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The aim was to create a website, to study ways used in various search engine optimiza-

tion and find out how easy or difficult the maintenance of the page is. Site created suc-

cessfully surprisingly quickly and easily using Google's Blogger service. Search Engine 

Optimisation showed a lot more complicated than I had initially assumed, and as soon 

as I noticed that the search engines have developed tremendously in such a way after the 

turn of the millennium. Maintenance was fortunately easy, thanks to the Blogger's easy 

to learn and use content management tools. 

In addition to content management the work focused on how visitors can be redirected 

to a site through a variety of social media sites, as well as networking. Networking 

means cooperation with other website operators, as well as with the advertisers. 

Since the establishment and maintenance of the company is not in today's Finland cheap 

or often not profitable sought to work also to find a new way to manage ad billing. This 

offered its assistance Finnish Ukko.fi service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : blogger, wordpress, blogging, analytics, marketing, social media, writing, 

content managment, 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 6 

2 HTML ja XML .................................................................................................. 7 

2.1 HTML ........................................................................................................ 7 

2.2 XML ........................................................................................................... 7 

3 SISÄLLÖNTUOTANTO .................................................................................. 8 

3.1 Blogger ....................................................................................................... 8 

3.2 Menestys .................................................................................................... 8 

3.3 Blogger työkalut ........................................................................................ 9 

3.4 SWOT-analyysi ....................................................................................... 17 

3.5 Tietoturva ................................................................................................. 17 

3.6 SEO .......................................................................................................... 18 

3.7 Metakeys .................................................................................................. 18 

3.8 KIRJOITTAMINEN ................................................................................ 20 

4 ANALYTIIKKA JA MARKKINOINTI ......................................................... 21 

4.1 Analytiikkatyökalut ja niiden tarkoitus .................................................... 21 

4.2 Google Analytics ..................................................................................... 21 

4.3 Lämpökartta ............................................................................................. 22 

4.4 Markkinointi ............................................................................................ 23 

4.5 Sosiaalinen media ja markkinointi ........................................................... 23 

5 SOSIAALINEN MEDIA ................................................................................ 24 

5.1 Miten hyödyntää sosiaalista mediaa ........................................................ 24 

5.2 Sosiaalisen median työkalut ..................................................................... 25 

6 VERKOSTUMINEN ....................................................................................... 27 

6.1 Yhteistyökumppanit ................................................................................. 27 

6.2 Linkkien vaihto ........................................................................................ 27 

6.3 Lukijoista kirjoittajia ................................................................................ 27 

7 MAINOKSET JA LASKUTUS ...................................................................... 29 

7.1 Rahoittamisen järjestäminen .................................................................... 29 

7.2 Mainospalvelut ......................................................................................... 29 

7.3 Mainosten asettelu ................................................................................... 29 

7.4 Laskutus ................................................................................................... 31 

8 POHDINTA ..................................................................................................... 33 

LÄHTEET ............................................................................................................. 34 

LIITTEET ............................................................................................................. 35 

Liite 1. Blogin etusivu, taitteen yläpuoli ......................................................... 35 

 



5 

 

LYHENTEET JA TERMIT 

 

SEO  Search Engine Optimisation 

CMS  Content Management System 

Keyword  hakukoneiden etsimät avainsanat 

Description  hakukoneiden etsimät sivuston kuvaukset 

Widget  Bloggerin käyttämä lisäosa 

HTML  hypertekstin merkintäkieli 

XML  rakenteellinen kuvauskieli 

JavaScript  komentosarjakieli 

URL  osoittaa tiettyä WWW – osoitetta   

 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella miten vaikeaa menestyksekkään netti-

sivun luonti on sisällönhallintajärjestelmällä. Alustaksi valittiin Googlen tarjoama Blog-

ger alusta joka ei vaadi ylimääräistä työtä asennuksessa tai käyttöönotossa, vaan tarjoaa 

käyttäjälleen valmiin yksinkertaisin työkalun blogin tai nettisivun ylläpitoon. Työkalu 

tarjoaa myös mahdollisuuden useassa tapauksessa hyvinkin vapaat kädet muokkaukselle 

ja tarjoaa ilmaisen ylläpidon, jolloin käyttäjän ei tarvitse huolehtia välittömistä kuluista 

vaan voi rauhassa rakentaa sivustonsa kävijäpohjaa ennen sivuston siirtämistä muille 

alustoille tai siirtymistä ammattimaisempaan ilmeeseen.  

 

Työ rakentuu siten, että lähes kuka tahansa blogia tai nettisivua suunnitteleva henkilö 

löytää tarvitsemansa tiedot, jotta voi aloittaa Bloggerin käytön ja pystyy työn avulla luo-

maan itselleen yleisen kuvan sivuston hallinnasta ja mitä kaikkea se pitää sisällään, aina 

sivuston kehittämisessä käytetyistä työkaluista, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan. 

 

Työn tavoitteena ei ole ollut luoda valmista pohjaa lukijalle, jota kopioida ja jolla luoda 

menestyksekäs nettisivu vaan osoittaa, että kuka tahansa pystyy luomaan lähes aiheesta 

kuin aiheesta nettisivun, jolle on mahdollista hankkia lukijoita ja tehdä sillä rahaa. Val-

mista pohjaa on vaikea tarjota, koska kaikki ideat eivät toimi kaikilla ihmisillä ja ne vaa-

tivat erilaisen lähestymisen. 
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2 HTML ja XML 

 

2.1 HTML 

 

HTML eli hypertekstin merkintäkieli on avoimen standardin kuvakieli. HTML luodaan 

yleisesti nettisivuja ja se rakentuu pääosin elementeistä ja tunnisteista. HTML – koodi 

rakentuu yleisesti sisäkkäisistä tai peräkkäisistä elementeistä. (HTML, Wikipedia) 

 

Elementti merkitään tavallisesti seuraavasti: 

 

<tunniste>elementin sisältö</tunniste> 

 

Esimerkiksi linkki Googleen voidaan luoda seuraavasti: 

 

<a href=”www.google.com”><p>Linkki Googleen</p></a> 

 

<a href=”linkki”></a> kertoo selaimelle, että seuraava elementti tulee ohjata osoittee-

seen www.google.com kun taas <p></p> kertoo että tunnisteiden sisällä oleva elementti 

tulee tulkita tekstiksi. 

 

HTML kielen uusin versio on HTML5, josta Jukka K. Korpela kertoo seuraavasti:  

 

”HTML5 muuttaa ajatuksia siitä, mitä HTML on, erityisesti kuvaamalla sen dokument-

tioliomallin (DOM) pohjalta, pikemminkin kuin tekstinä, jossa on HTML-tageja.” (Jukka 

K.Korpela,  HTML5 – Uudet ominaisuudet, WSOYpro 2011) 

 

2.2 XML 

 

XML eli Extensible Markup Language on merkintäkielien yläkäsite tai standardi. XML-

kieliä käytetään sekä tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että dokumenttien tallenta-

miseen. XML-kielen tarkoituksena on auttaa tekijöitä järjestämään laajoja tietomassoja 

selkeämmin. XML on kehittänyt World Wide Web Consortium. (XML, Wikipedia) 

http://www.google.com/
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3 SISÄLLÖNTUOTANTO 

 

3.1 Blogger 

 

Blogger on hakukoneyhtiö Googlen omistama blogipalvelu joka on perutettu vuonna 

1999. Alunperin Bloggerin loi Pyra Labs yhtiö, mutta Google osti palvelun yhtiöltä 

vuonna 2003 pois ja on tästä edes kehittänyt sitä itse. Blogger on yksi maailman suosi-

tuimmista blogipalveluista, mutta sitä kritisoidaan usein liiasta yksinkertaisuudesta ja 

siitä, että se julkaisee uusia ominaisuuksia erittäin hitaasti. (Blogger, Wikipedia) 

 

Tässä työssä Blogger on toiminut pääasiallisena pohjana ja julkaisualustana sen tarjoa-

man helpon muokattavuuden ja sisällönhallintatyökalujen vuoksi. Lisäksi sen tarjoama 

ilmainen ylläpito on ollut yksi tärkeistä valintakriteereistä. Normaalisti ylläpito saattaisi 

maksaa jopa 20 – 50 €/kk, joten puhutaan vuosittain suuresta rahallisesta hyödystä yllä-

pitäjälle. 

 

Blogger ei rajoitu vain sisällön hallintaan ja helppoon julkaisuun. Kiitos sen tarjoamien 

työkalujen ja suoran pääsyn oman sivuston lähdekoodiin voidaan sivuston ulkonäköä 

muokata lähes rajauksetta kuin myös lisätä sivulla olevien elementtien ja lisäosien mää-

rää. 

 

Muokkaaminen onnistuu myös rajoitetummin valmiiden valikoiden kautta, mutta tätä ei 

usein tueta netistä ladattavissa teemoissa. Tässä työssä suurin osa muokkauksista on tehty 

suoraan lähdekoodiin. 

 

3.2 Menestys 

 

Menestystä mitataan tässä työssä käyttäjämäärillä, sivun katseluilla, sivun katseluita/is-

tunto ja istunnon keskimääräisellä kestolla. 

 

Tavoitteena oli saada sivulle aluksi tuhat käyttäjää kuukausittain, mutta työ onnistui tässä 

odotukset ylittävästi. Sivuilla on keskimäärin 10 000 uniikkia käyttäjää (kuva 1) ja noin 

30 – 40 tuhatta sivun katselua kuukaudessa. Yksi käyttäjä vierailee noin kolmella viiva 

neljällä sivulla ja sivulla vietetty aika on peräti kaksi minuuttia. 
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Parhaimmillaan sivulla on tavattu jopa 43 000 uniikkia käyttäjää ja sivun katseluita ollut 

peräti 488 000 saman kuukauden aikana. 

 

Voidaan siis sanoa, että menestys on ollut erittäin hyvää. 

 

 

 

 

KUVA 1. Sivuston kävijämäärät kuukauden aikana 

 

3.3 Blogger työkalut 

 

Bloggerin yleiskatsauksesta nähdään nopeasti yleiset tiedot kuten päivittäiset sivunkatse-

lut viikon tarkkuudella. Muita tietoja joita sivulta voidaan nähdä, ovat tekstien kokonais-

lukumäärä ja esimerkiksi julkaistujen kommenttien lukumäärä mikäli käytössä on Blog-

gerin oma kommentointi ominaisuus. Kuvassa 2 voidaan nähdä Bloggerin tarjoama yleis-

katsaus. 
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KUVA 2. Bloggerin yleiskatsaus 

 

Tekstit osiosta (kuva 3) löydetään kaikki tekstit, niin luonnokset, julkaistut kuin ajaste-

tutkin. Tekstit on mahdollista suodattaa luonnoksien, ajoitettujen tai julkaistujen juttujen 

perusteella. Ne on myös mahdollista suodattaa merkittyjen tagien mukaan jotka helpotta-

vat käyttäjää hakemaan tietyn aihepiirin kirjoituksia. 

 

 

KUVA 3. Tekstien hallintavälilehti 

 

Tekstejä on helppo muokata Bloggerin tarjoaman julkaisija työkalun avulla (kuva 4). 

Tekstiä voidaan muokata suoraan teksti- tai HTML -muodossa. 

 



11 

 

 

KUVA 4. Tekstin muokkaus työkalu 

 

Sivut osiosta voidaan hallita kaikkia erikseen luotuja sivuja (kuva 5). Sivuille on mahdol-

lista upottaa tekstejä, videoita kuin myös koodia kuten JavaScriptiä. Sivut eroavat teks-

teistä siten, että ne eivät sisällä sivupalkkia tai otsikkoaluetta. 

 

 

KUVA 5. Sivujen hallintavälilehti 

 

Sivujen luonti ei juuri eroa tekstinluonnista, sillä sivujen luontityökalu on lähes identtinen 

tekstinluonnin kanssa Bloggerissa, joka helpottaa täten sivun luonnin omaksumista ja 

luontia (kuva 6). 
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KUVA 6. Sivun luontityökalu 

 

Kommentit osiosta voidaan hallinnoida Bloggerin omaa kommentointia (kuva 7). Kysei-

sessä työssä tämä on kumminkin toteutettu Facebookin tarjoamalla kommentointi työka-

lulla. Facebook –kommentoinnin käyttöönotto hoidetaan Facebookin developers työka-

lujen kautta, jossa Facebook tarjoaa helpon käyttöönoton. Syötetään vain url jossa kom-

mentointia aiotaan käyttää ja toivottu leveys jolloin työkalu tuottaa lyhyen JavaScript 

koodin, joka upotetaan sivun lähdekoodin sekaan. Toinen puoli koodista lisätään sivuston 

lähdekoodin header osioon, joka varmistaa sen, että koodi suoritetaan jokaisella sivun 

latauksella.. 

 

Lisäksi on suositeltavaa lisätä seuraava koodi jolla määritetään kommentoinnin ylläpitä-

jät: 

 

<meta property=”fb:admins” content=”{YOUR_FACEBOOK_USER_ID}”/>  

 

Kaarisulkeiden sisään lisätään oma Facebook ID, joka yleisesti löytyy oman Facebook 

profiilin perästä. Tämä ei ole kumminkaan pakollista, sillä vaihtoehtoisesti voidaan lisätä 

Facebookin itsensä tarjoama ID, jolloin widgetin asetuksista voidaan asettaa useampi 

käyttäjä kommentoinnin valvojaksi. 
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KUVA 7. Kommentit 

 

Google+ välilehdestä voidaan hallinnoida artikkeleiden automaattista jakoa Google+ ti-

lille (kuva 8). Nettisivulla tämä on aktivoitu, jotta se helpottaa hakukoneiden työtä ja no-

peuttaa täten artikkeleiden indeksoitumista hakukoneille. Tämä on tärkeää, mikäli halu-

taan, että kirjoitukset saisivat lukijoita nopeasti ja jotta ne nousisivat hakukoneilla tehtä-

vissä hauissa mahdollisimman korkealle. 

 

 

KUVA 8. Google+ jakoasetukset 
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Tilastovälilehdestä voidaan löytää paljon eri tietoa blogin toiminnasta (kuva 9). Se tilastoi 

esimerkiksi koko blogin sivunkatselut kuin myös yksittäisten juttujenkin sivunkatselut. 

Lisäksi se sisältää dataa mistä maista, sivuilta tai esimerkiksi sosiaalisen median sivuilta 

käyttäjät ovat tulleet ja näin tukee sivuston optimoimista. Tätä dataa voidaan käyttää hy-

väksi monella eri tapaa ja se auttaa optimoimaan sivuston toimintaa esimerkiksi hakuko-

neita varten. 

 

 

KUVA 9. Yleiset tilastot 

 

Mikäli käyttäjä on saanut käyttöönsä Googlen tarjoaman mainosalustan voi hän aktivoida 

ja tarkastella Adsense tulojaan ”Tulot” välilehdestä. Tässä työssä tätä ei kumminkaan ole 

otettu käyttöön, koska sivustolla käytetään muokattua teemaa ja kyseinen toiminta rik-

koisi sivuston ulkonäön. Tästä syystä mainokset on syötetty suoraan lähdekoodin sekaan 

tai lisätty widgeteinä sivustolle. 
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Kampanjat välilehti on taas tarkoitettu tukemaan blogin toimintaa mahdollistamalla yk-

sinkertaisen ja nopean AdWords kampanjan luonnin sivustolle, joka on maksullista mai-

nontaa.  

 

Ulkoasu on Bloggerin yksi tärkeimmistä välilehdistä. Se sallii nopean muokkauksen eri 

widgetien välillä, sekä mahdollistaa Googlen tarjoamien valmiiden widgetien lisäyksen. 

Myös HTML tai JavaScript koodin sisällyttämisen halutulle alueelle sivustoa on mahdol-

lista ulkoasun kautta (kuva 11). 

 

 

 

KUVA 11. Ulkoasun muokkaus ja widgetien asettelu 
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Malli välilehdestä on mahdollista vaihtaa koko sivuston tekstin ja värimaailman asetuksia 

yksinkertaisen valikon kautta. Kyseisessä projektissa on kumminkin turvauduttu sen tar-

joamaan suoraan pääsyyn koodiin ja suurin osa muutoksista käytettyyn pohjaan on tehty 

tätä kautta. Kuvassa 12 nähdään esimerkki lähdekoodista. 

 

Lähde koodista voidaan nähdä metakeysit, Google Analytics ja muutaman muun koodin 

upotukset. 

 

 

KUVA 12. Malli mahdollistaa lähdekoodin suoran muokkauksen 

 

Asetukset välilehdestä voidaan säätää blogin yleisiä asetuksia kuten onko blogi salasa-

nalla suojattu, onko blogi tarkoitettu vain aikuisille vai myös nuoremmille, sekä asettaa 

erillinen domain nimi. Normaalisti kaikki Bloggerin tarjoamat bloginimet ovat blogin-

nimi.blogspot.com muotoa. Loppupääte com, fi tai esimerkiksi se riippuen maatunnuk-

sesta. Asetusten kautta voidaan myös kutsua toisia käyttäjiä kirjoittajiksi tai ylläpitäjiksi. 

Kutsutut henkilöt saavat sähköpostiinsa linkin jonka kautta voivat hyväksyä tai hylätä 

kutsun. 

 

 



17 

 

3.4 SWOT-analyysi 

 

Bloggerin vahvuuksina voidaan pitää sen helppokäyttöisyyttä, helppoa muokattavuutta, 

ilmaisuutta ja ennen kaikkea erittäin varmaa toimintaa. Se mahdollistaa blogin perusta-

misen nopeasti ilman suurempia vaivoja ja palvelujen pystyttämisiä. Vahvuutena on 

myös se, että Blogger sallii käyttäjän ladata kaikki kirjoituksensa XML muodossa omalle 

tietokoneelleen jolloin käyttäjän on mahdollista siirtää bloginsa toiselle alustalle näin ha-

lutessaan. 

 

Helpottavana tekijänä voidaan myös pitää sitä, että Google tarjoaa Bloggerin tietoturvan 

eli sinun ei itsessäsi tarvitse huolehtia ylläpidosta tai muusta vaan Google tarjoaa ne ko-

konaisuutena. Myös tietoturva on näin paremmin taattu ja varsinkin aloittelijoille se on 

iso plussa. 

 

Heikkoutena mainittakoon se, että Blogger on sidottuna Googleen. Toisin sanoen sitoudut 

noudattamaan Googlen käyttäjäehtoja ja kaikki mitä kirjoitat on Googlen hallussa. 

 

Bloggerilla on todellakin suuri mahdollisuus muotoutua ehkä jopa suosituimmaksi blo-

gialustaksi, mutta tämä kaikki riippuu Googlen halusta ylläpitää ja kehittää palvelua. 

Myös jatkuva ulkoinen kehitys tukee näitä mahdollisuuksia, sillä ihmiset luovat koko ajan 

uusia pohjia ja widgetejä Bloggeriin sen helppokäyttöisyydestä johtuen. 

 

Ehkäpä suurimpana uhkana Bloggerille voidaan pitää juurikin Googlea itseään, koska 

Blogger on sitoutettu Googlen palveluihin voi Google milloin tahansa päättää lakkauttaa 

sen. Lisäksi kaikki Bloggerin sisältämä data on Googlen hallussa, joka toisin sanoen sallii 

Googlen käyttää tätä dataa miten tahansa se näkee sen itselleen parhaaksi. 

 

3.5 Tietoturva 

 

Blogia tehdessä on hyvä pitää mielessä tietoturva. Tietoturvalla viitataan nyt pääosin kir-

jautumiseen, koska blogin ylläpidon hoitaa Google. Andreasson ja Koivisto (2011) muis-

tuttavat että on hyvä muistaa, että tietoturva on halvempaa toteuttaa kerralla oikein kuin 

alkaa korjaamaan asioita jälkikäteen. (Tietosanoma Oy, 70) 
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Tietoturvallisista syistä tulisi käyttäjän luoda kaksi erillistä tunnusta tai tässä tapauksessa 

sähköpostia Googlen palveluihin.  

 

Ensimmäistä käytetään pääasiallisena pääkäyttäjätunnuksena ja sen avulla kirjaudutaan 

Bloggeriin. Toista sähköpostia taas käytetään esimerkiksi yhteydenpitoon mainostajien 

ja lukijoiden kanssa. Pääkäyttäjätunnuksena käytettävää sähköpostia ei tulisi käyttää mis-

sään muussa yhteydessä ja sen salasana tulisi vaihtaa tasaisin väliajoin yleisten tietotur-

vaohjeiden mukaisesti. Myös toisen sähköpostin salasana tulisi vaihtaa tasaisin väliajoin. 

 

3.6 SEO 

 

SEO on lyhenne sanoista Search Engine Optimization eli hakukoneoptimointi tai Search 

Engine Optimizer eli hakukoneoptimoija. Hakukoneoptimoinnin käyttäminen on tärkeää 

koska se yleisesti parantaa sivuston näkyvyyttä. On tärkeää huomata, että se saattaa myös 

vaarantaa sivuston maineen. (Tarvitsenko hakukoneoptimoijaa, 8.3.2016) 

 

SEO on yksi nettisivun tärkeimmistä osa-alueista. Mitä paremmin sivusto on rakennettu 

hakukoneiden ehdoille, unohtamatta tietenkään käyttäjiä ja käyttökokemusta, sen hel-

pommin hakukoneet osaavat jäsennellä sivuston tietoja ja esittää ne hakutuloksissaan. 

 

Työssä SEO on painottunut hyvin rakennetun pohjan valintaan, oikeiden meta sanojen ja 

kuvauksen kirjoittamiseen ja Blogger palvelun valmiiseen sisäiseen hierarkkiseen raken-

teeseen, jotka helpottavat kaikki Googlen ja muiden hakukoneiden toimintaa ja uusien 

kirjoituksien indeksointia. 

 

3.7 Metakeys 

 

Metakeyllä viitataan hakukoneiden poimimiin avainsanoihin sekä kuvaukseen. Nämä 

voidaan määrittää blogin lähdekoodiin lyhyellä koodilla. 

 

Meta content kertoo että kyseessä on metatieto ja name kenttä kertoo mistä on kyse. En-

simmäisessä tapauksessa on kyse description, jolla viitataan sivuston kuvaukseen. Tässä 

tapauksessa hakukoneen hakiessa sivuston tietoja näkyy sivun alla tieto ”Vain suoraa pu-

hetta!” jota voidaan pitää sivuston iskulauseena. 
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<meta content='Vain suoraa puhetta!' name='description'/> 

 

Seuraavana metatietona esitellään avainsanat joiden avulla hakukone osaa päätellä mistä 

sivustolla on kyse. Avainsanoiksi kannattaa valita mahdollisimman kuvaavat sanat, kuten 

tässä tapauksessa sivustolla käsiteltävät suuret aihealueet jolloin sanat tulevat toistetuksi 

moneen kertaan ja jolloin sivusto nousee paremmin esiin hakukoneissa ihmisten hakiessa 

näillä sanoilla netistä tietoa. 

  

    <meta content='miesasia,mies,pojat,armeija,tasa-arvo,nainen,terveys,mgtow,pari-

suhde,nettideittailu,deittisivustot,maahanmuutto,yhteiskunta' name='keywords'/> 
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3.8 KIRJOITTAMINEN 

 

Blogin ehkä yksi tärkeimmistä asioista on aihe itsessään. Ennen sivuston tai blogin luo-

mista onkin tärkeää käyttää aikaa aiheen pohtimiseen. Työssä päädyttiin kirjoittamaan 

yhteiskunnan tilasta, tasa-arvosta, armeijasta ja muista miehiin liittyvistä aiheista, koska 

nämä aiheet ovat juuri nyt pinnalla eri keskusteluissa. Lisäksi aihealueet yleisesti ottaen 

ovat sellaisia mistä monet eivät uskalla puhua, joka taas mahdollistaa nopean erottautu-

misen nykyisistä tuhansista ja taas tuhansista blogeista ja sivuista joita ihmiset ovat luo-

neet. 

 

Kohdeyleisö määrittyy yleisesti aiheen mukaan. Tässä opinnäytetyössä kohteeksi valittiin 

miehet ja yhteiskunnan tilanteesta kiinnostuneet ihmiset. Vaikka pääasiallisena kohteena 

ovatkin miehet, muodostavat naiset silti noin 40 prosenttia koko lukijakunnasta. 

 

Kielenä blogissa päädyttiin suomen kieleen. Toisena vaihtoehtona pidettiin englantia, 

koska se mahdollistaa suuremman kävijämäärän ja helpottaa näin blogin kasvamista. Toi-

saalta nämä aiheet ovat jo usean englannin kielisen blogin puheen aiheena, jolloin erot-

tautuminen olisi vaikeampaa. 

 

Kirjoittamistyylinä blogissa yleisesti käytetään asiatekstiä, mutta se saattaa usein myös 

vaihdella asiatekstistä mielipidekirjoituksiin, joka taas mahdollistaa helpommin lukijoi-

den mukaan ottamisen ja kirjoittajan omien näkökantojen tuomisen eteen. Tämä luo omat 

riskinsä ja kirjoittajan näkökanta saattaa karkottaa osan lukijoista, mutta toisaalta se tuo 

sivustolle oman tyylinsä ja näkökantansa, joka lisää täten sen kiinnostusta ja tuo lisää 

lukijoita. 
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4 ANALYTIIKKA JA MARKKINOINTI 

 

4.1 Analytiikkatyökalut ja niiden tarkoitus 

 

Netti on nykyisin pullollaan erilaisia seuranta- ja analytiikkatyökaluja. Näitä työkaluja 

käyttävät lähes kaikki nettisivut aina blogeista sosiaalisen median sivustoihin, kuin kaup-

poihinkin. Analytiikkatyökalujen tarkoituksena on tuottaa dataa kävijöistä joka mahdol-

listaa esimerkiksi kaupoille sen, että ne voivat suositella tuotteitaan paremmin kävijöille. 

Data tarjoaa myös ehtymättömän lähteen mainostajille, jotka voivat dataa hyväksi käyt-

täen tarjota paremmin kohdennettuja mainoksia. Kirjoittajat taas pystyvät näin löytämään 

aihealueet jotka kiinnostavat sivulla kävijöitään eniten ja kirjoittamaan niistä yhä enem-

män. 

 

4.2 Google Analytics 

 

Pääasialliseksi analytiikka työkaluksi valittiin Google Analytics, koska se on ilmainen, 

helppo implementoida sivuille ja se kerää lähes kaiken tarvittavan datan kävijöistä. 

Google Analytics kerää esimerkiksi kävijöiden maan, istunnon keskimääräisen keston, 

sivujen katseluiden määrän, selaimen ja millä laitteella käyttäjä katselee sivustoa. Ku-

vassa 13 voidaan nähdä sivuston yleiset kävijä tiedot. 

 

 

KUVA 13. Google Analytics, yleiskatsaus 
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Google Analytics tarjoaa myös reaaliaikaisen statistiikan josta voidaan seurata juuri sillä 

hetkellä sivulla vierailevien ihmisten määrää, mitä sivuja he katselevat, mistä maasta kä-

vijä tulee ja mitä laitetta henkilöt todennäköisimmin käyttävät. 

 

4.3 Lämpökartta 

 

Sivustolla käytetään analytiikassa myös niin kutsuttuja heatmapseja eli lämpökarttoja. 

Lämpökartan avulla voidaan nähdä mihin elementtejä ihmiset klikkaavat sivuilla ja näin 

vertailla esim. eri elementtien asettelua. Lämpökartat ovat varsinkin mainoksia asetelta-

essa erittäin tärkeitä, koska ne mahdollistavat mainospaikkojen optimoinnin siten, että 

kävijät näkevät ja klikkaavat mainoksia useammin, kuin jos mainokset olisi asteltu eri 

tavalla. 

 

Työssä käytettiin kahta eri lämpökartan tarjoajaa ja vertailtiin niiden tuloksia. Käytössä 

oli Sumome ja Hotjar tarjoamat lämpökarttapalvelut. Näiden välillä ei kumminkaan juuri 

ollut eroa kuin esitystavassa. 

 

Mitä enemmän käyttäjät klikkaavat kohtaa sivuilla sen kirkkaamman värinen kohta on 

(kuva 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 14. Lämpökartta 
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4.4 Markkinointi 

 

Markkinointi on tärkeä osa sivuston luontia ja sitä ei tulisi sivuuttaa. Tässä työssä keski-

tyttiin pääosin ilmaisten markkinointikanavien hyödyntämiseen ja kaikki maksulliset pal-

velut sivuutettiin. Apuna käytettiin niin toisia bloggaajia, sivun ylläpitäjiä kuin myös so-

siaalisen median kanavia. 

 

Markkinoinnin lähtökohtana voidaan pitää sitä, että mitä enemmän sivustolle saadaan nä-

kyvyyttä sen enemmän kävijöitä se saa ja näin kasvattaa myös mainostajien halukkuutta 

mainostaa sivustolla. Markkinointia ei pitäisi kumminkaan rajoittaa vain rahallisiin mark-

kinointi kanaviin tai sosiaalisen median jakoihin. 

 

Työtä tehdessä huomattiin, että yksi helpommista tavoista saada kävijöitä on kommen-

toida uutisten ja blogien kommentointi kenttään jollakin aiheeseen liittyvällä kommentilla 

jossa jaettiin suora linkki itse sivustolle tai alkuperäiseen aiheeseen liittyvään artikkeliin. 

Näin kävijät olivat halukkaampia klikkaamaan sivustolle.  

 

4.5 Sosiaalinen media ja markkinointi 

 

Sosiaalinen media on oiva tapa hankkia lisää kävijöitä. Jakamalla kirjoitukset Faceboo-

kiin tai esimerkiksi Twitteriin ajaa helposti lisää liikennettä sivuille. Facebook ja Twitter 

myös mahdollistavat jutun nopean levittäytymisen eri ihmisten tietoisuuteen jotka toimi-

vat taas pyramidin tavoin viuhkana uusille ihmisille jakaessaan sivun. 

 

Sosiaalinen media luo tällä tavoin myös omanlaisensa markkinakanavan joka mahdollis-

taa siis nopean jakamisen, sivun markkinoinnin ja auttaa sivuston imagon luonnissa.  
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5 SOSIAALINEN MEDIA 

 

Sosiaalista mediaa käytettiin tässä työssä selvittämään miten helposti artikkeleita voidaan 

levittää sekä tutustuttiin sosiaalisen median tarjoamiin työkaluihin. Työkalut, joita sosi-

aalinen media yleisesti tarjoaa ovat sivujen ja juttujen jako, kommentointi, sekä käyttäjien 

sitouttaminen sallimalla sivustolle luotavan oman sosiaalisen median sivuston, jonne uu-

simmat artikkelit voidaan julkaista. Tämä mahdollistaa myös ihmisten helpomman oh-

jaamisen sivustolle. 

 

Monet sosiaalisen median palvelut kuten Facebook tarjoavat myös maksullisia palveluja 

joilla esimerkiksi tiettyjä kirjoituksia voidaan nostaa esiin ja mainostaa, mutta tässä työssä 

näitä ei haluttu ottaa käyttöön niiden maksullisuuden vuoksi. 

 

Sosiaalinen media osoitti sivuston teossa voimansa kun yksi suosituimmista kirjoituksista 

jettiin yli 5000 kertaa kahdessa vuorokaudessa. Jotta näin voimakas jakaminen saadaan 

aikaan, tulee kirjoituksen yleensä kohauttaa ihmisiä jollain tapaa. Tällä kertaa aiheena oli 

vieraskirjoittajan kirjoitus siitä miten naisten ei tulisi estää miesten kaljalla käyntiä.  

 

5.1 Miten hyödyntää sosiaalista mediaa 

 

Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää monilla eri tavoilla aina käyttäjien sitouttamisesta 

juttujen ja sivujen jakamiseen kuin myös käyttäjien kanssa kommunikoimiseen. Työssä 

päätettiin kokeilla kaikkia kolmea. 

 

Bloggerin tarjoaman automaattisen jaon avulla jutut julkaistaan automaattisesti sivuston 

Google Plus sivuille kuin myös sivuston omaan RSS-feediin. RSS-feed taas syöttää jutut 

automaattisesti Twitteriin jolloin ainoaksi käsin tehtäväksi jaoksi jää Facebook. Tämäkin 

olisi mahdollista automatisoida, mutta koska Facebook on ehdottomasti suosituin sosiaa-

linen media on järkevintä syöttää artikkelit kyseiseen mediaan käsin sopivan saatetekstin 

kanssa. 
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5.2 Sosiaalisen median työkalut 

 

Sosiaaliseen median työkaluina sivulla on käytetty SumoMen ilmaista tuotetta, joka mah-

dollistaa käyttäjien jakaa nettisivun sivuja, kuvia sekä pieniä 140 merkin pituisia lainauk-

sia suoraan Twitteriin tai pidempiä lainauksia suoraan Facebookiin. SumoMe tarjoaa 

myös jakojen seurannan samassa työkalussa ja sallii näiden näppäinten pienen muok-

kauksen. Maksullinen versio mahdollistaa laajemman tavan muokata kyseisiä palveluita 

oman tarpeensa mukaan, mutta kyseisessä työssä ei näitä ole hyödynnetty. 

 

SumoMella voidaan sivustolle lisätä esimerkiksi liukuvat jakonapit (kuva 16). Jakonapit 

voidaan asettaa, joko oikeaan tai vasempaan reunaan. Napit myös muokkaavat kokoaan 

ja siirtyvät joko ala- tai ylälaitaan selaimen koon pienentyessä näin mahdollistaen parem-

man käyttäjäkokemuksen mobiililaitteilla. 

 

 

 

 

KUVA 16. Liukuvat jakonapit 

 

SumoMen pikavalikko kuvassa 17, on normaalisti piilotettu käyttäjältä. Se saadaan kui-

tenkin näkyviin salaisella näppäinyhdistelmällä. 
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KUVA 17. SumoMe pikavalikko 

 

SumoMen päävalikko aukeaa pikavalikosta painamalla kruunua (kuva 18). Valikosta 

päästään hallitsemaan sivuston eri lisäosia. Lisää ohjelmia voidaan ottaa käyttöön Su-

moMe kaupasta, josta löytyy myös kaikkien lisäosien maksulliset versiot. 

 

 

KUVA 18. SumoMe päävalikko 
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6 VERKOSTUMINEN 

 

6.1 Yhteistyökumppanit 

 

Yhteistyökumppaneita haettiin ympäri maailmaa eri verkkokaupoista ja StartUpeista. 

Tässä onnistuttiin yllättävänkin hyvin ja sivuilla on mainostanut esimerkiksi Aquvia, 

Olvi, Bowfighters, The Great Wall ja moni muu. 

 

Yhteistyökumppaneiden tuotteista tehtiin usein arvosteluja, jotka tuottavat lisäarvoa mo-

lemmin puolin. Kirjoittaja saa kyseisen tuotteen käyttöönsä ja usein myös pienen rahalli-

sen palkkion kun taas mainostaja saa rehellisen sekä uskottavamman arvion tuotteestaan 

kuluttajien nähtäville kuin jos he itse olisivat kirjoittaneet arvion. 

 

Arvostelut toimivatkin siltana yhteistyökumppaneiden ja mainostajien hankkimiseen. Ar-

vostelut tuovat myös tietynlaista uskottavuutta sivustolle näyttämällä lukijoille, että myös 

yritykset luottavat sivustoon ja näin toimii kahden suuntaisena mainoksena. Yritykset 

saavat mainosta tuotteilleen ja tuotteiden tuoma lisäliikenne sekä kävijät toimivat mai-

noksena yrityksille että niiden kannattaa mainostaa kyseisellä sivulla. 

 

6.2 Linkkien vaihto 

 

Linkki vaihdolla tarkoitetaan linkkien vaihtamista toisen sivuston kanssa. Esimerkkinä 

tästä voidaan mainita esimerkiksi nettisivulle asetettu rahmispossu.net:in logo ja logossa 

oleva linkki heidän sivuilleen. Rähmispossu toimii samalla tavalla omalla sivullaan. Näin 

molemmat sivut ohjaavat kävijöitään toistensa sivuille ja molemmat sivut hyötyvät tästä. 

 

6.3 Lukijoista kirjoittajia 

 

Yhtenä metodina, jota sivuilla on hyödynnetty, jotta sivuille saataisiin tasaiseen tahtiin 

erilaisia artikkeleita on ollut lukijoiden aktivoiminen ja muuttaminen kirjoittajiksi. Kir-

joittajaksi on mahdollista päästä lähettämällä sähköposti jossa pyytää päästä liittymään 

kirjoittajaksi jonka jälkeen hänelle lähetetään kutsu Bloggerin kautta jolloin hän saa mah-

dollisuuden kirjautua järjestelmään ja luoda artikkeleita. Lisäksi henkilöille jaettiin tarkat 

ohjeet siitä miten sivut toimivat ja miten heidän tulisi määritellä artikkelin aiheet. 
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Tätä metodia voidaan käyttää myös eräänlaisena automaattisena sisällön tuottamismeto-

dina, mutta usein se vaatii valtavan määrän ihmisiä jotka tuottavat materiaalia, koska ih-

miset kyllästyvät kirjoittamiseen hyvin nopeasti. Kyseisessä metodissa on myös omat ris-

kinsä ja siksi tämä onkin pidetty työssä pienimuotoisena. 
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7 MAINOKSET JA LASKUTUS 

 

7.1 Rahoittamisen järjestäminen 

 

Sivujen ylläpito ei tunnetusti ole ilmaista varsinkaan kun maksettavana on domain, yllä-

pito sekä tietenkin muut sivusta aiheutuvat kulut joihin voivat lukeutua niin maksulliset 

widgetit kuin kirjoittajille maksaminenkin. 

 

Työssä nämä kulut on pyritty minimoimaan käyttämällä Bloggeria, sillä Google tarjoaa 

tällöin ilmaisen ylläpidon ja alustan jolla julkaista sivua. Domain on ainoa maksullinen 

osuus ja senkin hinta jää noin 10 – 20 euroon kuukaudessa ja sen laskuttaa Suomen vies-

tintävirasto. Ylläpito pyritään maksamaan täysin mainoksien avulla ja noin vuoden aikana 

se on onnistunutkin. Myöskään kirjoittajille ei makseta, vaan he ovat toimineet täysin 

vapaehtoisesti. 

 

7.2 Mainospalvelut 

 

Mainospalveluja on nykyisin satoja ellei peräti tuhansia erilaisia. Tunnetuin ja parhaiten 

tuottava mainosalusta netissä on Googlen tarjoama Adsense. Adsense on kumminkin erit-

täin tarkka sääntöjen noudattamisesta ja jo yksikin rike johtaa elinikäiseen käyttökieltoon. 

Onkin ehdottoman tärkeää, että ohjelmaan hakeva henkilö seuraa Adsensin sääntöjä ja 

ohjeita pilkun tarkasti. 

 

Noudattamalla Googlen ohjeita julkaisijalla on myös suuremmat mahdollisuudet nostaa 

tulojaan, koska mainokset suoriutuvat paremmin ja mainostajat alkavat kilpailemaan ha-

nakammin sivulla myydyistä mainospaikoista. 

 

7.3 Mainosten asettelu 

 

Mainosten asettelu on erittäin tärkeää, jotta ne tuottaisivat mahdollisimman paljon. 

Google suositteleekin, että mainokset sijoitettaisiin siten, että ne ovat ”foldin” eli taitok-

sen yläpuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että mainosten tulisi olla sivustolla nähtävissä ilman 

rullaamista. 

 



30 

 

Sivustolla klikkauksien määrä on pyritty maksimoimaan mainosten näkyvyys ja klikkaus 

asettelemalla kuvan 19 mukaisesti. 

 

Kuvasta voidaan nähdä yleisesti parhaat mainospaikat mille tahansa sivulla. Mitä tum-

memman värinen laatikko on, sen paremmin alue huomataan ja sitä suuremmalla toden-

näköisyydellä käyttäjä klikkaa kyseiselle alueelle asetettua mainosta. 

 

 

KUVA 19. Google Adsensin suosittelemat mainospaikat (ShoutMeLoud, 2016) 

 

Nettisivulla hyödynnetään Adsensin tarjoamaa mainospalvelua kuin myös Googlen toista 

palvelua DoubleClick for publishers joka mahdollistaa mainosten suoramyynnin ja seu-

rannan. 
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7.4 Laskutus 

 

Yleisesti laskuttaminen vaatisi sen, että joutuisit luomaan yrityksen ja käymään valtavan 

määrän paperityötä läpi. Tästä syystä työssä päädyttiin suomalaiseen Ukko.fi palveluun, 

joka mahdollistaa laskutuksen palveluna heidän kauttaan. Ukkon avulla henkilön ei tar-

vitse itse perustaa yritystä vaan laskuttajana toimii Ukko. Palvelu maksaa laskutetusta 

summasta aina kaikki vakuutusmaksut ja muut kulut, mukaan lukien verot. Lisäksi 

Ukko.fi veloittaa jäljelle jääneestä osasta viisi prosenttia palkkionaan tai minimissään 15 

€. Tästä syystä ei ole järkeä nostaa palkkaa ennen kuin yhteensä nostettava summa on 

vähintään 300 €. Loppusumma maksetaan kokonaisuudessaan henkilön tilille. 

 

Ukko.fi on erittäin helppokäyttöinen ja vapauttaa henkilön yrityksen perustamisen vai-

keudelta ja vastuulta. Viisi prosenttia on kova prosentti pienestäkin tulosta, mutta yllättä-

vän kilpailukykyinen verrattuna muihin samankaltaisiin palveluihin, joissa palkkio voi 

hyvinkin olla suurempi. Hyvä puolena palvelussa on myös sen helposti omaksuttava ja 

pelkistetty ulkonäkö (kuva 20). 

 

 

 

KUVA 20. Ukko.fi käyttöliittymä 

 

Ukko.fi laskun luonti on erittäin helppoa, koska se ei vaadi ylimääräistä työtä. Laskua 

luodessa syötetään vain laskutettavan tiedot, valitaan laskun maksuehdot ja valitaan min-

kälaisesta työstä on kyse. Lopuksi lisätään vielä tarkempi erittely töistä ja asetetaan niille 

hinnat (kuva 21). 
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KUVA 21. Ukko.fi laskutus näkymä 
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8 POHDINTA 

 

Työ on vaatinut paljon aikaa. Sivua on kehitetty yli vuosi ja matkalle on sattunut jos jon-

kinlaisia kommelluksia. En olisi ikinä uskonut, että sivustolla voi tehdä rahaa tai, että se 

kasvaa yhtä suureksi kuin mitä se nyt on. 

 

Sivuston suosiosta kertoo esimerkiksi se, että se on mainittu Suomen suurimmissa medi-

oissa kuten Iltalehti, Me Naiset, Etelä-Suomen Sanomat ja MV-lehdessä. Suosio on myös 

mahdollistanut yhteistyön eri yritysten kanssa ja sallinut sivuston kehittämisen. 

 

Sivuston luontiin on käytetty Bloggeria ja vaikka se onkin yksinkertainen, nopea ja halpa 

tapa luoda blogi on siinä myös omat rajoituksensa ja sen sitoutuminen Googleen on sen 

yksi suurimmista huolenaiheista. Myös Blogger alustan rajoittautuneisuus monien lisä-

osien suhteen aiheuttaa turhaa ajankulua kun muissa saman kaltaisissa alustoissa ne oli-

sivat vain pienen ohjelmoinnin tai valmiin widgetin takana. Bloggerissa nämä asiat jou-

dutaan turhan usein tekemään kiertotien kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mai-

nita esimerkiksi Adsense mainosten sisällyttäminen suoraan lähdekoodiin joka onnistuu 

vain muuttamalla koodi XML muotoiseksi. Tämä ei tietenkään ole iso vaiva, mutta vie 

aikaa. 

 

Työn hyvinä puolina voidaan toki pitää juurikin blogin nopeaa pystytystä ja sitä, että se 

tarjoaa suhteellisen helpon ylläpidon ja ennen kaikkea ilmaisen. Yhteistyö eri sivustojen 

ja mainostajien kanssa on ollut erittäin mielenkiintoista ja tulevaisuudessa onkin saada 

lisää uusia mainostajia ja yhteistyökumppaneita. Tarkoituksena on myös kehittää ja pa-

rantaa sivuston toimintaa mainostajien ja kävijöiden ehdoilla. Suunnitelmissa on myös 

lisätä sosiaalisen median näkyvyyttä, jotta sivustolle saadaan lisää kävijöitä. 
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