimerkiksi Akismet estää massapostituksia blogeissa ja 

tuotearvosteluissa. Wordfence suojaa ylläpitäjän kirjautumista sivustolle. Pääsyn voi 

rajata maakohtaiseksi. 

Muita kiinnostavia lisäosia ovat esimerkiksi WP Google Maps, joka antaa mahdolli-

suuden lisätä sivustolle kartan yrityksen fyysisestä sijainnista. Contact Form 7:llä voi 

tehdä yhteydenottolomakkeita ja Yoast Seo on lisäosa hakukoneoptimointia varten.  
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5 Verkkokaupan toteutus 

Ennen Wordpressin asennusta käydään läpi webhotellin valintaa ja toimintoja. 

Valinnan jälkeen katsotaan kuinka WordPress asennetaan webhotellin palvelimelle. 

Seuraavaksi tarkastellaan Wordpressin tärkeimpiä standardiversion toimintoja. 

Tämän jälkeen otetaan halutut lisäosat käyttöön ja tarkastellaan niiden 

ominaisuuksia ja katsotaan kuinka toimeksiantajan tuote saadaan myyntiin sivustolle. 

5.1 Webhotellin valinta 

Toimeksiantaja oli saanut ennen opinnäytetyön aloitusta tarjouksen webhotellipalve-

lusta yrityksen verkkokaupan pystyttämistä varten yhdeltä Suomen suurimmalta 

operaattorilta. Palvelu osoittautui kuitenkin hitaaksi ja vaikeaselkoiseksi. Muun mu-

assa sähköpostiin tuli tilauksen yhteydessä sekavasti käyttäjätunnuksia ja salasanoja 

eri sovellusten hallintaan ja ohjeistus oli erittäin niukkaa. WordPressin asennus oli 

hieman työläämpi cPanelin kaltaisen hallintapaneelin puutteen vuoksi ja tukisivustot 

oli poistettu palvelun kotisivuilta. Ongelmien esiintyessä ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 

soitto maksulliseen tukipalveluun, joka ei aina pystynyt tarjoamaan vastauksia kysy-

myksiin. Kokemuksen jälkeen oli aika vaihtaa webhotellia parempaan ja kyseiseen 

palveluun keskittyneempää yritystä. 

5.1.1 Miksi juuri kyseinen webhotelli 

Sopivaksi webhotelliksi valikoitui Louhi. Sen tarjoama peruspaketti havaittiin sopi-

vaksi kokonaisuudeksi toimeksiantajan verkkokaupan perustamiseen. Peruspaketti 

sisältää edullisella kuukausihinnalla 5 Gt kovalevytilaa, 20 sähköpostilaatikkoa, 3 

MySQL-tietokantaa ja sivuston kuukausittainen liikenne voi olla 60 Gt. Peruspaketista 

löytyy myös alidomainien ja ilmaisen SSL-sertifikaatin käyttömahdollisuus sekä cPa-

nel-sovellus. Paketti sisältää cPanelille Installatron-sovellusasentimen muun muassa 

helppoon WordPressin asentamiseen. 
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5.1.2 Domainin siirto 

Domain oli varattu toimeksiantajalle edellisen palveluntarjoajan myötä. Uuteen pal-

veluntarjoajaan siirtyessä domain oli myös siirrettävä palvelun alle. Louhen peruspa-

ketin tilauksen yhteydessä oli mahdollisuus kätevään domainin siirtoon ja webhotel-

liin yhdistämiseen, kunhan edelliseltä palveluntarjoajalta sai ensin välittäjän vaihtoa-

vaimen.  

Kuviot 1 ja 2 näyttävät kuinka Louhen peruspaketin oston yhteydessä tilattiin domai-

nin siirto. Jos domain ei ole käytössä muualla, voi palvelussa varata ja ostaa uuden 

domainin helposti ”webhotelli perus”-paketin yhteydessä. 

 

 

Kuvio 1. Webhotellin tilaus ja verkkotunnuksen siirron valinta 
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Kuviossa 2 annettiin edelliseltä palveluntarjoajalta saatu välittäjän vaihtoavain. Do-
main siirtyi vaihtoavaimen antamisella automaattisesti uudelle palveluntarjoajalle. 

 

 

Kuvio 2. Välittäjän vaihtoavain tarvitaan domainin siirtoon 
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5.1.3 Hallintapaneelin toiminta 

Louhen hallintapaneelina käytetään cPanelia. Sen avulla oli helppo muokata ja ylläpi-

tää sivustoa. Louhen peruspaketin maksun jälkeen sähköpostiin tuli selkeät ohjeet ja 

käyttäjätunnukset eri palveluihin.   

Kuvio 3 näyttää Louhen cPanel-hallintapaneelin etusivun sisäänkirjautumisen jälkeen. 

 

 

Kuvio 3. cPanel-hallintapaneelin etusivu 
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5.2 WordPressin asennus 

Hallintapaneelin web applikaatioista valittiin WordPress ja siirryttiin cPanelissa Instal-

latroniin. Installatron on tehty helpoksi käyttää ja WordPressin asennus tapahtui ko-

konaan käyttäjän puolesta. Käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse tietää, kuinka MySQL-tie-

tokanta luodaan ja yhdistetään WordPressiin. 

Kuviossa 4 näkyy Installatronin WordPress-asennuksen ensimmäinen vaihe. Oikealta 

yläkulmasta klikattiin ”install this application” ja asennus käynnistyi. 

 

 

Kuvio 4. WordPress asennetaan helposti Installatronia käyttämällä 
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Kuviossa 5 nähdään mitä kaikkea asennuksen yhteydessä käyttäjä voi valita. Näitä 

tietoja ja asetuksia voi muokata myös jälkikäteen. WordPressin asennuksessa käytet-

tiin suositeltua versiota. Domainin etuliitteeksi laitettiin suojattu HTTPS-yhteys. 

 

 

Kuvio 5. WordPressin asennus Installatronilla 
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Kuvio 6 esittää asennuksen jälkeisen ikkunan. Hallintapaneelista pääsi katsomaan 

suoraan luotuja sivustoja ja kirjautumaan WordPressin omaan hallintapaneeliin. 

 

 

Kuvio 6. WordPress on asennettu ja valmis käytettäväksi 

 

HTTPS-yhteys oli webhotellin puolesta toimintakuntoinen heti asennuksen jälkeen, 

mutta asiakkaat eivät vielä automaattisesti siirtyneet suojattuun yhteyteen siirtyes-

sään sivustolle pelkällä domainin nimellä. Uudelleenohjauksen olisi voinut tehdä itse 

kansioiden hallinnan kautta, mutta järkevämpää oli asentaa WordPressin hallintapa-

neelista ohjauksen hoitava lisäosa. (NameCheap n.d.) 

Kuviossa 7 näkyy HTTPS-yhteyteen uudelleenohjaavan lisäosan valinta. Uudelleenoh-

jaukseen käytettiin yli 80000 latausta saanutta ”Easy HTTPS Redirection”-lisäosaa. 

 

 

Kuvio 7. HTTPS uudelleenohjauksen lisäosan asennus 
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Kuviossa 8 valitaan asennetut lisäosat ja mennään lisäosan asetuksiin. 

 

 

Kuvio 8. Asennetun lisäosan asetukset 

 

Kuviossa 9 asennettu lisäosa varoitti sivuston ylläpitäjää tarkistamaan muun muassa 

HTTPS-yhteyden toimivuuden ennen kuin muutokset tallennetaan. Tallennuksen jäl-

keen uudelleenohjaus oli heti toiminnassa. 

 

 

Kuvio 9. Lisäosan asetukset HTTPS uudelleenohjauksessa 
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5.2.1 WordPressin toiminnot 

WordPressin hallintapaneelista voi muokata sivuston ulkoasua erittäin helposti. Vaa-

tivampiin muutoksiin voi joutua muokkaamaan WordPressin asennuksessa luotuja 

tiedostoja käsin. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, jos ei ole aivan varma mitä on 

tekemässä. Ladattavista lisäosista löytyykin monipuolisesti työkaluja vähintään ylei-

simpiin muokkaustarpeisiin. Sivuston ylläpitäjä näkee sisälle kirjautuessaan yleissil-

mäyksen sivuston tapahtumista, viesteistä, luonnoksista, uutisista, sekä päivityksistä. 

Kuviossa 10 nähdään WordPressin hallintapaneelin ohjausnäkymä. Hallintapaneelista 

löytyivät sivuston muokkaukseen liittyvät työkalut välilehdistä. Välilehdet oli nimetty 

selkeästi muokkauksen kohteen mukaisesti. 

 

 

Kuvio 10. WordPressin hallintapaneelin ohjausnäkymä. 
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5.2.2 Tietoturva 

WordPress-sivustot joutuvat toisinaan hyökkäysten kohteiksi, joten tietoturvaa kan-

natti parantaa muutamilla muutoksilla ja asennuksilla. Ensimmäiseksi asennettiin li-

säosista yli 400000 aktiivista asennusta saanut Sucuri Security-palomuuri. WordPres-

sin asennukseen sisältyi Limit Login Attempts-lisäosa. Kyseinen lisäosa estää toistuvat 

sisäänkirjautumisyritykset samasta IP-osoitteesta. Tietoturvaa voi parantaa myös 

vahvoilla salasanoilla ja kirjautumalla aina ulos hallintapaneelista, kun sitä ei käytetä. 

Automaattiseen uloskirjautumiseenkin löytyi runsaasti lisäosia. (WPBeginner 2017.) 

Kuviossa 11 näkyy Sucuri-lisäosan asentuneen hallintapaneelin valintapalkkiin. Lisä-

osa hälytti Easy HTTPS Redirection-lisäosan muokkaamista tiedostoista, sillä Sucuri 

skannaa WordPressin asennustiedostoja muutoksien jälkeen ja vertaa niitä muokkaa-

mattomaan perusmalliin. 

 

 

Kuvio 11. Sucuri-lisäosan asetukset 
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Kuviossa 12 on Limit Login Attempts-lisäosan asetukset. Lukitusta voi rajata yritysten 

mukaan ja lukituksen pituus on vapaasti valittavissa. 

 

 

Kuvio 12. Limit Login Attempts-lisäosan asetukset 
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5.3 WooCommercen asentaminen ja käyttäminen 

5.3.1 WooCommercen asentaminen 

WooCommerce asennettiin lisäosana WordPress-alustalle kuvion 13 mukaisesti. 

 

 

Kuvio 13. WooCommerce ladataan lisäosana WordPressille 

 

Asennuksen jälkeen WooCommerce-lisäosassa käytiin läpi verkkokaupan haluttuja 

toimintoja ennen lopullista käyttöönottoa. Ensimmäiseksi valittiin kaupan sijainti, 

osoite, verkko-osoite, haluttu valuutta, sekä myytävän tuotteen olemus (kuvio 14). 

 

 

Kuvio 14. Valitaan kaupan sijainti ja myytävän tuotteen tyyppi 
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Seuraavaksi päätettiin haluttujen maksumuotojen käyttöönotosta. Vaihtoehdoiksi va-

littiin Klarna ja maksu toimitettaessa. Klarnan maksunvälitystä ei kuitenkaan vielä 

otettu käyttöön toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi 

maksu toimitettaessa (kuvio 15). 

 

Kuvio 15. Maksutavan valinta 

 

Seuraava vaihe määritteli toimitustapaa ja toimitusvyöhykettä (kuvio 16). 

 

Kuvio 16. Toimitustavan valinta 
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Kuviossa 17 asennus suositteli Storefront teeman käyttöönottamista ja se hyväksyt-

tiin. 

 

Kuvio 17. Suositelluista lisäyksistä voi ladata Storefront teeman 

 

Kuviossa 18 yhdistettiin kauppa Jetpackiin lisätoimintojen saamiseksi. 

 

Kuvio 18. WooCommerce ehdottaa kaupan yhdistämistä Jetpackiin 
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Kuviossa 19 saatettiin asennus loppuun ja lähdettiin luomaan ensimmäistä tuotetta 

verkkokauppaan. 

 

Kuvio 19. WooCommercen asennus on valmis tuotteen luomiselle 
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5.3.2 WooCommercen käyttäminen 

Asennuksen jälkeen WordPressin hallintapaneelista pystyi muotoilemaan kauppapai-

kan tuotteita ja toimintoja. Verkkokauppan ilme testattiin luoda ”Aloitetaan!”-painik-

keesta (kuvio 20). 

 

Kuvio 20.  Verkkokaupan ulkoasu luotiin painamalla ”Aloitetaan!” 

 

Storefrontin oletusteema ja sen toiminnot eivät olleet toivottuja sellaisenaan toimek-

siantajan pienelle tuotemäärälle, joten sitä piti muuttaa huomattavasti. Oletusteema 

oli luonut verkkokauppaan tuotekategorioita ja tuotteita kategorioiden alle. (kuvio 

21). 

 

Kuvio 21.  Storefrontin oletusverkkokauppa  
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WooCommercen Storefront-teemaa tarkasteltaessa huomattiin, että sivustolla oli 

valmiiksi tuotekategorioita ja tuotteita. Hallintapaneelissa kaikki tuotteet valittiin ja 

siirrettiin kokonaan roskakoriin ja tilalle luotiin toimeksiantajan tuote (kuvio 22). 

 

 

Kuvio 22.  Esimerkkituotteet poistettiin valikoimasta 
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Verkkokauppaan luotiin uusi tuote ja määriteltiin sen kuvaus, kategoria, avainsanat ja 

hinta. Yoast SEO ehdotti hakukoneoptimointiin parannuksia (kuvio 23). 

 

Kuvio 23.  Toimeksiantajan tuotteen luonti hallintapaneelista 
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Navigaatiopalkissa oli liikaa valikoita ja ylimääräiset poistettiin WordPressin hallinta-

paneelin Sivut-osiosta. Kuviossa 24 tilalle luotiin muutama sivu tietosuoja ja käyttö-

ehtoja varten. Sivut asennettiin GDPR-valikon alle. Sivuihin lisätään tekstit myöhem-

min sivuston käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöistä.  

 

Kuvio 24.  Sivustolle luotiin käyttöehdot-sivu ja tietosuojasivu 

 

WooCommercen asetuksista päästiin tarvittaessa muokkaamaan muun muassa verk-

kokaupan yleisiä tietoja (kuvio 25).  

 

Kuvio 25. WooCommercen asetuksien yleiset-välilehti 
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Myös tuotteen tietoja, toimitusehtoja, kassan toimintaa, sekä asiakkaiden tilejä ja ti-

lauksesta heille lähetettäviä sähköposteja pystyttiin muokkaamaan helposti (kuvio 

26). 

 

 

Kuvio 26. WooCommercen asetuksien sähköpostivälilehti 
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Asetuksien kohdilleen saamisen jälkeen sivustosta tuli pelkistetympi ja selkeämpi. Ul-

koasuun ei toteutuksessa kiinnitetty huomiota, mutta se tullaan kuitenkin tekemään 

toimeksiantajan kanssa valmiiksi ajan kanssa toiveiden mukaiseksi. Kuviossa 27 on to-

teutuneen verkkokaupan etusivu. 

 

 

Kuvio 27. Verkkokauppa on toiminnassa ja tuote myynnissä 

 

Toimeksiantaja ei halunnut vielä liittää verkkokauppaan muita maksutapoja kuin 

maksun toimituksen yhteydessä. Toimeksiantajan kanssa kuitenkin sovittiin alusta-

vasti Klarnan käyttöönotosta lähitulevaisuudessa. Kuviossa 28 nähdään asiakkaiden 

tehdyt tilaukset WooCommercen tilaukset-osiosta. 

 

 

Kuvio 28. Asiakkaiden tilaukset näkyvät 
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Asiakkaiden tilauksia voi käsitellä yksitellen tai massana ja muuttaa käsittelyn vai-

hetta toimitetuksi (kuvio 29). 

 

 

Kuvio 29. Tilauksia voi seurata ja muokata helposti 
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Verkkosivun ylläpitäjän ohjausnäkymään oli tullut WooCommercen käyttöä varten 

hallintapaneeleita ja tilastonäkymä myynnistä. Ohjausnäkymästä pystyi myös näke-

mään tuotteelle annetut kommentit ja hyväksyä ne sivustolle (kuvio 30). 

 

 

Kuvio 30. WooCommerce löytyy ohjausnäkymästä  
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5.4 Google Analytics ja hakukoneoptimointi 

5.4.1 Google Analyticsin yhdistäminen WooCommerceen 

Google Analytics on kätevä tapa seurata asiakkaan toimintaa verkkosivuilla. Jos tuote 

ei myy, on hyvä katsoa mihin asiakkaat eksyvät sivulla ja milloin he päättävät poistua 

verkkokaupasta. Kuviossa 31 asennetaan lisäosista WooCommercen Google Analytics 

-liitos. 

 

Kuvio 31. WooCommerce Google Analytics -liitos 

 

Lisäosa aktivoitiin ja mentiin sen asetuksiin (kuvio 32). 

 

Kuvio 32. Google Analytics aktivoitiin 
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Google Analyticsin asetuksissa täytyi antaa Google Analytics -tunnus/ID verkkokau-

pan ja tunnuksen yhdistämistä varten. (kuvio 33). 

 

Kuvio 33. Google Analytics tarvitsee tunnuksen toimiakseen 
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Google Analyticsin sivustolla toimittiin ohjeiden mukaisesti ja luotiin uusi tili oikeasta 

yläkulmasta (kuvio 34). 

 

Kuvio 34. Google Analytics pääsivu 
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Verkkosivujen analysoinnin aloittamiseen on kolme vaihetta. Tilaus, seurantakoodin 

liittäminen ja odotus. Kirjautumiseen piti olla valmiina Google-tunnukset, sillä Google 

Analyticsin pystyy liittämään vain olemassa olevaan Gmail-sähköpostiosoitteeseen. 

(Kuvio 35). 

 

Kuvio 35. Google Analytics -tunnus vaatii Google-tunnuksia kirjautumiseen 

 

Kirjautumisen jälkeen luotiin verkkosivun seuraamiselle tili ja määriteltiin se (kuvio 

36). Tietojen täyttämisen jälkeen saatiin kuviosta 33 puuttuva Google Analytics -tun-

nus/ID. 

 

Kuvio 36. Google Analytics -tunnus saatiin täytön jälkeen 
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5.4.2 Hakukoneoptimointi 

Kun sivusto oli valmis julkaistavaksi, se oli hyvä saada hakukoneystävälliseksi. Yoast 

SEO-lisäosa oli kätevä tapa hoitaa sivuston hakukoneoptimointia. Yoast tarjoaa kotisi-

vuillaan runsaasti tietoa hakukoneoptimoinnista ja sen hyödyistä. (Joost 2018.) 

Kuviossa 37 on Yoast SEO-lisäosan etusivu. 

 

Kuvio 37. Yoast SEO-lisäosan etusivu 
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Jos sivustoasi ei löydy googlaamalla, sitä ei ole vielä indeksoitu Googlen hakukonee-

seen. Voit nopeuttaa prosessia ja lisätä sivustosi URL-osoitteen käsittelyyn kirjautu-

malla Googletunnuksilla osoitteeseen https://www.google.com/webmas-

ters/tools/submit-url. Sivuston sisällöstä riippuen Google lisää sivuston hakutuloksiin. 

Google ei välttämättä lisää hakemistoon sivuja, jotka eivät ole hakukoneoptimoituja, 

tai sisältö on puutteellista. Kuviossa 38 näkyy Googlen yksinkertainen käsittelysivu. 

 

Kuvio 38. Google käsittelee indeksoimattomia verkkosivuja pyynnöstä  

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
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6 Opinnäytetyön analysointi ja pohdintaa 

Opinnäytetyön aihe valikoitui helposti toimeksiantajan kysynnän vuoksi. Aihealue on 

kiinnostava ja työn ohella kasvoi mielenkiinto tuottaa lisää sivuja sukulaisille ja 

ystäville. WordPressin käytöstä ei ollut kokemusta ennen työn aloitusta. Suuri 

käyttäjäyhteisö ja tukisivustot antoivat nopeasti tietoa sen käyttöönottoon ja 

ylläpitoon. WordPress kehittyy jatkuvasti lisäosineen ja palveluineen, joten siitä 

kiinnostunut joutuu jatkuvasti seuraamaan alan mediaa pysyäkseen ajan tasalla. 

Lähdeluettelo koostuu tästä syystä lähinnä web-sivustoista, sillä kirjallinen tieto 

vanhenee nopeasti. 

Toimeksiantajan kanssa sovittiin kulujen minimoiminen, joten ensimmäiseksi täytyi 

selvittää lähes ilmaiset vaihtoehdot. Verkkokaupan vaatimuksena oli myös toimia 

jokaisella laitteella puhelimesta tietokoneeseen. Sivuston ulkoasu on tärkeää olla 

kunnossa ennen kuin asiakkaat vierailevat sillä. Opinnäytetyön aikana ulkoasuun ei 

kiinnitetty kuitenkaan paljon huomiota, vaan keskityttiin enemmän tekniseen 

toteutukseen. Ulkoasun parempi toteutus tapahtuu opinnäytetyön ulkopuolella 

yhdessä toimeksiantajan kanssa. 

Opinnäytetyön aikana tuli selväksi kuinka tärkeää on valita oikea palveluntarjoaja 

webhotelleista. Ensimmäinen valinta oli toimeksiantajan tekemä ja hinta-laatusuhde 

eivät koskaan kohdanneet. Palvelu oli tylyä sekä hidasta ja palvelunumero oli 

maksullinen. Vaihdon jälkeen uuden palveluntarjoajan automatisoidut toiminnot 

sallivat heti sivuston pystyttämisen ja hinta oli huomattavasti edullisempi. Myös 

palvelu oli paljon nopeampaa ja ystävällisempää. 

Opinnäytetyön tekemiseen ei jäänyt pahemmin aikaa tiukan aikataulun vuoksi. 

Paremmalla priorisoinnilla ja aikatauluttamisella toteutukseen olisi saanut enemmän 

aikaa. Pidemmällä aikavälillä opinnäytetyöhön olisi voinut sisällyttää enemmän 

käsiteltävää esimerkiksi verkkokaupan ulkoasun suunnittelusta ja tuotteistuksesta. 

Sivuston toimintoja kehitetään jatkossa toimeksiantajan kanssa ulkoasun lisäksi ja 

sivuston hallinta on sovittu opinnäytetyön tekijän hoidettavaksi jatkossakin.  
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