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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa www-sivut yritykselle AD 
Productions, jolla ei aiemmin ollut omia www-sivuja. Sivut toteutettiin Lafka 
Median toimesta, jonka vastuulla oli sivuston layoutin tekeminen, kuvien 
käsittely ja tekninen toteutus. Sivustossa oli tärkeää, että ne ovat 
nykyaikaiset ja helposti hallittavat. 

Yksi tärkeimmistä www-sivuihin liittyvistä asioista on responsiivisuus. 
Responsiivisuudella tarkoitetaan sivuston muotoutumista näytön koon 
mukaan. CSS media-kyselyillä voidaan tehdä tyylitiedostoon katkoskohtia, 
joihin määritellään, mitä tyylityksiä tulee voimaan milläkin näyttökoolla. 
Yritysten www-sivuissa on myös olennaista, että yrityksen kohderyhmä 
löytää sivut. Sivuja etsitään useimmiten hakukoneilla, joten sivujen on 
hyvä olla hakukoneoptimoituja. Hakukoneoptimoinnissa pyritään saamaan 
sivut mahdollisimman korkealle hakukoneen sijoituksissa. 

Sivuston toteutukseen valittiin WordPress-sisällönhallintajärjestelmä. Se 
toimii alustana yli 24 %:lle kaikista www-sivuista. Sillä voidaan tehdä 
sivustoja yksinkertaisista www-sivuista blogeihin, monimutkaisempiin 
portaaleihin ja yritysten www-sivuihin. AD Productionsin www-sivuihin 
valittiin yksisivuinen Business One-teema. Tarvittavat ominaisuudet 
toteutettiin joko WordPress-lisäosien avulla tai tekemällä itse. Sivuston 
ulkoasua testattiin eri selaimilla ja koko sivustolle tehtiin rasitustesti. 
Lisäksi sivun Javascript-koodia tarkasteltiin ”lint”-työkalulla. 

Sivusto oli toteuttamisen jälkeen alkuperäisen layoutin mukainen. AD 
Productions otti sivut hyvin vastaan, ja ne otettiin käyttöön heti 
valmistumisen jälkeen. AD Productionsille toimitettiin sivujen 
valmistumisen jälkeen myös käyttöohje WordPress-hallintapaneelin 
käyttöä varten. Tämän projektin aikana muodostunutta sivupohjaa voidaan 
käyttää Lafka Median tulevissa www-sivuprojekteissa. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the thesis was to create a website for AD Productions 
which did not have its own website before this project. The website was 
developed by Lafka Media whose responsibility was making of the layout, 
processing of media files and technical implementation. It was important 
that the website is modern and easy to control. 

One of the most important factors in websites is responsive design. 
Responsive design means that the website adapts to the monitors size. 
With CSS media queries it is possible to use breakpoints, where one can 
define which styles are active with a certain monitor size. In corporate 
websites it is important that the company’s target group can find it. The 
website is most commonly searched with search engines, so it is good the 
website is search engine optimized. In search engine optimization, the 
websites are aimed to be as high as possible in the search engines 
rankings. 

For development the WordPress content management system was 
chosen. It works as a platform for over 24% of all websites. With it one can 
make websites from simple sites to blogs, complicated portals and 
corporate websites. For websites of AD Productions, the Business One 
theme was chosen. The required features were developed either with 
WordPress plugins or by making them unassisted. The layout of the 
website was tested with different browsers and a stress test was also 
conducted. The Javascript code of the website was also examined with the 
lint tool. 

After development the website was consistent with the original layout. AD 
Productions happily accepted the website and it was deployed 
immediately after it was completed. A manual for using the WordPress 
admin panel was delivered for AD Productions after the website was 
completed. The template that was formed in this project can be used in 
Lafka Media’s future website projects. 

 
Key words: websites, company, responsive, search, engine, optimization, 
content, management, system, WordPress 
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1 JOHDANTO 

Www-sivut ovat nykyään merkittävä osa yrityksen näkyvyyttä. Monella 

pienemmälläkin yrityksellä on jonkinlaiset www-sivut olemassa. 

Olennainen asia www-sivuissa on toimivuus mobiililaitteilla, eli 

älypuhelimilla ja tableteilla. Yritysten www-sivuissa tärkeää on myös, että 

ne löytyvät hakukoneella ja hakukoneen antama tulos vastaa sivuston 

sisältöä. Tätä varten sivustoille tehdään hakukoneoptimointia. 

Yrityksellä ei välttämättä ole yhtäkään henkilöä, jolla olisi tarvittavaa 

osaamista www-sivuston ylläpitämiseen. Tästä syystä sivuille tehdään 

sisällönhallintajärjestelmiä, joiden avulla sisällönhallinta helpottuu 

huomattavasti. Tässä työssä keskitytään WordPress-

sisällönhallintajärjestelmään. 

WordPress on alunperinblogien julkaisuun kehitetty sovellus, jota nykyisin 

käytetään myös www-sivustojen tekemiseen. Se on ilmainen avoimen 

lähdekoodin sovellus, jota WordPress-yhteisö jatkuvasti kehittää. 

WordPressiin on saatavilla myös paljon laajennuksia ja teemoja, joilla 

voidaan muuttaa sivujen ulkoasua ja toiminnallisuutta ilman, että 

kosketaan WordPressin ydintiedostoihin. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimivat www-sivut yritykselle AD 

Productions. Www-sivut kehitettiin yhteistyössä Lafka Median kanssa. 

Lafka Media on yritys, joka tekee tapahtumataltiointeja, mainos- ja 

jälkituotantoa sekä graafista suunnittelua. 

Lafka Media vastasi sivuston ulkoasun suunnittelussa. Myös kaikki 

sivuston kuvat ja videot olivat Lafka Median käsittelemiä. Sivuston 

tavoitteisiin kuului, että sivut näyttävät nykyaikaisilta ja niitä voidaan 

hallinnoida sisällönhallintajärjestelmällä. 

Asiakas toivoi, että hänelle tehdään helppo tapa muuttaa sisältöä sivuilla. 

WordPress oli ykkösvalinta kahdesta syystä. Ensinnäkin sivujen 

tekeminen sillä ei vaadi suurta perehtymistä. Toisekseen siinä on jo 

valmiiksi helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä ylläpitäjän 
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hallintapaneelissa. 

Työssä tutkitaan tärkeitä asioita yrityksen www-sivuista ja niiden 

tekemisestä sekä WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä. 

Tutkimuksessa käsitellään myös päällisin puolin sitä, miten voidaan itse 

tehdä lisäosia WordPressiin. Myös WordPressin asentamista käydään 

läpi. Tutkinnan kohteena ovat myös WordPressin teemat ja lapsiteemat. 

Näiden lisäksi tutkitaan myös, mitä teemojen tekemiseen kuuluu. 
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2 YRITYKSEN WWW-SIVUT 

Joskus yrityksen olemassaolo sähköisessä tietoverkossa saattoi osoittaa 

trendikkyyttä ja edistyksellisyyttä. Nykyään tämä on kuitenkin arkipäivää 

pienemmilläkin yrityksillä, ja poissaolo herättää kummastusta. Moni 

henkilö etsii nykyään yrityksen yhteystietoja vain internetistä, joka tarjoaa 

erinomaisen kanavan esitellä tuotteita, osaamista ja palveluita nykyisille tai 

potentiaalisille uusille asiakkaille sekä yritysten muille sidosryhmille. 

(TIEKE 2015.) 

Hyvin tehdyt verkkosivut tehdään mukautuviksi erilaisten käyttäjien 

tarpeisiin. Sivuja tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon yrityksen 

kohderyhmä. Käyttävätkö sivuja ikäihmiset tai sellaiset käyttäjät, joilla on 

lukihäiriö tai näkövamma? Tullaanko sivuja selaamaan mobiililaitteilla? 

(TIEKE 2015.) 

2.1 Responsiivisuus 

Yksi web-suunnittelun tärkeimmistä asioista on responsiivisuus. 

Aiheeseen saatetaan Suomessa viitata myös termeillä mukautuva 

verkkosuunnittelu tai mukautuva suunnittelu. Responsiiviset www-sivut 

tarkoittavat sivuja, jotka toimivat pöytä- ja kannettavien tietokoneiden 

lisäksi myös mobiililaitteilla (tabletit ja älypuhelimet). (Leiniö, T 2012.) 

Aikaisemmin mobiilisivujen tekoon käytettiin kahta eri tapaa, jossa 

toisessa luotiin erillinen web-mobiilisivusto varsinaisen www-sivun lisäksi, 

ja toisessa luotiin erillinen natiivi-sovellus jokaista mobiilialustaa varten 

(esimerkiksi Android, Nokia, Symbian, Apple ja Windows Phone). 

Kumpikin edellä mainituista tavoista vaatii useamman version samasta 

sivustosta ja saattaa tällöin tulla kalliiksi toteuttaa, joten kehitettiin uusi 

tapa (responsiivinen suunnittelu) toteuttaa verkkosivustoja ja www-

sovelluksia. Responsiivisella suunnittelulla tarkoitetaan 

käyttöliittymäsuunnittelua, jonka avulla yhtä www-sivua tai -sovellusta 

voidaan käyttää eri laitteilla ilman, että käyttökokemus merkittävästi kärsii. 

(Leiniö, T 2012.) 
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Responsiivisten www-sivujen ja -sovellusten tekeminen on mahdollista 

käyttäen HTML5-kuvauskieltä ja CSS3-tyylimääritteitä. Responsiivisessa 

suunnittelussa hyödynnetään CSS3:n mediakyselyjä (media query). 

Lyhyesti sanoen responsiivisessa suunnittelussa pyritään siis luomaan 

käytettävyydeltään yhtä hyvät näkymät erilaisiin laitteisiin ja alustoihin. 

(Leiniö, T 2012.) 

Responsiivisen sivun PC-näkymässä sivun navigointi löytyy yleensä joko 

yläpalkista tai sivupalkista (KUVIO 1). Mobiilinäkymään sen sijaan on 

vaikea sijoittaa navigointipalkkia tilanpuutteen vuoksi, joten tällöin sivun 

ylälaidasta löytyy yleensä menupainike, jossa on kolme viivaa allekain 

(KUVIO 2). Tätä painiketta kutsutaan joskus myös nimillä "hamburger" tai 

"burger". Menupainiketta klikkaamalla saadaan näkyviin valikko, josta 

löytyvät samat linkit, kuin PC-näkymän navigoinnista (KUVIO 3). 

 

KUVIO 1. Responsiivinen www-sivu PC-näkymä 



5 
 

 

KUVIO 2. Responsiivinen www-sivu mobiililaitteella 

 

KUVIO 3. Responsiivisen www-sivun mobiilinavigointi 
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2.2 Erikokoisten näyttöjen huomiointi 

Erikokoisten näyttöjen tyylimääritykset tehdään CSS:n mediakyselyiden 

avulla (KUVIO 4). Mediakyselyillä voidaan asettaa katkoskohtia 

(breakpoint), jotka määrittävät, minkä kokoisessa näkymässä tietyt tyylit 

ovat voimassa. Katkoskohdat voidaan valita kahdella tapaa. (Leiniö, T 

2012.) 

 

KUVIO 4. CSS-mediakysely 

 

Ensimmäinen tapa on valita katkoskohdat suosituimpien laitteiden 

resoluutioiden perusteella. Eniten käytetyt katkoskohdat tässä 

tapauksessa ovat 320px, 480px, 600px, 768px ja 1024px. Huonona 

puolena tässä tekniikassa on se, että suosituimpien resoluutiokokojen 

väliin jäävissä laitteissa käyttöliittymä saattaa hajota. (Leiniö, T 2012.) 

Toinen tapa on katkoskohtien valinta käyttöliittymän hajoamisen tai 

toimimattomuuden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöliittymän 

ensimmäisen version jälkeen aletaan suurentamaan tai pienentämään 

selainikkunaa. Kun käyttöliittymä ei enää näytä oikeanlaiselta, aletaan 

lisäämään ongelman korjaavia katkoskohtia. Kannattaa silti välttää liiallista 

katkoskohtien käyttöä. (Leiniö, T 2012.) 

Mobiililaitteissa ongelmana on yleensä, ettei kaikki sisältö mahdu näytölle 

samalla tavalla kuin PC:n näytöllä. Tällöin osa sisällöstä on hyvä olla 

piilossa tai sijoitettu alemmas. Esimerkkinä piilotetusta sisällöstä on 
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navigointi. Sivussa oleva sisältö sijoitetaan yleensä alemmas tai pois 

näkyvistä muilta, kuin etusivulta. (Leiniö, T 2012.) 

Sisältö piilotetaan yleensä tyylimäärittelyiden avulla. Tämä onnistuu 

asettamalla piilotettavalle sisällölle määrite ”display:none” tai 

”visibility:hidden”. Erona näillä kahdella on se, että ”display:none” poistaa 

sisällön kokonaan ja ”visibility:hidden” piilottaa sisällön, mutta jättää sen 

paikalleen näkymättömänä, eli se vie silti vielä paikan käyttöliittymästä. 

(Leiniö, T 2012.) 

Käyttöliittymän suunnittelu on yleensä hyvä aloittaa juuri 

mobiilisuunnittelusta, koska tällöin mobiililaitteille tulee vähemmän 

katkoskohtia luettavaksi. Tämä siksi, että mobiililaitteissa on yleisesti 

ottaen vähemmän tehoa, kuin PC:ssä. Toinen syy on, että usein katsotaan 

olevan helpompaa lisätä sisältöä jälkeenpäin, kuin alkaa piilottamaan sitä 

näyttökoon pienentyessä. Tätä suunnittelutapaa kutsutaan nimellä "mobile 

first". 

2.3 Verkkotunnus 

Viimeistään siinä vaiheessa, kun www-sivut ovat valmiit julkaistavaksi, on 

sivuille saatava verkkotunnus. Verkkotunnusta kutsutaan myös nimillä 

Internet-nimi tai domain-nimi. Verkkotunnus esiintyy yrityksillä monesti 

www-sivujen lisäksi myös sähköpostiosoitteissa. (TIEKE 2015.) 

Verkkotunnuksen voi joko asettaa itse omalle palvelimelleen tai hankkia 

sen jostain webhotellista. Verkkotunnuksen hankkiminen webhotellista ei 

aiheuta suuria kustannuksia. Hinta määräytyy tällöin riippuen webhotellista 

ja tunnuksen halutuista ominaisuuksista ja kuukausiliikenteestä. 

Esimerkiksi tietokannat eivät yleensä sisälly halvimpiin vaihtoehtoihin. 

Ennen kuin www-sivuja julkaistaan varsinaisessa verkko-osoitteessa, 

niiden toteuttaminen tehdään yleensä jossain väliaikaisessa osoitteessa, 

josta tiedostot lopulta siirretään lopullisen verkkotunnuksen alle. Tiedostoja 

voidaan siirtää palvelimelle esimerkiksi seuraavilla tavoilla: SSH-pohjainen 
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tiedonsiirto, FTP-tiedonsiirtoprotokolla, Telnet-protokolla, Rsync-ohjelma, 

WWW-selainpohjaiset tiedostonsiirtovaihtoehdot 

(sisällönhallintajärjestelmät) (Linux.fi 2015). Useimmille protokollille on 

olemassa komentorivipohjaisia ja graafisia edustaohjelmia (Linux.fi 2015). 

Yksi hyvä Windows-alustan sovellus tiedostojen siirtämiseen on WinSCP. 

Se  on ilmainen avoimen lähdekoodin SFTP-, FTP-, WebDAV- ja SCP-

ohjelmisto Windows-alustalle (KUVIO 5) (Wikipedia 2016). Sen 

päätarkoitus on hoitaa turvallinen tiedonsiirto paikallisen ja etäisen 

tietokoneen välillä, mutta se tarjoaa myös tiedostojen hallinta- ja 

synkronointiominaisuudet (Wikipedia 2016). 

 

KUVIO 5. WinSCP-ohjelma 

2.4 Hakukoneoptimointi 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan www-sivun optimointia hakukoneita ja 

käyttäjiä varten (Google-optimointi 2016). Tavoite tässä on saada sivusto 

mahdollisimman hyvään hakukonenäkyvyyteen (Google-optimointi 2016). 
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Toisin sanoen pyritään saamaan sivu ensimmäisten hakutulosten 

joukkoon samankaltaisten sivujen joukossa. 

Hakukoneoptimointiprosessissa pyritään etsimään yrityksen liiketoimintaan 

liittyvät keskeiset hakusanat. Tämän jälkeen optimoidaan verkkosivu 

palvelemaan näillä relevanteilla ja suosituilla hakusanoilla hakevia 

käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Hakukoneen tarpeet ja painotukset on 

myös otettava huomioon. (Google-optimointi 2016.) 

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kahteen osaan: Black Hat- ja White 

Hat-optimointiin. Pääosin tavoitteet ovat melko samat, mutta Black Hat  

-optimoinnilla tavoitellaan tuloksia kaikin mahdollisin tavoin, myös 

epäeettisillä ja Googlen ohjeiden vastaisilla tavoilla. Black Hat-optimointia 

käyttävää sivustoa saatetaan rankaista tai poistaa indexistä kokonaan. 

Yleisesti ottaen Black Hat-optimoinnilla saadaan nopeita, mutta ei 

kuitenkaan pysyviä tuloksia. White Hat-optimoinnissa sen sijaan pyritään 

eettisyyteen ja noudatetaan Googlen ohjeita hakukonesijoituksen 

parantamiseksi.(Toivonen, J 2011.) 

Black Hat- ja White Hat-optimoinnin välissä on myös niin sanottua 

harmaata aluetta, jota kutsutaan nimellä GreyHat. GreyHat-optimointi ei 

varsinaisesti ole pahansuopaa toimintaa, mutta siihen liittyy tavalla tai 

toisella tekniikoita, jotka eivät suoraan ole White Hat-optimoinnin mukaista 

toimintaa. GreyHat-optimointia on esimerkiksi uutisen kopiointi suositulta 

uutissivulta niin, että kirjoitusta on muutettu sen verran, että se vaikuttaa 

uniikilta. Myös hakusanojen ylikäyttö ja epäoleellisten linkkien sijoittelu 

sivuille ovat GreyHat-optimoinnin tekniikoita. Yleisesti ottaen GreyHat -

optimointi maksimoi sivuston hakukonenäkyvyyden käyttäjäkokemuksen 

kustannuksella. (Kangassalo, H 2013.) 

Yleinen tavoite hakukoneoptimoinnissa on kärkikolmikkosijoitus. 

Suurimman määrän klikkauksia saa ensimmäinen hakutulos, mutta 

kolmen kärjen jälkeisillä sijoilla klikkauksia alkaa olla selkeästi vähemmän. 

Hakutulosten seitsemäs sija tuntuu yleisesti saavan vähinten klikkauksia. 

Jopa sijalla 10 olevat tulokset saavat enemmän huomiota. Tähän on 
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arveltu syyksi ihmisten tiedonkäsittelytapa, jossa alun tulokset nähdään 

tärkeimmiksi, mutta keskimmäisiä sivuja on vaikea hahmottaa tekstin 

paljouden takia. (Toivonen, J 2011.) 

Avainsanojen lisäksi tärkeitä asioita hakukoneoptimoinnissa ovat myös 

sisäiset tekijät. Näihin kuuluvat esimerkiksi otsikko-elementit, kuvaukset, 

kuvat ja sivuston verkkotunnus. Yleisesti tärkeimmäksi yksittäiseksi 

mainitaan näistä otsikko-elementti. Tällä tarkoitetaan tekstiä, joka näkyy 

sivuston yläpalkissa, mutta on myös klikattavan linkin tekstinä Googlen 

hakutuloksissa. Otsikko-elementtiä voidaan parantaa seuraavilla seikoilla: 

- jokaiselle sivulle uniikki otsikko 

- jokaisen sivun otsikko-elementtiinsille sivulle tärkeä hakusana tai 

useampia hakusanoja 

- avainsana mahdollisimman lähelle otsikon alkua 

- korkeintaan60-70 pituinen kuvaus (Google ei näytä pidempiä) 

- yrityksen nimi otsikon loppuun brändäystä varten 

- toimintakehotteen lisäys (esimerkiksi ”osta”, ”tilaa”, ”katso”) (Toivonen, 

J 2011.) 

Internet on laaja kokonaisuus, ja hakukoneet ovat tästä syystä erittäin 

monimutkaisia. Tämän takia on vaikea antaa hakukoneoptimoinnista 

mitään täysin varmaa ja kaikenkattavaa informaatiota. (Toivonen, J 2011.) 

Sivuston hakukoneystävällisyyttä voidaan tarkastella websovelluksilla, 

jotka tutkivat halutun sivun läpikotaisin. Nämä sovellukset tutkivat 

esimerkiksi tiedostojen nimiä, lähdekoodeja, tiedostojen määrää ja 

avainsanoja. Esimerkkinä ilmaisesta hakukoneystävällisyyttä tutkivista 

websovelluksista on SEO SiteCheckup (KUVIO 6). 
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KUVIO 6. SEO SiteCheckup -aloitussivu (SEO SiteCheckup 2016) 

 

2.5 Sisällönhallintajärjestelmä 

Sisällönhallintajärjestelmät helpottavat www-sivujen sisällön ylläpitämistä. 

Kun www-sivuissa käytetään sisällönhallintajärjestelmää, ei ohjelmoijaa 

enää tarvita sen jälkeen, kun sivut on ulkoasullisesti ohjelmoitu haluttuun 

muotoon. Joissain sisällönhallintajärjestelmissä on myös mahdollisuus 

tehdä www-sivut kokonaan ilman ohjelmoinnin osaamista. 

Sisällönhallintajärjestelmiä on useita. Suosituimpia näistä ovat WordPress, 

Drupal ja Joomla, jotka ovat kaikki ilmaisia. Monilla yrityksillä on tehtynä 

omia sisällönhallintajärjestelmiä, jotka palvelevat yhtiön tekemiä sivustoja 

ja palveluita mahdollisimman hyvin. (Picturefactory2013a.) 
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3 WORDPRESS SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 

WordPress toimii alustana yli 24 %:lle www-sivuista. WordPressillä on 

tehty kaikenlaisia sivustoja yksinkertaisista www-sivuista blogeihin, 

monimutkaisempiin portaaleihin ja yrityksien www-sivuihin. Myös joitain 

websovelluksia on tehty WordPressiä käyttäen. (WordPress2016c.) 

Monille WordPress on tuttu lähinnä alustana blogeille, mutta se on myös 

erittäin hyvä ja tehokas sisällönhallintajärjestelmä verkkosivuissa. 

WordPress päivittäminen ja hallinnointi on helppoa. 

AlunperinhänWordPress suunniteltiin käyttäjille, jotka eivät osaa 

ohjelmointia lainkaan. (Picturefactory2013b.) 

Alkujaan WordPress ei ollut kovinkaan soveltuva yritysverkkosivujen 

hallinnointiin, minkä johdosta sillä saattaa joillekin olla melko huono maine 

tähän tarkoitukseen. Tähän asiaan on kuitenkin tullut viime vuosien 

aikana paljon päivityksiä, jotka ovat tehneet WordPressistä erittäin hyvän 

www-sivujen sisällönhallintajärjestelmän. (Picturefactory2013b.) 

WordPress on monille tunnettu myös nopeasta asennuksestaan. 

WordPressin saa asennettua palvelimelle alle viidessä minuutissa. 

Asennuksessa ei tarvitse alkuun muita tietoja, kuin käyttäjän nimi ja 

salasana, sekä kieli, jolla palvelu tai www-sivu asennetaan. Näiden lisäksi 

on vielä oltava käytössä tietokanta, jonka nimi annetaan myös 

asennusvaiheessa. 

Monikielisyys on myös yksi suuri etu WordPressissä. Monikielisiä sivuja on 

helppo ylläpitää, ja hallintapaneelinkin (KUVIO 7) saa käännettyä useille 

eri kielille. Tähän tarkoitukseen on saatavilla myös useita lisäosia, jotka 

helpottavat ylläpitämistä entisestään. (Picturefactory2013b.) 
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KUVIO 7. WordPressin hallintapaneeli. 

3.1 Historia 

WordPressin historia ulottuu vuoteen 2001, jolloin Michael Valdrighi 

julkaisi weblog-työkalu b2:n. Vuonna 2003 Matt Mullenweg ja Mark Little 

loivat ensimmäisen WordPress-version b2:n pohjalta. Vuotta myöhemmin 

version 1.2 mukana julkaistiin lisäosat. Teemajärjestelmä sai alkunsa 

versiossa 1.5, joka julkaistiin vuonna 2005. Tämä vuosi toi myös 

mukanaan version 2.0, jossa tuli uusi käyttäjäroolijärjestelmä ja uusi 

backend käyttöliittymä. (WordPress2016d.) 

Vuonna 2007 lisättiin uusi käyttöliittymä, automaattinen tallennus, 

oikolukija ja widgetit. Happy Cogin suunnittelema uusi ylläpitäjän 

käyttöliittymä otettiin käyttöön vuonna 2008. Tänä vuonna tuli myös 

kojelauta-järjestelmä (dashboard) ja shortcode-rajapinta. Samana vuonna 

julkaistiin versio 2.7, jossa tuli täysin uudelleen suunniteltu käyttöliittymä, 

joka helpotti käytettävyyttä merkittävästi ja teki ylläpitäjän työkaluista 

helpommin muokattavia.(WordPress2016d.) 

Vuonna 2009 versiossa 2.8 esiteltiin sisäänrakennettu teeman asennus, 

jonka avulla pystytään asentamaan uusia teemoja suoraan ylläpitäjän 
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käyttöliittymästä. Samana vuonna tulivat myös kuvan 

muokkausominaisuudet, sisällön poistamis- ja perumisominaisuudet, sekä 

pluginien massapäivitys ja oEmbed-tuki. Seuraavana vuonna julkaistiin 

merkittävä versio 3.0. Siinä esiteltiin kustomoidut postaustyypit, helpotetut 

luokittelut, kustomoitu valikonhallinta, uusi rajapinta kustomoiduille 

otsikoille ja taustoille, uusi ”TwentyTen”-vakioteema sekä sallittiin 

useamman sivuston hallinta.(WordPress2016d.) 

Postausformaatti ja ylläpitäjäpalkki tulivat vuonna 2011. Tänä vuonna 

julkaistiin myös versio 3.3, joka teki WordPressistä aloittelija 

ystävällisemmän. Seuraavana vuonna esiteltiin 

teemanmuokkausjärjestelmä ja -esikatselu. Vuonna 2013 julkaistiin 

sisäänrakennettu audio- ja videotuki, dynaamiset ja skaalautuvat revisiot, 

paranneltu automaattitallennus sekä postausten lukitseminen. Myöhemmin 

samana vuonna tulivat myös automaattiset päivitykset ylläpitoon, 

tietoturvapäivityksiä, parannellut hakutulokset ja parempi globaali tuki. 

(WordPress2016d.) 

Versio 4.0 julkaistiin vuonna 2014. Tässä versiossa esiteltiin visuaalinen 

näkymä sulautetulle sisällölle, sekä ristikkonäkymä mediakirjastolle ja 

lisäosien asennukselle. Saman vuoden seuraavassa versiossa julkaistiin 

myös häiriötön vapaan kirjoituksen tila ja kielipaketin asennus 

ylläpitopaneelin asetusnäkymästä. Seuraavana vuonna lisättiin emoji-tuki, 

laajennettu merkkituki ja sisäänrakennettu sivuikonituki. Tietokannan 

merkkikoodaus muutettiin tällöin utf8:sta muotoon utf8mb4. Samana 

vuonna saatiin myös responsiiviset kuvat, sulautettavat postaukset ja 

uusin vakioteema ”TwentySixteen”. (WordPress2016d.) 

3.2 Asentaminen 

Jos halutaan asentaa WordPressin itse, tarvitaan yhteys www-

palvelimelle, tekstinmuokkausohjelma, FTP-asiakasohjelma ja 

verkkoselain. Ennen asentamista on tarkistettava, että palvelin täyttää 
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WordPressin vähimmäisvaatimukset. Tämän jälkeen ladataan viimeisin 

versio WordPressistä ja siirretään se palvelimelle. (WordPress2016g.) 

Ennen varsinaisen asennuksen aloittamista on palvelimelle luotava 

tietokanta, jota WordPress voi käyttää. Tämän jälkeen kirjoitetaan 

tarvittavat tietokannan tiedot wp-config-sample.php-tiedostoon (KUVIO 8) 

ja vaihdetaan sen nimi muotoon wp-config.php. Tietokanta tietoihin on 

annettava MySQL-käyttäjä, jolla on kaikki oikeudet tietokannan 

muokkaamiseen ja käyttämiseen. (WordPress2016g.) 

 

KUVIO 8. Wp-config-sample.php-tiedosto 

Itse asennus suoritetaan avaamalla wp-admin/install.php-tiedosto halutulla 

selaimella (KUVIO 9). Asennus alkaa heti, kun tarvittavat tiedot on 
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annettu. Esimerkiksi, jos WordPress on asennettu osoitteen example.com 

juureen, asennus suoritetaan osoitteessa http://example.com/wp-

admin/install.php. Yleensä WordPress ohjaa käyttäjän suoraan tähän 

osoitteeseen jo menemällä osoitteeseen example.com, mikäli 

WordPressiä ei ole vielä asennettu. (WordPress2016g.) 

 

KUVIO 9. WordPressin asennus selaimessa 

3.3 Ominaisuudet 

WordPressin ominaisuuksia pystytään laajentamaan ladattavilla lisäosilla 

(Plugin). Näitä lisäosia on julkistettu tuhansia ja lisää tehdään koko ajan. 

Lisäosia voidaan ladata joko selaimella tai suoraan WordPressin 

hallintapaneelista (KUVIO 10). Lisäosia voidaan muokata, laajentaa ja 

käyttää missä tahansa projekteissa ilman mitään 

lisenssimaksuja.(WordPress2016c.) 
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KUVIO 10. WordPress-hallintapaneelin lisäosavalikko 

 

Heti asennuksen jälkeen WordPressistä löytyy ainakin valmis 

kommentointijärjestelmä, julkaisutyökaluja sekä käyttäjien- ja median 

hallintatyökaluja. Valmis asennus on myös tehty mahdollisimman 

hakukoneoptimoiduksi. WordPressillä on myös suuri käyttäjäyhteisö, joka 

koostuu eritasoisista ja taitoisista käyttäjistä. Apua ongelmiin löytyy 

helposti esimerkiksi WordPressin foorumien kautta. WordPress on 

avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, joten kuka tahansa voi 

osallistua sen kehittämiseen. (WordPress2016c.) 

WordPressin kehittäjäominaisuuksiin kuuluvat lisäosajärjestelmä, 

teemajärjestelmä, sovellusohjelmistokehys, kustomoidut sisältötyypit ja 

skriptikirjastot. Näihin skriptikirjastoihin kuuluvat muun muassa jQuery, 

Plubload, Underscore.js ja Backbone.js. Nämä on päivitetty aina 

uusimpaan versioonsa uusimmassa WordPress-versiossa. 

(WordPress2016c.) 

3.4 Oman lisäosan luominen 

Oman lisäosan tekemisellä voidaan helposti tehdä omia toimintoja ilman, 

että muutetaan WordPressin tai käytettävän teeman ydintiedostoja. 
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Lisäosat luodaan yleensä yhden tai kahden toiminnon suorittamiseen ja ne 

ohjelmoidaan käytten vähintään PHP-ohjelmointikieltä. Ennen lisäosan 

tekemistä on hyvä tarkistaa, ettei kyseistä lisäosaa ole joku jo tehnyt. 

(WordPress2016h.) 

Ensimmäinen asia lisäosan tekemisessä on tietää, mitä sen tarkalleen 

ottaen tulisi tehdä. Myös mahdollisimmän uniikki nimi olisi hyvä asia. Moni 

lisäosan tekijä nimeää lisäosansa sen mukaan, mitä lisäosan on tarkoitus 

tehdä, esimerkiksi säähän liittyvissä lisäosissa nimestä löytyy yleensä 

englannin kielen säätä vastaava sana ”weather”. (WordPress2016h.) 

Seuraava vaihe on tehdä PHP-tiedosto, jolla on lisäosan nimi. Esimerkiksi, 

jos lisäosan nimi on ”Fabulous Functionality”, PHP-tiedoston nimi voisi olla 

fabulous-functionality.php. Nimeämällä PHP-tiedoston samaksi, kuin mitä 

lisäosan nimi on, vältetään se, ettei käyttäjän lisäosakansioon koskaan 

yritetä ladata toista samannimistä tiedostoa, jolloin toisen nimeä 

jouduttaisiin muuttamaan. (WordPress2016h.) 

On myös mahdollista jakaa lisäosa useampaan tiedostoon. Tässäkin 

tapauksessa lisäosassa pitää olla vähintään yksi PHP-tiedosto. Lisäosa 

voi tällöin sisältää myös Javascript-, CSS-, kuva-, kieli- tai muita tiedostoja. 

Jos lisäosa on jaettu useampaan tiedostoon, nämä tiedostot on hyvä 

siirtää kansioon, joka on nimetty lisäosan nimellä. Kansion nimeämisessä 

on samat säännöt, kuin PHP-tiedostonkin. (WordPress2016h.) 

Jos halutaan, että lisäosaa ylläpidetään WordPressin lisäosaosoitteessa 

https://WordPress.org/plugins/ , on lisäosalle tehtävä readme.txt-

tekstitiedosto, johon tulee tietoa lisäosasta. Tällöin on myös hyvä tehdä 

lisäosalle kotisivut, jossa voidaan kertoa lisäosasta enemmän. Sivuilla on 

hyvä mainita myös, millä WordPressin versioilla lisäosa toimii. 

(WordPress2016h.) 

Moni WordPress lisäosa pääsee tavoitteeseensa kytkeytymällä johonkin 

WordPressin lisäosakoukuista. Koukkujen toiminta perustuu siihen, että 

WordPress käynnissä ollessaan tarkistaa, onko koukkuihin rekisteröity 
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yhtään lisäosaa. Esimerkiksi ennen kuin WordPress lisää postauksen 

otsikon selaimen ulostuloon, se tarkistaa, onko the_title-nimiseen 

koukkuun rekisteröity yhtään lisäosaa, joka voisi muuttaa postauksen 

otsikon esittämistä. (WordPress2016h.) 

Toinen tapa lisätä toiminnallisuutta on tehdä pohjatageja. Käyttäjä, joka 

haluaa käyttää lisäosaa, voi lisätä näitä tageja teemaansa, sivupalkkiin, 

sisältöön tai minne se vain on mahdollista. Jos halutaan tehdä oma 

pohjatagi, voidaan kirjoittaa PHP-tiedostoon funktioita ja dokumentoida 

nämä lisäosan kotisivuille tai tähän PHP-tiedostoon. (WordPress2016h.) 

3.5 Teemat 

WordPress-teemat ovat tiedostoja, jotka toimivat yhdessä ja muodostavat 

WordPress-sivunulkoasun ja toiminnallisuuden (WordPress2016f). 

Jokainen teema voi olla täysin erilainen, ja ne tarjoavat sivun omistajalle 

mahdollisuuden vaihtaa sivun ulkoasua ja toiminnallisuutta saman tien 

(WordPress2016f). Jotkut teemat saattavat vaatia tiettyjä lisäosia, jotta ne 

voivat toimia tietyllä tavalla. Teemaa voidaan vaihtaa WordPressin 

hallintapaneelista (KUVIO 11). 
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KUVIO11. WordPress-hallintapaneelin teemavalikko 

3.5.1 Lapsiteemat 

Lapsiteemat ovat teemoja, jotka perivät toiminnallisuutensa ja tyylinsä 

toiselta teemalta. Lapsiteemojen käyttö on kannattavaa, jos halutaan 

muokata jotain julkista teemaa. Syynä tähän on se, että jos muokattuun 

teemaan tulee päivitys, kaikki tähän teemaan tehdyt muutokset katoavat. 

Lapsiteemat eivät vastaanota päivityksiä, joten niitä voidaan muokata 

ilman muutosten menettämisen pelkoa. (WordPress2016a.) 

Lapsiteema luodaan tekemällä ensin tälle teemalle oma kansionsa. Kansio 

sijoitetaan kansioon wp-content/themes. Yleisesti suositellaan, että 

lapsiteeman nimen loppuun sijoitetaan –child, jotta erotetaan heti, että 

kyseessä on lapsiteema. Välilyöntien käyttö teeman nimessä ei ole 

suositeltavaa, koska se saattaa aiheuttaa ongelmia teeman käytössä. 

(WordPress2016a.) 
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Seuraava vaihe on lapsiteeman style.css-tiedoston muokkaaminen. 

Teemojen style.css-tiedoston on aina alettava WordPressin stylesheet-

otsikon mukaisesti (KUVIO 12).WordPress lukee teeman tiedot tästä 

otsikosta. (WordPress2016a.) 

 

KUVIO 12. Lapsiteeman stylesheet-otsikko 

 

Viimeinen vaihe on linkittää teemaan sekä lapsi- että äititeeman 

tyylitiedostot. Tämä voidaan tehdä joko suoraan html-tiedostossa tai 

oikeaoppisemmin functions.php-tiedostossa. Functions.php-tiedostossa 

tämä tehdään WordPress-funktiolla wp_enqueue_style() (KUVIO 

13).(WordPress2016a.) 

 

KUVIO 13. wp_enqueue_sytyle()-esimerkki functions.php-tiedostossa 

3.5.2 Oman teeman luominen 

Jokaisen teeman olisi hyvä noudattaa tiettyjä standardeja. Olisi käytettävä 

selkeää ja toimivaa PHP-kieltä sekä validia HTML-kieltä. Myös CSS-kielen 

olisi oltava validia ja selkeää (WordPress2016f). WordPressin www-sivuilta 

löytyvät tarkemmat standardit CSS-, HTML-, Javascript- ja PHP-

koodaukseen. Standardien käytön syynä on se, että koodi on selkeämpää 
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ja se näyttäisi yhtenäiseltä vielä useamman henkilön muokkausten 

jälkeenkin. (WordPress2016b.) 

WordPress-teeman tiedostot koostuvat tyypillisesti kolmesta päätyypistä. 

Ensimmäinen on tyylitiedosto, joka on nimettävä nimellä style.css, jotta 

WordPress tunnistaa teeman olemassaolon (WordPress2016f). Tämä 

tiedosto kontrolloi sivun visuaalista näkymää. Toinen on WordPress-

pohjatiedostot, joita on perusteemassa kolme (WordPress2016f). Nämä 

peruspohjatiedostot ovat otsikko (header), sisältö (content) ja alatunniste 

(footer) (WordPress2016e). Kolmas tiedostotyyppi ei ole yhtä pakollinen 

sivun toiminnan kannalta, kuin kaksi edellistä, mutta se on yleinen osa 

monia WordPress-teemoja. Tämä tiedosto on functions.php, jossa 

käsitellään sivun toiminnallisuuksia ja jonka kautta voidaan kutsua 

tarvittavia Javascript- ja CSS-tiedostoja. 

Pohjatiedostojen sisältöosuuteen on asetettava WordPress-silmukka, joka 

hakee hallintapaneelista asetetut blogipostaukset tai sivusisällön, riippuen 

siitä kumman tyylinen sivu on kyseessä. Otsikko ja alatunniste saadaan 

sivulle kutsumalla get_header()- ja get_footer()-funktioitaPHP:llä. Näiden 

lisäksi on mahdollista lisätä esimerkiksi sivusisältö (get_sidebar()) ja 

hakukenttä (get_search_form()). Kaikki edellä mainitut ovat WordPressiin 

jo valmiiksi tehtyjä funktioita. (WordPress2016e.) 
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4 SIVUJEN TOTEUTUS 

Sivujen tilaaja oli Lafka Media, joka myi sivut eteenpäin asiakkaallensa, 

joka oli AD Productions. Layout-suunnittelun hoiti pääosin Lafka Media. 

Lafka Media hoiti myös verkko-osoitteen hankkimisen. Kaikki sivujen kuvat 

ja logot olivat Lafka Median tekemiä tai muokkaamia. 

4.1 Määrittelyt ja Layout 

Ennen kuin layout voitiin suunnitella, oli päätettävä, halutaanko yksi- vai 

monisivuiset www-sivut. Tässä päädyttiin yksisivuisten kannalle. Ainoa 

ongelma tässä oli, että WordPress ei suoraan tue yksisivuisia www-sivuja, 

mutta on olemassa ilmaisia ja maksullisia teemoja, joissa tämä ongelma 

on ratkaistu. 

Työn tavoitteena oli tehdä asiakkaalle toimivat www-sivut. Ennen 

koodaustyön aloitusta Lafka Media teki asiakkaallensa layout-ehdotuksen, 

jonka mukaan koodausta aloitettiin tekemään. Layoutista piti löytyä 

aloitusvideo, yrityksen tarjoamat palvelut, työntekijät, asiakkaat, 

yhteistyökumppanit, asiakkaiden sanomia ”quote”-tekstejä ja blogi. Näiden 

lisäksi oli löydyttävä myös yhteystiedot ja mahdollisuus lähettää 

sähköpostia suoraan sivuilta. 

Ylimpänä layoutista löytyy navigointipalkki, jonka linkkejä klikkaamalla 

päästään linkin tekstin mukaiseen sivuosioon (KUVIO 14). Ylin 

sisältöelementti on video, joka on kooltaan aina näytön kokoinen. Videon 

alapuolelta löytyvät yrityksen esittely ja sen alapuolelta palvelut-osio. 

Palveluiden alapuolelta löytyvät yrityksen työntekijät. 
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KUVIO 14. Layoutin yläpuoli 

 

Layoutin keskikohdan alapuolelta löytyvässä asiakkaat-osiossa on 

yrityksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden logoja (KUVIO 15). Sen 

alapuolelta löytyy asiakkaiden mainitsemia lausahduksia yrityksestä. 
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Kaksialimpaa osiota ovat blogi ja ”ota yhteyttä”. Jälkimmäisestä osiosta 

voidaan lähettää sähköpostia yritykselle suoraan www-sivujen kautta. 

 

 

KUVIO 15. Layoutin alapuoli 
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Myös mobiilinäkymään tehtiin omalayout (KUVIO 16). Tähän layout-malliin 

tuli joitain muutoksia myöhemmin, koska huomattiin, että yksisivuisesta 

sivusta tuli liian pitkä, kun sitä selattiin kapealla näytöllä. Näitä ongelmia 

ratkottiin piilottamalla osa sisällöstä painalluksen tai sivulle liuttamisen 

taakse. Suurin ero tässä layoutissa oli navigointipalkin piilottaminen 

”hamburger”-napin taakse. 

 

 

KUVIO 16. Mobiililayout 
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Yksisivuisilla www-sivuilla ei voi olla sisältöä liikaa joka kohdassa, joten 

joihinkin osioihin laitettiin painikkeita, joista sai auki lisää sisältöä. Tämän 

lisäsisällön toteuttaminen päätettiin tehdä niin, että painettaessa ”Lue 

lisää”-painiketta, pääsivun eteen ilmestyy tekstiä, joka on mustan taustan 

päällä (KUVIO 17). Mustasta taustasta tehtiin lopullisissa sivuissa 

läpinäkyvä, jolloin muu sivu näkyi mustan taustan alta (KUVIO 18). Nämä 

ratkaisut tehtiin palvelut- ja blogi-osioihin. 

 

KUVIO 17. Palvelut-osion lisäsisältösuunnitelma 
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KUVIO 18. Palvelut-lisäsisältö valmiilla sivuilla 

4.2 Teeman valinta 

Käytettäväksi teemaksi oli kolme vaihtoehtoa. Yksi näistä oli, että tehtäisiin 

oma teema, mutta tämä vaihtoehto hylättiin, koska tekijällä ei ollut 

aikaisempaa kokemusta WordPressin käytöstä. Oman teeman hyvä puoli 

olisi ollut se, että tiedetään tarkalleen, miten se toimii jo alusta lähtien. 

Jäljelle jääneet kaksi teemavaihtoehtoa olivat accespressthemes.com-

sivuston AccesPressParallax-teema (KUVIO 19) ja Burak Aydinin 

Business One-teema (KUVIO 20). Molemmat teemat ovat yksisivuisia 

teemoja, ja niistä molemmista löytyy vakiona Lafka Median toivoma 

Parallax-toiminto. Molemmat teemat ovat myös soveltuvia yrityksen www-

sivupohjaksi, koska niihin on jo valmiiksi tehty muokattavat palvelu-, 

työntekijä- ja blogi -osiot 
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KUVIO 19. Access Parallax-teema (AccessPress Themes 2016) 

 

KUVIO 20. Business One-teema (Burak Aydin 2016) 
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Näistä kahdesta valittiin lopulta Business One-teema, koska se muistutti jo 

valmiiksi vähän enemmän layout-suunnitelmaa. Myös sosiaalisen median 

kuvakkeet olivat miellyttävämmin aseteltu tähän teemaan. 

4.3 Käytetyt lisäosat 

Tärkeimmät tarvittavat lisäosat olivat Advanced CustomFields- ja Business 

One Toolkit. Molemmat ovat Business One-teeman kannalta tärkeitä 

lisäosia. Advanced Custom Fields on suosittu varsinkin yksisivuisissa 

teemoissa käytetty lisäosa, joka mahdollistaa lisäkenttien tekemisen 

hallintapaneeliin. Siinä on myös mukana ACF-lite-ominaisuus, jonka avulla 

voidaan PHP-koodissa tehdä helposti uusia toistuvia kenttiä WordPressin 

hallintapaneelin sivuihin. 

Business One Toolkit-lisäosa määrittelee lisävälilehtiä hallintapaneeliin. 

Kaikki sivun osiot tulevat nimenomaan tämän lisäosan kautta. Välilehtien 

kentät määritellään functions.php-tiedostossa, jossa käytetään ACF-lite-

ominaisuutta. 

Yhteydenotto-osio tehtiin käyttämällä ContactForm 7 -lisäosaa. Sivun 

linkkeihin oli saatava vieritystoiminto, joka saatiin aikaa Page scroll to id -

lisäosalla. Quote-osiolle löytyi TextSlider-lisäosa, joka tekee 

hallintapaneeliin TextSlider-välilehden, josta voidaan lisätä tähän slideriin 

uusia tekstejä ja muokata tai poistaa vanhoja. 

Kaikki lisäosat eivät näy sivulla kävijöille juuri mitenkään, kuten User 

RoleEditor-lisäosa, jolla pystytään hallitsemaan käyttäjien rooleja ja niiden 

oikeuksia. Näihin lisäosiin kuuluu myös W3 Total Cache, joka parantaa 

sivun nopeutta ja suorituskykyä monilla tavoin. Ennen julkaisua sivu 

pidettiin piilossa ja Cominsoon and Maintenance mode WpDevArt-lisäosan 

avulla saatiin helposti ohjattua sivulle tulijat väliaikaissivulle. 
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4.4 Muuttoiminnallisuudet 

Sivuille vaadittiin myös ominaisuuksia, joihin ei löydetty sopivia lisäosia, 

joten teemasta oli tehtävä lapsiteema päivitysten estämiseksi. 

Sisällönlisäyspainikkeisiin toivottiin kolmiulotteista kääntymisefektiä, jota ei 

löytynyt suoraan WordPressin julkisista lisäosista. Tästä syystä tämä efekti 

oli koodattava itse. Tämä tehtiin käyttämällä Javascript- ja CSS-ohjemointi 

kieliä. 

Palvelut- ja blogi-osioden lisäsisällön näyttämiseksi haluttiin ”lightbox”-

tyylinen tekstin esittäminen. Tähän tarkoitukseen ei löytynyt sopivaa 

WordPress-lisäosaa, mutta tähän löydettiin skripti nimeltä Magnific 

Lightbox. Siitä on todennäköisesti tulossa myöhemmin myös WordPress-

lisäosa, mutta ainakaan www-sivujen tekohetkellä sitä ei ollut vielä 

saatavilla. 

Sivuston asiakkaat ja yhteistyökumppanit -kohdassa olevat logot 

asettautuivat hyvin, kun niitä oli neljä tai kolme rinnakkain työpöytä- ja 

tablet-näkymissä. Mutta kun tätä katsottiin mobiilinäkymässä, tästä 

sivuston kohdasta tuli liian pitkä selattavaksi. Ongelman ratkaisuksi 

päätettiin asettaa tähän slider-toiminto vain silloin, kun katsellaan sivua 

mobiilinäkymässä. Tähän ei kuitenkaan löytynyt sopivaa WordPress-

lisäosaa, joka olisi myös riittävän kevyt mobiilinäkymään, joten tarvittiin 

WordPressin ulkopuolinen skripti. Ongelman ratkaisuksi löydettiin OWL 

Carousel -skripti, jolla voidaan tehdä eri tyyppisiä slider-toimintoja, joista 

yksi oli erittäin hyvä logojen liuttamiseen. OWL Carousel käyttää 

hyväkseen HTML-, CSS- ja Javascript-ohjelmointikieliä. 

4.5 Hallintapaneelin muokkaaminen 

Hallintapaneelia muokattiin samalla tavalla, kuin se oli Business One -

teemassa jo toteutettu. Hallintapaneelin välilehdet luotiin Business One 

Toolkit-lisäosassa, jossa ne oli toteutettu WordPressin 

register_post_type()-funktiolla (KUVIO 21). Nämä välilehdet asetettiin 
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näkymään vain silloin, jos sisäänkirjautuneella käyttäjällä on sivujen 

muokkausoikeudet. 

 

KUVIO 21.register_post_type()-funktionkäyttö 

 

Välilehtien sisältö ja kentät tehtiin functions.php-tiedostossa. Tähän 

käytettiin hyväksi Advanced Custom Fields-lisäosan ACF Lite -

ominaisuutta, jolla voidaan käyttää register_field_group()-funktiota kenttien 

tekemiseen (KUVIO 22). Tällä funktiolla voidaan helposti lisätä 

tekstikenttiä sekä myös kuvanlisäystoimintoja, joilla haetaan kuvat 

WordPressin Mediakirjastosta. 
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KUVIO 22.register_field_group()-funktionkäyttö 

 

Muita erillisiä muokkauksia ei hallintapaneelille tarvinnut tehdä. Blogin 

postaukset saadaan WordPressissä jo valmiina olleen posts-välilehden 

kautta. Lisäsisällöt tulevat pages-välilehdeltä, jossa on myös määritelty 

itse pääsivu. 

4.6 Käyttöohje asiakkaalle 

Vaikka WordPressin käyttöliittymä on helppokäyttöinen, oli varmistettava, 

että tietotekniikkataidoiltaan eritasoisetkäyttäjät pystyvät muuttamaan 

sisältöä tarvittaessa. Tästä syystä tehtiin käyttöohje, jossa kuvataan 

vaiheittain sivujen eri osioden sisällön muokkaaminen. Ohje toteutettiin 

html-tiedostona (KUVIO 23). 
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KUVIO 23. Käyttöohjeen etusivu 

 

Ohjeen toiminta perustuu siihen, että siinä on näkyvissä sivun layout, josta 

voidaan klikata osiota, jota halutaan muokata. Kun osiota on klikattu, 

avautuvat vaiheittaiset ohjeet, jossa kuvataan, miten osion muokkaaminen 

tapahtuu (KUVIO 24). Ohjeesta löytyy myös layoutissa näkymättömiä 

ohjeita, kuten hallintapaneelin käyttäjien luominen ja lue lisää -painikkeista 

avautuvat sivut. 
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KUVIO 24. Osion muokkaaminen ohjeessa 

4.7 Sivuston testaaminen 

Www-sivut on hyvä testata useammalla, kuin yhdellä selaimella. Syynä 

tähän on se, että jotkut CSS-määritykset toimivat eri tavoilla, kun sivua 

tarkastellaan eri selaimilla. Toteutettua www-sivua testattiin Mozilla 

Firefox-, Google Chrome- ja OS X Safari-selaimilla. 

Eri selaimilla saadaan testattua ainoastaan sivun ulkonäölliset seikat sekä 

painikkeiden ja kenttien toiminnallisuudet. Tällaisen testauksen lisäksi on 

sivustolle hyvä tehdä myös rasitustesti. Tässä projektissa käytetyssä 
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Apache JMeter-ohjelmasta (KUVIO 25) löytyvät tähän tarkoitukseen 

sopivat työkalut. 

 

KUVIO 25. Apache JMeter-ohjelma 

 

JMeter-testi tehdään luomalla testisuunnitelma, johon lisätään säieryhmä. 

Yksinkertaisessa rasitustestissä luodaan HTTP Request-säie, joka 

yhdistää haluttuun www-osoitteeseen. Jotta voidaan nähdä testin tuloksia, 

on luotava myös kuuntelija-säie (listener), jonka avulla voidaan näyttää 

tulokset halutussa muodossa (KUVIO 26). 
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KUVIO 26. JMeter-rasitustestin tulosnäkymä 

 

Javascript-koodia voidaan testata selainten konsolilla, joka antaa 

ilmoitukset virheistä ja varoituksista (KUVIO 27). Itse koodin tarkkailuun on 

olemassa ”lint”-työkaluja, jotka antavat varoituksia koodin epäkohdista. 

Tässä projektissa käytettyyn Sublime Text 3-editoriin on saatavilla 

ilmainen SublimeLinter-lisäosa, joka lisää tähän editoriin ”lint”   

-toiminnallisuuden. SublimeLinter näyttää varoitukset esimerkkikuvassa 

(KUVIO 28) keltaisella värillä. Väri saattaa vaihdella editorin teemaa 

vaihdettaessa. 

 

KUVIO 27. Google Chrome-selaimen konsoli 
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KUVIO 28. SublimeLinter Sublime Text 3-editorissa 
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5 YHTEENVETO 

Ennen tätä www-sivuprojektia AD Productionsilla ei ollut omia www-sivuja. 

Yritys tarvitsi sivut, joita se pystyi itse ylläpitämään. Www-sivuprojektin 

kehitys käynnistyi, kun AD Productions hyväksyi Lafka Median layout-

ehdotuksen. Www-sivuprojektin tavoitteena oli saada aikaan www-sivut, 

joiden sisältöä asiakas voi itse hallinnoida. Sivujen oli oltava myös 

nykyaikaiset ja kokonaisuutena toimivat. Sivuprojektilla ei ollut varsinaista 

suunniteltua valmistumispäivää. 

Ennen julkaisua sivut käytiin läpi sekä Lafka Median että AD Productionsin 

kanssa. Läpikäyntien jälkeen tehtiin tarvittavat muutokset. AD 

Productionsille opetettiin tehtyjen sivujen hallintapaneelin käyttöä ja sille 

lähetettiin myös käyttöohje jälkeenpäin. AD Productions otti valmistuneet 

sivut hyvin vastaan, ja vaikutti siltä, että WordPress-hallintapaneelin käyttö 

ei tuottanut vaikeuksia. Myös käyttöohje sai positiivista palautetta. 

Kun sivut olivat valmiit, ne otettiin käyttöön osoitteessa 

http://adproductions.fi. Nyt AD Productions näkyy myös www-sivujen 

muodossa. Sivujen google-hakutuloksen otsikointi ja teksti laitettiin myös 

kuntoon. Tähän www-sivuprojektiin ei sovittu jatkoa sivujen valmistumisen 

jälkeen. 

Sisällönhallintajärjestelmiä on monenlaisia, joista jotkut ovat ilmaisia ja 

toiset maksullisia. Niissä on eroja niin keveyden, kuin monipuolisuudenkin 

kannalta. Tähän työhön valittiin WordPress, koska se on ilmainen, pitkälle 

kehitetty ja ominaisuuksiltaan laaja sisällönhallintajärjestelmä. 

Aikaansaatujen sivujen perusteella voidaan todeta, että WordPress on 

soveltuva yrityksen www-sivujen sisällönhallintajärjestelmäksi. 

Kustomointimahdollisuuksia on paljon, ja sivuille saadaan haluttu sisältö 

helposti. Myös WordPressin hallintapaneeli on helposti muokattavissa 

sivuston tarpeiden mukaiseksi. 

Teeman valinta on iso asia tehdessä WordPress-sivustoa, koska jotkut 

teemat saattavat olla turhankin raskaita. Yleensä pyritään löytämään 
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sopivan kevyt teema, jossa on valmiiksi sopivasti tarvittavia ominaisuuksia. 

Paras ratkaisu on oman teeman luominen, jolloin voidaan itse tehdä 

teemasta juuri sellainen, mikä on tarpeen. 

Tähän työhön valittiin valmis teema, joka on tehty yksisivuiseksi ja jossa oli 

valmiina lähes kaikki tarvittavat ominaisuudet. Seuraavaan 

samankaltaiseen www-sivuprojektiin voisi olla hyvä luoda oma teema, 

jolloin sivuja saatettaisiin saada vähän nopeammiksi ja teeman muokkaus 

olisi helpompaa. 
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