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Käsiteluettelo:  HTML = HTML eli HyperText Markup Languange on hypertekstin kuvauskieli mikä mahdollistaa 
tiedon esittämistä verkossa. Html käytetään määrittelemään verkkosivustojen rakennetta. Se 
on internetin ns. ”lingua franca” eli yleiskieli mitä kaikki selaimet vähintään tukevat. (W3 
2013.) 
 
CSS = CSS eli Cascading Styling Sheet on tyylikieli/kirjasto, millä muotoillaan verkkosivuston, 
yleensä html-dokumenttien, ulkoasua. Yleensä muotoillaan fontteja, värimaailmaa tai 
tekstien asettelua. CSS avulla erotellaan sivuston rakenne sen esitystavasta. Se myös 
mahdollistaa sivuston sopeutumisen erikokoisille laitteille kuten näytöille, tableteille tai 
älypuhelimeen. Tätä kutsutaan nimellä responsiivinen suunnittelu. (W3 2015.) 
 
PHP = PHP eli Hypertext preprocessor on avoimen lähdekoodin skriptikieli mikä on erityisesti 
tarkoitettu web-sovelluskehitykseen. Php-skripti voidaan sisällyttää html tiedostoon ja se 
suoritetaan palvelimen päädyssä, ei käyttäjän omassa selaimessa kuten esimerkiksi javascript. 
(PHP 2016.) 
 
SQL = SQL eli Structured Query Language on kieli, mitä käytetään tietokantojen hallinointiin. 
Nimestään huolimatta se ei ole vain pelkästään kyselykieli vaan antaa myös kattavan 
arsenaalin komentoja tietokantojen muokkaamiseen. Se on ANSI (American National Standards 
Institute) mukaan standardisoitu kieli relaatiotietokantojen hallintajärjestelmiin. (Hovi 2008, 
14.) 
 
GPL-Lisenssi = GPL eli general public lisense on lisenssi, minkä alaisuudessa tuotettuja 
ohjelmistoja voidaan jakaa ja muokata avoimesti. GPL listaa neljä pääperiaatetta: kenellä 
tahansa on oikeus käyttää ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen, kenellä tahansa on 
vapaus muuttaa ohjelmistoa vastaamaan omia tarpeitaan, kenellä tahansa on oikeus jakaa 
ohjelmistoa kenen tahansa muun kanssa ja kenellä tahansa on vapaus jakaa ohjelmistoon 
tehtyjä muutoksia vapaasti. (GNU GPL 2014.) 
 
XAMPP = XAMPP tulee sanoista Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB(M), PHP(P) ja Perl(P). 
XAMPP on ohjelma millä verkkokehittäjä voi luoda paikallisen verkkopalvelimen ja 
hiekkalaatikkoympäristön projektilleen. (Xampp 2016.) 
  



 

1 Johdanto
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on yksityishenkilö, joka halusi räätälöidyt verkkosivut, mitkä 
toimisivat eräänlaisena henkilökohtaisena ansioluettelona, blogina sekä mahdollistaa 
pienimuotoisen verkkokaupan pitämisen. Tutkimuksellisena tavoitteena opinnäytetyössä on 
esitellä hyviä ja yleisiä käytäntöjä ja mahdollisuuksia yhden sisällönhallintajärjestelmän, 
Drupalin, sekä web-kehityksen suhteen yleisesti. Näitä käytäntöjä on tarkoitus soveltaa tämän 
jälkeen opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa ja samalla toteuttaa jotakin konkreettista. 
Tutkittavasta teoriasta mainittakoon verkkokehityksen vaihejakomallit, käytettävyys ja 
responsiivisuus. Opinnäytetyö on siis tutkimusotteeltaan toiminnallinen toimintatutkimus. 
Aineisto kerätään aihealueeseen liittyen painetusta kirjallisuudesta, e-kirjoista, Drupalin 
kehittäjäyhteisöstä ja opinnäytetyön tekijän omista kokemuksista ja arvioista web-kehityksen 
suhteen. 
 
Opinnäytetyötä aloitettaessa toimeksiantajalla ei ollut minkäänlaisia verkkosivuja ja tarve 
niille kumpusi halusta saada toimeksiantajalle itselleen ja tämän työnäytteille kustomoidusti 
toteutettua näkyvyyttä verkossa. Tarve verkkokaupalle nousi määritellyssä yhdeksi oleelliseksi 
toiminnallisuudeksi sivustolla toimeksiantajan tulevien projektien takia. Tämän johdosta 
toimiva verkkokauppa lisättiin projektin toiminnallisiin tavoitteisiin ja samasta syystä sivusto 
päätettiin toteuttaa sisällönhallintajärjestelmällä. Sisällönhallintajärjestelmän avulla blogin 
ja ansioluettelon päivittämistä pidettiin mielekkäänä vaihtoehtona toimeksiantajalle. Myös 
verkkokaupan ylläpito, hallinnointi ja mahdollinen laajentuminen on mahdollista toteuttaa 
sen avulla. 
 
Drupal sisällönhallintajärjestelmään päädyttiin sen joustavuuden takia. 
Sisällönhallintajärjestelmistä Drupal on eniten muokattavissa ja sen pohjalta pystyy 
rakentamaan suurempiakin verkkototeutuksia tehokkaammin kuin sen kilpailevilla 
järjestelmillä (Mening 2015). Verkkokaupan mahdollinen laajenemisen tarve tulevaisuudessa 
otettiin tällä huomioon. Toinen syy oli se, että toimeksiantajalla ja opinnäytetyön tekijällä on 
molemmilla aikaisempaa kokemusta Drupalista.  
 
2 Verkkokehitys 
 
Tässä luvussa käydään läpi yleisesti oleellisimpia web-kehityksessä käytettäviä toimintatapoja 
ja sen teoriaa. Tämä luku selittää miksi tämän opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa on 
päädytty tekemään tiettyjä asioita tietyllä tavalla ja tehty tiettyjä linjanvetoja. Aihealueet 
ovat osittain suuria ja alaluvuista saisi jokaisesta tehtyä oman opinnäytetyönsä. Tämän 
johdosta ei ole mahdollista kertoa aivan kaikkea aihealueeseen liittyen, vaan tärkeämpää on 
keskittyä siihen, miten nämä kokonaisuudet tuottavat lisäarvoa opinnäytetyön projektille ja 
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siinä käytetylle alustalle. Tarkoituksena on pohjustaa lukua missä keskitytään itse 
verkkosivuston rakentamiseen. Tässä esitetyt web-kehityksen osa-alueet eivät kata kaikkea 
mitä verkkosivuston toteuttamiseen vaaditaan, mutta ovat oleellisimpia tämän kyseisen 
opinnäytetyön projektia varten. 
 
2.1 Sisällönhallintajärjestelmä 
 
Yksinkertaisimmissa muodossaan sisällönhallintajärjestelmä (CMS = content management 
system) on sovelluspaketti, joka tarjoaa työkalut verkkosivuston sisällöntuotantoon ja 
ylläpitoon. Sisältö voi olla mikä tahansa yhdistelmä kuvaa, tekstiä, videota ja ääntä mikä 
kuvastaa jotakin mitä sivustolla vieraileva käyttäjä lukee, katsoo tai kuulee. Esimerkiksi 
uutinen, blogi, video, kuva tai vaikka kuvaus verkkokaupassa myytävästä tuotteesta ovat 
sivuston sisältöä. (Tomlinson 2010, 1.) 
 
Vaikka yleisimmät sisällönhallintajärjestelmät eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan, niin 
niiden tarkoitus tuottaa lisäarvoa verkko-kehittäjälle ovat samat: helpottaa verkkosivustojen 
luontia, sisällöntuottoa ja ylläpitoa. Yleisimpiä sisällönhallintajärjestelmän ominaisuuksia 
ovat mm. ylläpitoa ja käyttäjähallintaa helpottava käyttöliittymä ja tietokantapohjaisuus. 
Tämä tarkoittaa sitä että, sisällönhallintajärjestelmällä luotu sisältö tallennetaan omaan 
tietokantaan mistä järjestelmän oma mekanismi yhdistää tämän fyysiseen sivustoon. Muista 
ominaisuuksista mainittakoon mm. tietoturvarakenteet, tiedon luokittelua helpottavat 
ominaisuudet (taksonomia), verkkolomakkeet, verkkokaupan toteuttaminen ja ylläpito sekä 
web 2.0 ominaisuudet kuten: foorumit, blogit, wikit ja kyselyt. (Tomlinson 2010, 1.) 
 
Sisällönhallintajärjestelmien suosio perustuu niiden helppouteen. Ne eivät välttämättä vaadi 
oleellisten verkko-kehityksessä käytettävien ohjelmointikielien kuten html ja css (front-end) 
tai php ja sql (back-end) osaamista. Useimmiten ne sisältävät graafisen käyttöliittymän 
sisällöntuottoon ja hallinnointiin. Näiden ohjelmointikielien osaaminen kuitenkin tuo 
huomattavaa lisäarvoa sisällönhallintajärjestelmiin ja varsinkin edistyneemmät osa-alueet 
kuten omien teemojen luominen olisi käytännössä mahdotonta ilman kyseistä tietotaitoa 
(Tomlinson 2010, 198.). 
 
2.1.1 Drupal 
 
Drupal on ilmainen ja avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä mikä on 
kirjoitettu PHP:lla ja on jaossa yleisesti GPL-lisenssin alaisuudessa. Se on selainpohjainen 
sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla voi luoda, hallita ja julkaista verkkosivustoja. Drupal 
soveltuu kaiken kokoisiin toteutuksiin. Se soveltuu myös käytettäväksi sivustoille, joita 
kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti. (Drupal Suomi 2014.) 
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On olemassa useita eri sisällönhallintajärjestelmiä, mutta tämän opinnäytetyön tarkoituksena 
ei ole vertailla niiden ominaisuuksia keskenään, vaan keskittyä pelkästään Drupal-
sisällönhallintajärjestelmään ja sen mahdollistamiin tapoihin tuottaa verkkosisältöä tässä 
kyseisessä projektissa. Tämän opinnäytetyön projektissa käytettiin Drupalin versiota 7 (kuva 
1), vaikka Drupal 8 julkaistiin juuri projektin alkaessa. Opinnäytetyön tekijällä ja 
toimeksiantajalla molemmilla oli aikaisempaa kokemusta vain Drupal 7 ja aikaisemmista 
versioista. Uuden version opettelua ei pidetty mielekkäänä vaihtoehtona tähän projektiin. 
Myöskään kaikkia projektiin tarvittavia Drupal lisäosia eli moduuleja ei ollut vielä kehitetty 
versioon kahdeksan kanssa yhteensopiviksi tai ne olivat vasta kehitysvaiheessa. Versioiden 
pääperiaatteet ja asennustavat ovat kuitenkin samanlaiset. Tämän opinnäytetyön tarkoitus ei 
ole esitellä näiden versioiden eroja ja samankaltaisuuksia. 
 

 
Kuvio 1: Drupal v.7 
 
Drupalia pidetään teknisesti haastavimpana yleisimmin käytetyistä 
sisällönhallintajärjestelmistä. Vähintäänkin perusteiden tuntemus yleisimpien verkko-
kehityksessä käytettyjen kielten, kuten HMLT, CSS ja PHP on suositeltava Drupalin 
peruskäytössäkin (Mening 2015). Tätä ei pidetty ongelmana, sillä toimeksiantaja on opiskellut 
ja työskentelee IT-alalla ja hänellä on kokemusta verkko-kehityksen ja ohjelmoinnin saralta. 
Hänellä on siis hyvät edellytykset ja tietotaito sivuston jatkokehitykseen, hallinnointiin ja 
ylläpitoon. 
 
2.1.2 Drupalin toimintalogiikka ja moduulit 
 
Drupalin toimintalogiikka perustuu Drupal coreen ja ladattaviin lisäosiin mitkä tukevat tämän 
toimintaa. Drupal corea voi kuvata Drupalin ”moottoriksi” mikä pyörittää Drupal pohjaista 
verkkosivua. Tämä kokoaa Drupalin ominaisuudet kokonaisuudeksi, joilla voidaan luoda ja 
hallita verkkosisältöä. Sen ensisijaiset komponentit ovat: sisällön luominen, tiedostojen 
lataaminen (upload/download), valikot, käyttäjäryhmät, käyttäjäroolit ja luvat, taksonomia, 
blogit, foorumit ja verkkokyselyt. Tämä moottori sisältää myös hakukoneen sekä virhe- ja 
lokiraportoinnin. (Tomlinson 2010, 3.) 
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Drupal coren ominaisuudet harvoin riittävät tarjoamaan tarpeeksi toiminnallisuuksia 
pienempiinkään verkkototeutuksiin. Tällöin verkkosivuston tekijä pystyy lataamaan sivustolle 
kustomoituja moduuleja, joiden tarkoitus on tuoda uusia toiminnallisuuksia sivustolle. 
Moduulien tuomat toiminnallisuudet vaihtelevat pienemmistä esimerkiksi 
hakukoneoptimointia helpottavasta moduulista aina suurempiin kokonaisuuksiin, joiden avulla 
pystytään muuttamaan Drupal sivusto vastaamaan esimerkiksi Facebookin ominaisuuksia 
vastaavaksi sosiaaliseksi mediaksi. Suurin osa moduuleista on Drupalin suuren 
kehittäjäyhteisön tuottamia ja niitä on julkisesti jaossa tällä hetkellä 33,351 (12.2.2016) 
kappaletta. (Tomlinson 2010, 3; Drupal 2010, 276; Drupal 2016b.) 
 
Drupal teemat ovat toinen tapa tuoda Drupal sivustolle lisäominaisuuksia visuaalisessa 
muodossa. Drupal teema on komponentti, joka määrittelee miten sivuston osat ovat 
jäsennelty sekä sivuston graafisen ilmeen. Suurin osa teemoista on Drupalin suuren 
kehittäjäyhteisön tuottamia ja niitä on julkisesti jaossa tällä hetkellä 2,260 (12.2.2016) 
kappaletta. (Tomlinson 2010, 5; Drupal 2016a.) 
 
2.2 Verkkokehityksen vaihejakomallit 
 
Vaihejakomallit ovat ohjelmistotuotannosta kumpuavia vakiintuneita tapoja 
prosessinhallintaan. Näitä tapoja on myös mahdollista soveltaa web-kehityksessä. 
Vaihejakomallilla kuvataan projektin koko kehityskaari. Tämän tarkoituksena on tuottaa 
johdonmukainen ja jäsennelty kehys projektin kulkuun alusta loppuun. Lyhyesti sanottuna, 
vaihejakomalli kuvaa projektin eri vaiheita ja näiden vaiheiden vuorovaikutusta keskenään. 
(Braude & Bernstein 2011, 8.) 
 
Vaihejakomallit pääsevät kunnolla oikeuksiinsa isommissa projekteissa ja tuotannoissa missä 
on monta tekijää ja monta liikkuvaa osaa. Kuitenkin, myös pienemmissä 
verkkokehitysprojekteissa kannattaa vaihejakomallit ottaa huomioon. Tämä takaa 
lopputuotteen laadun ja selkeyttää projektin kulkua ja iterointia (Braude & Bernstein 2011, 
32-33). Opinnäytetyön projektissa käytettiin vesiputousmallin ja ketterien menetelmien 
yhdistelmää ja näitä vaihejakomalleja avataan seuraavissa alaluvuissa.  
 
2.2.1 Vesiputousmalli 
 
Vesiputousmalli on yleisimmin käytetty vaihejakomalli. Vesiputousmallissa edetään 
lineaarisesti vaihe vaiheelta kohti haluttua lopputulosta. Seuraavaa vaihetta ei voida aloittaa 
ennen kuin aikaisempi vaihe on valmis. Tätä vaihejakomallia voidaan pitää luotettavana 
pohjana kehitysprojektille, mutta aivan puhdasta vesiputousmallia käytetään vain harvoin, 
sillä se antaa hyvin vähän tilaa virheille. Aivan puhtaan vesiputousmallin toteuttaminen vaatii 
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tarkat määrittelyt projektin aloitusvaiheessa, mikä on useimmiten mahdotonta. Tuottaakseen 
parhaan lopputuloksen projektit vaativat usein liikkumavaraa muutoksille projektin edetessä. 
(Braude & Bernstein 2011, 37-38.) 
  
Vesiputousmalli etenee kronologisesti määrittelystä käyttöönottoon (kuva 2). Opinnäytetyön 
projektissa vesiputousmallia hyödynnettiin, mutta ei noudatettu aivan täydellisesti. Se antoi 
kuitenkin projektin etenemiselle johdonmukaiset ja loogiset raamit, mitä noudattaen 
projektin kehitysvaihe eteni.  
 

 
Kuvio 2: Vesiputousmallin vaiheet 
 
2.2.2 Ketterät menetelmät 
 
Ketterien menetelmien vahvuus verrattuna lineaarisesti tapahtuvaan vesiputousmalliin on 
tämän joustavuus ja sopeutuminen eri tilanteisiin. Ketterän kehityksen ideologiassa lähdetään 
liikkeelle siitä, että kaikkien projektin vaatimusten kirjaaminen etukäteen ei ole aina 
mahdollista. Vaikka näennäisesti siinä onnistuttaisiinkin, niin projektin aikana törmätään 
kuitenkin usein moniin määrittelyn puitteisiin, muutostarpeisiin ja väärinymmärryksiin. 
Lineaarisuus on epäkäytännöllistä suuremmissa projekteissa sillä, mitä pidemmälle 
lineaarisesti toteutettu projekti etenee ja jalostuu, niin sitä enemmän sen vaiheet vaativat 
testausta, hienosäätöä ennen kaikkea aikaa. (Braude & Bernstein 2011, 39.) 
 
Ketterien menetelmien keskiössä on koko projektin aikana tapahtuva iteraatio. Projektia ei 
suoriteta lineaarisissa palasissa vaan jatkuvasti parantaen ja testaten. Iteratiivista projektia 
kuvataan yleensä sykleissä tapahtuvana vesiputousmallina (kuva 3). Syklien tarkoituksena on 
jalostaa vaatimuksia, suunnittelua ja toteutusta. Tärkeimmät eli korkean prioriteetin 



 12 

tehtävät suoritetaan ensisijaisesti ja näistä löydetyt ongelmat korjataan seuraavan 
iteraatiokierroksen aikana. Tätä voidaan pitää erityisesti laatua parantavana menetelmänä. 
Jokaisen iteraatiokierroksen kohtelu omana pienennä projektinaan mahdollistaa suuremman 
projektin paloittelun pienempiin osiin. Näin saadaan jokaisesta syklistä toimiva kokonaisuus, 
minkä pohjalta seuraavan syklin versiota pystytään jalostamaan. (Braude & Bernstein 2011, 
39-40.) 
 

 
Kuvio 3: Ketterien menetelmien esimerkkiprosessi 
 
Verkkosivusto tuotettiin käyttäen ketterien menetelmien ja vesiputousmallin sekoitusta sillä 
projektin alussa sivuston määrittelyt olivat hyvin ympäripyöreitä. Tämän takia projekti eteni 
lineaarisesti, mutta iteraatiota tehtiin tarvittaessa. Projektin tarvittavat vaiheet käytiin 
moneen kertaan läpi ja tämän avulla vältyttiin yllätyksiltä projektin loppuvaiheessa.  
 
2.3 Verkkosivuston käyttäjäkokemus ja käytettävyys 
 
Verkkopalveluiden ja sivujen tekijöiden kiinnostus käytettävyyteen ja hyvään 
käyttökokemukseen kumpuaa siitä, että useimpien verkkotuotteiden käyttö on käyttäjälle 
yleensä täysin vapaaehtoista ja kilpailijoita on paljon. Hyvä verkkopalvelu pitää tehdä niin 
houkuttelevaksi ja helpoksi, että verkkopalvelua käyttävä käyttäjä löytää sieltä vastauksen 
kysymykseensä ennen kuin tämä edes ehtii muotoilla tämän kysymyksen. (Sinkkonen, Nuutila 
& Törmä 2009, 17.) On olemassa monenlaisia verkkopalveluita erilaisineen tarkoitusperineen 
joiden tarkoitus on tuottaa jotakin lisäarvoa kävijälle. Käyttökokemuksella kuvastetaan 
käyttäjän kokemuksen laatua ja miten nuo lisäarvot kohtaavat siihen, mitä käyttäjä alun 
perin palvelulta odotti tai halusi. Verkkosivuston käyttökokemuksen ja käytettävyyden välinen 
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sidos on kaksisuuntainen: jos käyttäjä pitää palvelusta, niin hän sietää mahdollisia 
käytettävyysvirheitä. Käyttökokemus voidaan siis nähdä subjektiivisena määreenä, jota 
voidaan parantaa tiettyyn pisteeseen asti hyvällä käytettävyydellä. Käyttäjän omat 
mielipiteet palvelusta määräävät paljon enemmän sitä, että käyttääkö tämä kyseistä palvelua 
kuin se, että esimerkiksi mitä toiminnallisuuksia verkkosivustolla mahdollisesti on. 
 
Käytettävyyden ISO-standardi (ISO 9241–11) määritellään: ”mittariksi, jolla mitataan, kuinka 
käyttökelpoinen, tehokas ja miellyttävä tuote on käyttää oikeassa käyttöympäristössään, kun 
käyttäjinä ovat sen omat käyttäjät” (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 20.). Verkkosivuston 
käytettävyys on oleellinen asia hyvän käyttökokemuksen saavuttamiseksi, jonka takia 
käytettävyyttä pitää katsoa aina käyttäjästä päin. Käyttäjätyytyväisyyden kolme peruspilaria 
ovat: tehokkuus, hyödyllisyys ja sopivuus (kuva 4). Tehokkuutta voidaan mitata rahana, 
resursseina tai käytettävänä aikana. Palvelun opittavuus tekee palvelusta intuitiivisen, joka 
puolestaan lisää tehokkuutta. Hyödyllisyyttä mitataan palvelun sopimisella oikeaan 
tilanteeseen ja paikkaan rikkomatta virheettömyyden vaatimusta. Subjektiivisin näistä 
kolmesta on palvelun sopivuus, sillä se kuvastaa käyttäjän omia vaatimuksia ja oletuksia 
käytettävän palvelun suhteen. Lyhyesti sanottuna palvelun pitää olla kognitiivisesti ihmiselle 
sopiva.  
 
Käytettävyyttä pitää miettiä aina jokaiselle sivustolle erikseen ja on tärkeä pitää mielessä 
mitä sivuston lisäarvon halutaan olevan. Kaikki ratkaisut eivät välttämättä toimi jokaiseen 
sivustoon. On olemassa kuitenkin muutamia yleisiä käytäntöjä, minkä avulla hyvää 
käytettävyyttä voidaan lähteä tavoittelemaan: selkeä visuaalinen hierarkia, selkeä navigointi, 
sivujen jako selkeästi eroteltuihin alueisiin, poistetaan turhat sanat ja osoitetaan 
yksiselitteisesti, mikä on linkki ja mikä ei. Tärkeää on myös vähentää ns. ”kohina” minimiin. 
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että sivuston eri osat eivät saa kilpailla liikaa huomiosta 
keskenään. (Krug 2006, 31.) 
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Kuvio 4: Verkkopalvelun käytettävyys (Sinkkonen, Nuutila & Törmä 2009, 21.) 
 
Vaikka yleiset käytännöt antavat suunnan hyvään käytettävyyteen, pitää muistaa se, että 
jokainen käyttäjä on erilainen. Kaikki verkko-käyttäjät ovat yksilöitä ja kaikki verkko-käyttö 
on periaatteessa idiosynkraattista eli odottamatonta tai ennustamatonta. Käyttäjiä on 
mahdotonta lokeroida pitämään vain pelkästään tietyistä asioista, vaan jokaisen yksilöllinen 
reaktio perustuu lukemattomiin muuttujiin. Verkkosivuston käytettävyyttä koskeviin 
kysymyksiin ei siis ole ehdottoman oikeita vastauksia. Tärkeintä on yhtenäinen rakenne, joka 
tuo lisäarvoa jollakin tavalla. (Krug 2006, 128.) 
 
2.4 Verkkokauppa 
 
Verkkokauppa tarkoittaa sähköistä kaupankäyntiä. Verkkokauppa voi olla sekä yritysten 
välistä (B2B), kuluttajille suunnattua (B2C), tai kuluttajien välistä (C2C) kauppaa. 
Verkkokaupan yksi tärkeimmistä hyödyistä yritykselle on siirtää osa aikaisemmin kauppiaan 
tekemästä työstä asiakkaan tehtäväksi ja pienentää siten kauppiaalle tulevia kustannuksia. 
Huomionarvoista on myös se, että verkkokauppa on paljon muutakin kuin pelkkä 
myyntikanava ja se on nykyään tärkeä osa kuluttajan kokonaisostoprosessia. Hyödyistä 
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asiakkaalle mainittakoon: 24/7- saatavuus, löytämisen ja vertailun helppous, ostamisen 
helppous, toimitustapojen monimuotoisuus, oman ostohistorian saatavuus, maksutapojen 
monimuotoisuus sekä personoidut tarjoukset ja kampanjat. (Hallavo 2013, 34.) 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus ei ole ottaa kantaa toimeksiantajan liiketoimintaan minkä 
verkkokauppa palvelukanavana mahdollistaa. Koska verkkokauppa kuitenkin on yksi sivuston 
tärkeimmistä toiminnallisuuksista, niin käyttäjäystävällisen verkkokaupan suunnittelu on 
otettava huomioon myös sivustoa rakentaessa. Verkkokauppaa ei tarkastella tässä 
opinnäytetyössä osana yrityksen monikanavaista kauppaa, vaan tarkoitus on kuvata sen 
tarjoamia teknisiä haasteita ja mahdollisuuksia opinnäytetyötä varten tehdyssä projektissa. 
 
2.4.1 Maksutavat verkossa 
 
Verkkokaupankäynnissä käytetään maksutapahtumien hallinnointiin maksunvälitysjärjestelmiä 
eli maksusiltapalveluita (eng. payment gateway). Tämä on verkkopalvelu, mikä on integroitu 
verkkokaupan tilauslomakkeeseen. Asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupasta tiedot 
lähetetään kyseistä palvelua käyttäen eteenpäin. Maksusiltapalvelun kannalta ei ole väliä, 
mikä lopullinen maksutapa on, sillä kyseessä on vain rahan ja varmistustietojen välittämisestä 
eteenpäin. Verkkokauppaa käyttävä asiakas voi valita haluamansa maksutavan. Tämän jälkeen 
maksunvälityspalvelu ohjaa maksajan oikeaan varmennuspalveluun varmentamaan maksunsa 
kerättyään ensiksi tilauksen tiedot. (Tieke 2016a.) 
 
Maksunvälityspalveluiden kolme tärkeintä tehtävää ovat: turvata maksujen turvallisuus, salata 
maksuliikenne ja tunnistaa osapuolet luotettaviksi. Suomalaisista palveluista kolme suurinta 
maksunvälitys palveluntarjoajaa ovat Suomen Maksuturva Oy, Checkout ja Paytrail. 
Kansainvälisistä palveluista mainittakoon mm. Paypal, Authorize.net ja Moneybookers. (Tieke 
2016a.) 
 
2.4.2 Verkkokaupan tietoturva 
 
Turvallinen verkkokauppa on käyttäjäystävällinen verkkokauppa. Verkkokaupassa voi 
tietoturvan näkökulmasta nähden olla neljä eri osapuolta: verkkokauppaa käyttävä käyttäjä 
eli potentiaalinen asiakas, ostopalvelua tarjoava verkkokauppias, palvelintilan eli 
verkkopalvelun tarjoava osapuoli sekä mahdollinen hyökkääjä, kenen tarkoitus on 
väärinkäyttää tai hyökätä verkkokauppaa kohtaan. Verkkokaupan tietoturva rakentuu näiden 
neljän osatekijän summasta. (Tieke 2016b.) Tässä opinnäytetyössä keskitytään vain 
verkkokaupan rakentamiseen, eli mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi loppukäyttäjän omaan 
tietoturvaan ovat rajalliset. Verkkokauppaa rakentaessa voidaan kehittäjän valinnoilla lähinnä 
vaikuttaa vain esimerkiksi salasanojen vahvuuteen ja näiden mahdolliseen uusimistarpeeseen 
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tietyn ajanjakson jälkeen. Lisäksi verkkokauppa voi tunnistaa selaimen ja selainversion ja 
suositella käyttäjälle sen päivittämistä.  
 
Kehittäjän näkökulmasta vaikutusmahdollisuudet palveluntarjoajaan tai loppukäyttäjään 
kohdistuvista tietoteknisistä hyökkäyksistä ovat hyvin rajalliset. Se mitä kehittäjä voi palvelua 
rakentaessaan ottaa huomioon on verkkokaupan mahdolliset ohjelmistohaavoittuvaisuudet. 
Kehittäjä pystyy parhaiten suojaamaan sivustonsa vastaavanlaiselta uhalta pitämällä 
tietoturvapäivityksensä ajan tasalla (Tieke 2016c). Tämän opinnäytetyön projektissa 
toteutetussa verkkosivustossa itse verkkokauppa on toteutettu kolmannen osapuolen 
kehittämällä Drupal moduulilla, minkä tietoturvaa päivitetään jatkuvasti. Pitämällä moduuli 
ajan tasalla otettiin projektissa huomioon suurimmat sivustoon kohdistuvat mahdolliset 
tietoturvariskit. 
 
Yksi verkkokaupan tietoturvaa parantava tekijä on tietoliikenteen salausprotokollat. Ilman 
näiden protokollien käyttöä esimerkiksi luottokorttimaksaminen on mahdotonta Drupal-
sivustolla. Tämä siksi, että tietoturvaa pidetään erittäin tärkeää sivustoilla, mitkä 
käsittelevät asiakkaiden luottokorttitietoja. Käytetyin protokolla on SSL eli Secure Sockets 
Layer. Se on Netscapen luoma salausprotokolla, joka luo kryptatun yhteyden 
verkkopalvelimen ja verkkoa käyttävän selaimen kanssa. Sitä käytetään arkaluontoisen tiedon 
kuten esimerkiksi salasanojen, käyttäjänimien tai luottokorttinumeroiden lähettämiseen 
kohdepalvelimelle turvallisesti internetin välityksellä. SSL-protokollan avulla taataan verkko-
ostoksia tekevälle käyttäjälle turvallinen maksaminen verkon välityksellä. Käyttäjä tunnistaa 
SSL-sertifikaatin omaavat sivut selaimen osoiterivillä olevasta ”riippulukko” kuvakkeesta ja 
”https://” alkuisesta verkko-osoitteesta. (Drupal 2016m, Drupal 2015n). 
 
2.5 Responsiivisuus 
 
Responsiivinen verkkosuunnittelu (RWD = Responsive Web Desing) on tänä päivänä vakiintunut 
osa verkkokehitystä. Responsiivisuudella tarkoitetaan monialustaisuutta tai mukautuvuutta. 
Responsiivinen sivusto tunnistaa aluksi käyttäjän näytön koon. Tämän jälkeen se mukauttaa 
sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän laitteen näytön 
mukaan. (Poutapilvi 2016.)  
 
Responsiivisen suunnittelun tarkoitus on varmistaa, että loppukäyttäjä saa parhaan 
mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustolta käyttäessään sitä miltä tahansa 
päätelaitteelta. Yksi syy responsiivisen suunnittelun yleistymiseen on se, että päätelaitteiden 
koot ovat monipuolistuneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana.  Käytännönläheisesti 
tarkoituksena on se, että käyttäjän ei tarvitse itse sovittaa näytön sisältöä ruudulle joko 
pienentämällä tai suurentamalla sivustoa. Huomionarvoista on myös se, että miten olemme 
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vuorovaikutuksessa päätelaitteemme kanssa, on monipuolistunut ja muuttunut enemmän 
näkymättömäksi kosketus (touch) ja ele (gesture recognition) teknologioiden takia. (Sharkie & 
Fisher 2013, 3.) 
 
Sivuston responsiivisuuteen on karkeasti jaoteltuna kaksi yleistä lähestymistapaa. Nämä ovat 
sivujen mukautuvaisuus näytön koon mukaan, tai sitten kehittäjä luo kokonaan erilliset sivut 
mobiililaitteille. Molemmilla lähestymistavoilla on hyvät ja huonot puolensa ja absoluuttisen 
oikeaa vastausta responsiivisuuden toteuttamiseen ei ole olemassa. Lähestymistavoista 
nykyään yleisempi on tehdä näytön koon mukaan mukautuva sivusto. Tässä sivusto lähettää 
selaimelle kyselyn tämän nykyisestä muodosta (korkeus x leveys) ja riippuen vastauksesta 
sivusto mukautuu oikeisiin mittoihin. Suhteellinen mitta muodostetaan käyttämällä 
prosenttimuotoisia määrittelyjä sivuston koodissa määritellessä sen ulkoasun suhteita 
toisiinsa. (Parker 2012, 66.) 
  
Kokonaan erillinen mobiiliversio vaatii yleensä kahdesta erillisestä sivusta huolehtimista ja on 
tässä mielessä raskaampi ylläpitää. Tätä lähestymistapaa kannattaa harkita yleensä vain, jos 
sivuston kävijämäärät ovat suuria ja ylläpidosta vastaa useampi kuin yksi ihminen. 
Mobiiliversiot ovat luonteeltaan kevyempiä versiota sivustosta. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että kaikki mikä ei ole sivuston sisällön kannalta oleellista kuten kuvituskuvat on karsittu 
pois mobiiliversiosta. Mobiilisivuille ohjattavilta käyttäjiltä kannattaa aina ehdottomasti kysyä 
haluavatko he siirtyä mobiilisivulle. Tämä antaa käyttäjälle enemmän valinnanvaraa (Parker 
2012, 72.)  
 
Oleellista on pitää mielessä tapa, millä mobiilisivuja selataan. Sormella navigointi tekee 
monista hiirelle tarkoitetuista dynaamisista elementeistä täysin hyödyttömiä. Suurta 
huomiota kannattaa laittaa myös navigaation suunniteluun. Mobiilikäyttäjä tarvitsee 
huomattavasti suuremman ja helppokäyttöisemmän navigaation, kuin tietokoneella 
verkkopalvelua selaava. Mikään ei turhauta käyttäjää (ja potentiaalisesti aja pois sivuilta) 
enemmän kuin se, että käyttäjä painaa väärää linkkiä toistuvasti vahingossa. (Parker 2012, 
73.) 
 
3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen perusta 
 
Tässä luvussa käydään läpi erilaisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä 
muotoseikkoja esimerkkien avulla. Tämä opinnäytetyö on laadultaan toiminnallinen 
toimintatutkimus ja tarkoitus on toteuttaa jotakin konkreettista. Tämän toimintatutkimuksen 
tarkoituksena on tutkia Drupal-sisällönhallintajärjestelmän soveltuvuutta vastaavanlaiseen 
projektiin. Opinnäytetyön tarkoitus ei ole olla kaiken kattava Drupal-käsikirja, vaan kertoa 
verkkosivuston kehittämiseen vaadittavan prosessin teoriaa ja opinnäytetyöhön liittyvän 
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projektin kulkua. Drupal on vain alusta, jolla kyseinen projekti päätettiin toteuttaa. 
Tutkimusongelman tai kysymyksen voisi muotoilla: ”Miten toteuttaa verkkokehitysprojekti 
Drupalilla” tai ”Miten Drupal sisällönhallintajärjestelmä soveltuu verkkokehitysprojektiin”. 
 
Opinnäytetyössä rajataan teoriaosuudessa avatut käsitteet ja kokonaisuudet koskemaan vain 
sitä, miten Drupal-sisällönhallintajärjestelmällä voidaan toteuttaa kyseiset asiat tässä 
kyseisessä projektissa. Tarkoituksena ei ole myöskään vertailla eri sisällönhallintajärjestelmiä 
keskenään. Ulkopuolelle rajataan myös verkkokaupan liiketoiminnalliset puolet.   
 
3.1 Lähdekritiikki 
 
Lähdekritiikillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, että kuinka paljon lähteen sisältöön 
voidaan luottaa. Lähdekritiikillä pyritään siis arvioimaan lähteen käyttökelpoisuutta. 
Käyttökelpoisuutta voi alentaa esim. lähteen puolueellisuus. (Airaksinen & Vilkka 2003, 72-
77.) 
 
Suuri osa tämän opinnäytetyön lähteistä ovat sähköisiä ja ovat web-kehitykseen tarkoitetuista 
kehittäjäyhteisöistä. Tämä ei kuitenkaan vähennä niiden käyttökelpoisuutta, sillä näiden 
kehittäjäyhteisöjen tarkoitus on helpottaa ja tuottaa relevanttia tietoa kyseisistä alustoista.  
 
3.2 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus 
 
Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa pyritään 
ymmärtämään tutkittavan kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. Toisin sanoen 
tutkitaan kohdetta kokonaisvaltaisesti. Laadulliset tutkimukset ovat usein ilman ennakko-
oletuksia eli hypoteeseja. Laadullisella tutkimuksella tavoitellaan ilmiön ymmärtämistä ja 
tätä tukevaa tutkimustulosta. Otantaa on tarkoitus tutkia perusteellisesti ja se on monesti 
harkinnanvaraista. Tällä pyritään takaamaan aineiston laatu. Saadun aineiston koko on 
suhteellistettava siihen minkälaista tulkintaa ja analysointia siitä ollaan tekemässä. 
Laadulliselle analyysille on tyypillistä päättely, jossa pyritään tekemään yleistyksiä ja 
päätelmiä aineistosta nousevien seikkojen perusteella. (Jyväskylän yliopisto 2015.) 
 
Kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa kuvataan ja 
tulkitaan tutkimuksen kohdetta numeroiden ja tilastojen avulla. Sen voidaan katsoa olevan 
laadullisen tutkimuksen pari. Määrällisessä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ilmiön syy- ja 
seuraussuhteista, luokitteluista ja vertailuista. Määrällisen tutkimuksen aineiston 
keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi haastattelut tai kyselyt. Kvantitatiivinen 
tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä kartoittaviin tutkimuksiin. (Jyväskylän yliopisto 
2015.) 
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Molemmat tutkimustavat tuottavat tutkimuksen, mutta lähestymistapa on erilainen. 
Molempia tutkimuksia pystytään käyttämään myös samassa tutkimuksessa. Samaa 
tutkimuskohdetta voidaan myös selittää eri tavoin käyttäen eri menetelmiä. Kumpikaan tapa 
ei ole ”oikea”, mutta kysymystenasettelussa ne poikkeavat toisistaan. Esimerkkinä voi 
mainita haastattelutilanteen: tutkitaan samalla tavalla, mutta kriteerit ovat eri. Voi siis 
sanoa, että ne täydentävät toisiaan tietyissä tilanteissa ja mitä monipuolisempi ja laajempi 
tutkimuksesta halutaan tuottaa, sitä enemmän apua on molemmista tutkimusmenetelmistä. 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa haastattelutilanteessa tukijan on pysyttävä pelkästään 
kysymyksissä, eikä vaikuttaa haastattelun kulkuun muilla tavoin. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa tutkija yrittää mahdollisimman hyvin ymmärtää tutkimukseen osallistuvan 
haastateltavan ajatuksia ja näkökulmia hänen vastauksistaan ja niiden ilmaisuista.  
Laadullisen tutkimuksen johtopäätökset ovat yleensä kirjoitettavaa tekstiä, kun taas 
määrällisen tutkimuksen tulokset ja havaintomatriisi voidaan esittää tilastoina ja kaaviona 
graafisesti. (Tilastokeskus 2015.) 
 
3.3 Toimintatutkimus 
 
Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ilmiötä ja määrällinen tutkimus yleistämään. 
Molemmat tutkimustavat ovat luonteeltaan toteavia ja siihen tutkimus yleensä jää. 
Toimintatutkimus alkaa siitä mihin laadullinen ja määrällinen tutkimus loppuvat. 
Toimintatutkimuksessa tavoitteena on muutos, mihin ei riitä pelkkä toteaminen, vaan 
tarkoituksena on ymmärtää tutkittavaa aihetta ja samalla luoda jotakin konkreettista. 
Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu tähän muutokseen tai kehitykseen. Toimintatutkimus 
vaatii tutkijalta tämän takia enemmän tietoa ja perehtymistä itse ilmiöön kuin perinteinen 
tutkimus sillä tutkijan on ymmärrettävä ilmiöön liittyvien kausaalisuhteiden merkitys ja 
pystyttävä vaikuttamaan näihin. (Kananen 2012, 38.) 
 
Tämä opinnäytetyö on laadultaan toimintatutkimus ja vaiheet (kuva 5.) voidaan kuvata tässä 
tarkoittavan: Verkkosivuston teoria ja käytänteet, verkkosivuston toteuttaminen näitä 
käytänteitä noudattaen, testaus ja empiiriset havainnot. Seuranta jätetään tässä tilanteessa 
toimeksiantajalle, koska hyvien käytänteiden toivotut vaikutukset näkyvät vasta jälkeenpäin 
ja ovat monesti subjektiivisia.  
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Kuvio 5: Toimintatutkimuksen vaiheet: suunnittelu, toiminta, arviointi ja seuranta 
 
3.4 Validiteetti ja reliabiteetti 
 
Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että miten hyvin tutkimus ja sen tulokset vastaavat toisiaan. 
Sitä voidaan kuvata mittaria mittaavana mittarina. Tarkoituksena on pyrkiä mittaamaan sitä, 
että onko tutkimuksessa tutkittu oikeita asioita. Tutkimustulosta voidaan kutsua validiksi, jos 
mittauksista saadut tulokset vastaavat yleistä teoriaa tai tarkentavat sitä. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 231-233.) 
 
Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta ja luotettavuutta. Jos 
mittaustulokset ovat erilaiset eri mittauskerroilla, niin mittaus on epäluotettava. Mikäli 
tulokset tuottavat usealla kerralla samat tulokset, niin mittaus on luotettava. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 231-233.) 
 
4 Verkkokauppasivuston toteutus ja projektin kulku 
 
Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyötä varten toteutettua projektia ja sen eri vaiheita. 
Luku etenee karkeasti jaoteltuna samassa järjestyksessä missä itse projekti eteni. 
Projektinhallinnassa käytettiin vesiputousmallin ja ketterien menetelmien yhdistelmää 
vaihejakomallina. Projektin aikana toimeksiantaja tavattiin kaksi kertaa ja tähän oltiin 
tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse. Ensimmäisellä kerralla toimeksiantajalta tiedusteltiin 
vapaamuotoista haastattelua käyttäen sivuston tavoitteita ja vaatimuksia. Toisella kerralla 
esitettiin valmiita sivuja ja käytiin läpi, miten vaatimukset vastasivat varsinaista toteutusta.  
 
4.1 Vaatimusmäärittely 
 
Verkkosivuston rakentaminen aloitettiin vaatimusmäärittelyllä, jolla yritettiin kuvata 
toimeksiantajan haluamia sivuston tavoitteita ja vaatimuksia. Määrittely yritettiin pitää 
alussa tarpeeksi abstraktina ja varsinaisia toiminnallisuuksia, verkkokauppaa lukuun 
ottamatta, lähdettiin miettimään vasta kun sivuston ns. runko oli valmis. Lähtökohtaisesti 
toimeksiantaja antoi projektin kehittäjälle suhteellisen vapaat kädet verkkosivuston 
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visuaalisen ilmeen ja toteutustavan suhteen, kunhan se täyttää kolme päätavoitetta: alhaiset 
ylläpitokustannukset toimeksiantajalle, responsiivisuus ja sisällön helppo muokattavuus.   
 
Vaatimusmäärittelyssä kartoitettiin myös verkkokauppaan kohdistuvia teknisiä vaatimuksia. 
Toimeksiantajan puolelta tärkeänä pidettiin lähinnä maksutapojen monipuolisuutta, sillä 
verkkokaupan tavoitellut kohderyhmät ovat pieniä ja mahdollisesti eri puolilla maailmaa.  
 
4.2 Rautalankamalli 
 
Rautalankamallin (eng. wireframe) tarkoituksena on määritellä näytettävän tiedon ja 
visuaalisen ilmeen hierarkiaa verkkosivustolla. Sen tarkoituksena on tuottaa yksinkertainen 
pohjapiirustus sivulle ja mahdollisesti tämän toimintalogiikalle. Tarkempaan visuaaliseen 
ilmeeseen ei oteta kantaa, vaan rautalankamallin tarkoitus on auttaa kehittäjää 
hahmottamaan sivuston osien asettelua ilman visuaalista kohinaa (Usability 2016.). Sivuston 
kehitys aloitettiin luomalla sivustolle visuaalinen hierarkia ja kuvaamalla se rautalankamallin 
avulla (kuva 6.). Rautalankamalli suunniteltiin sitä silmällä pitäen, että sivuilla kävijä saa heti 
selkeän kuvan siitä mitä kaikkea sivuilla voi tehdä. Tällä pidettiin huolta siitä, ettei sivuilla 
kävijä joudu ajattelemaan liikaa, vaan pystyy keskittymään sisältöön parhaalla mahdollisella 
tavalla.  
 
Tarkoituksena oli käyttää jokaisella sivulla samaa hierarkiaa, mutta lopulta kuvabanneri 
jätettiin näkyviin vain etusivulle. Tätä pidettiin järkevänä ratkaisuna, sillä bannerin ainoa 
tarkoitus on herättää huomiota ja tämä huomio olisi ollut pois muilta enemmän 
sisältöpainotteisten sivujen sisältöjen lisäarvolta. Tässä tapauksessa bannerin vahvuudesta 
olisi tullut heikkous muille sivuille, missä sisältö oli keskiössä.  
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Kuvio 6: Verkkosivuston rautalankamalli 
 
4.3 Sivuston ulkoasu ja sisältö 
 
Drupal teema määrittelee sivuston visuaalista ulkoasua ja sivuston rakenteita. Projektin 
alkuvaiheessa tarkoitus oli luoda sivulle oma räätälöity teema, mutta ajan säästämiseksi 
päädyttiin kolmannen osapuolen tuottamaan julkiseen teemaan. Drupal teeman asennus 
sivustoon tapahtuu samalla tavalla riippumatta siitä, mikä teema on kyseessä. Teemaksi 
valittiin Devsaran-nimisen kehittäjän kehittämä teema responsive business. Teema oli 
julkaistu GPL-lisenssin alaisuudessa, joten siihen sai tehdä ja tehtiinkin projektin aikana omia 
muokkauksia. Nämä muokkaukset olivat pääsääntöisesti sivun asettelua ja visuaalista ilmettä 
koskevia. Sivuston responsiivisuus toteutettiin tässä projektissa teeman asetuksilla ja tätä 
tukevien moduulien avulla. Teeman mukana tuli myös Javascriptillä toteutettu kiertävä 
banneri, millä oli mahdollista esittää etusivulla kiertäviä kuvia tai tuotteita. Kehitysvaiheessa 
bannerissa käytettiin kuitenkin vain kehittäjän itse tekemiä ns. korvikekuvia (eng. 
placeholder). Kuvien muuttaminen jälkeenpäin tapahtuu muokkaamalla teeman asetuksia.  
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Etusivu (kuva 7.) on yksi tärkeimmistä sivuista millä tahansa verkkosivulla. Se on usein 
ensimmäinen asia, minkä vierailija näkee, joten sen asetteluun kiinnitettiin huomiota. Etusivu 
on myös tärkeä osa sivuston navigaatiota ja sen tarkoituksena on korostaa niitä alueita millä 
halutaan, että käyttäjä vierailee. Sen yksi tarkoitus on myös toimia eräänlaisena 
kiintopisteenä käyttäjälle ja tänne palataan useampaan kertaan, mikäli sivuilta etsitään 
jotakin (Parker 2012, 58.).  Etusivua pystyy käyttämään myös uuden sisällön promootioon 
bannerin avulla.  
  

 
Kuvio 7: Etusivu 
 
Sivuston yksi oleellisimmista asioista on navigaatio. Käyttäjän on pystyttävä helposti ja 
mahdollisimman tehokkaasti liikkumaan sivuston sisällä. Navigaatio toimii parhaiten, kun se 
on intuitiivinen ja käyttäjän ei tarvitse miettiä miten se toimii. Tämän lisäksi käyttäjän tulee 
aina tietää oma ”sijaintinsa” sivustolla (Parker 2012, 50.). Näistä asioista huolehdittiin 
tekemällä navigaatio vakiintuneiden normien mukaisesti oikeaan ylälaitaan ja lisäämällä 
sivustolle ns. leivänmuru (eng. breadcrumb) navigaatio jokaiselle sivustolle. Tämä 
navigointipolku näyttää käyttäjälle nykyisen sijainnin ja antaa mahdollisuuden palata polkua 
pitkin taaksepäin, mikäli tämä on tarpeellista. Sen tarkoitus on toimia vastaavalla tavalla kuin 
kuten kartassa ”olet tässä” merkintä.  
 
Jokainen sivusto rakentuu sisällön ympärille, ei toisinpäin. Vaikka sivusto olisi kuinka 
edistyksellinen ja aikaansa edellä, ilman sisältöä se ei tuottaisi lisäarvoa millekään. Tämä ei 
tietenkään koske sivustoja joiden ainut tarkoitus on tarkoitus esitellä jotakin tiettyä 
toiminnallisuutta. Sivuston tuomaa lisäarvoa on paljon helpompi lähestyä, kun sisältö on 
valmiiksi tiedossa. Sisällön avulla pystytään keskittymään siihen, miten tämä arvo tuodaan 
parhaiten esille. Tärkeää on myös miettiä käytettävien keinojen hyviä ja huonoja puolia 
(Parker 2012, 34.). Kun kyseessä oli portfolio-sivu ja pienen verkkokaupan luomisesta, niin 
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sivustoa lähestyttiin promootion näkökulmasta. Sivustolla haluttiin näyttää mahdollisimman 
selkeästi kenelle nämä sivut kuuluvat ja mitkä asiat ovat tämän henkilön saavutuksen sekä 
ansiot.  
 
Sivuston sisältö tuli toimeksiantajalta, mutta kehittäjällä oli suhteellisen vapaat kädet 
sivuston muun ulkoasun suunnitteluun. Tähän kuului myös sisällön esittämiseen käytettävien 
sisältötyyppien valinta. Drupalissa on mahdollista käyttää eri sisältötyyppejä sopimaan 
tarkoitettuun sisältöön. Sisältötyypit pohjautuvat muokattaviin kenttiin ja sisältötyyppejä 
pystyy tarpeen mukaan rakentamaan itse. Oletuksena Drupalissa on asennuksen jälkeen 
”Basic Page” ja ”Article” sisältötyypit. Basic Page koostuu vain kahdesta kentästä: otsikko ja 
teksti. Mitä monipuolisempaa sisältöä halutaan tuottaa, esimerkiksi kuvaa tai videota, sitä 
enemmän sisältötyyppien suunnitteluun pitää käyttää aikaa. Koska projektissa oli kyseessä 
suhteellisen pieni sivusto, niin sisältötyyppien suunnittelua ei tarvinnut tehdä paljon. Erillisiä 
sivuja oli vain viisi ja kolme näistä olivat sisällöltään staattista tekstiä. Tekstien asettelua 
muokattiin näillä sivuilla panels-moduulin avulla.  
 
Verkkokauppasivua varten piti tehdä omat sisältöluokat ja katalogit mitkä näkyivät 
loppukäyttäjälle. Tässä projektissa katalogiin luotiin vain muutama testituote. Nämä tuotteet 
olivat ladattavia tiedostoja, mitkä sijaitsivat palvelimella erillisessä kansiossa. Koska 
verkkokauppasisältöä ei kehitysvaiheessa vielä ollut, ulkoasun muotoilusta tehtiin 
mahdollisimman geneerinen. Verkkokauppaosuuden muokkaaminen jätettiin mahdolliseen 
jatkokehitykseen. Tässä projektissa tarkoituksena oli vain luoda toimiva alusta, mitä 
pystytään käyttämään, kun toimeksiantaja haluaa aloittaa harjoittamaan liiketoimintaansa.  
 
4.4 Drupalin asentaminen 
 
Drupal asennettiin projektin kehitysvaiheessa opinnäytetyön tekijän omalle koneelle 
paikallisesti hyödyntäen XAMPP-ohjelmistoa. Drupal asennus tapahtuu samalla tavalla 
riippumatta siitä asennetaanko se paikallisesti vai verkkopalvelimelle. Drupal asennukseen 
vaaditaan vähintään toimiva palvelin tai palvelin-sovellus, relaatiotietokanta ja skriptikieli 
joka kommunikoi tämän tietokannan kanssa. Drupalin tapauksessa tämä kieli on PHP.  
 
Drupal coren pystyy lataamaan Drupalin verkkosivuilta. Ennen asennusta on Drupal sivustolle 
luotava tietokanta, joko paikallisesti tai palvelimelle. Tietokantaan tallennetaan kaikki 
sivuston koodi, josta sisällönhallintajärjestelmän omat skriptit kokoavat sivuston käyttäjän 
selaimeen. XAMPP ohjelmassa relaatiotietokanta luodaan phpmyadmin sovelluksen avulla 
(kuva 8.). Kun tietokanta on luotu, Drupal core kopioidaan palvelinympäristön haluamaan 
paikkaan. Yleensä tämä on juurihakemisto eli palvelinkansiorakenteen alimpaan kansioon. 
Tämän jälkeen ajetaan selaimelta Drupalin asennusskripti navigoimalla kyseiseen kansioon.  
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Kuvio 8: SQL relaatiotietokanta sivustolle MyPhpAdmin sovelluksessa 
 
4.5 Sivuston toiminnallisuudet ja moduulit 
 
Sivuston toiminnallisuudet rakennettiin Drupal- sisällönhallintajärjestelmään asennettavien 
moduulien avulla. Moduulit ovat Drupaliin asennettavia lisäosia, mitkä tukevat Drupalin 
moottorin eli coren toiminnallisuuksia. Tässä alaluvussa esitellään näistä moduuleista 
tärkeimmät, mitkä asennettiin sivustoon. Toiminnallisuudet tuovat lisämaustetta 
verkkosivuille ja parantavat kehitys-ja käyttäjäystävällisyyttä. Nämä ovat myös oleellinen osa 
verkkokaupassa vierailevan käyttäjän ostoprosessia. Asennetut moduulit valikoituivat sivuille 
osakseen vaatimusmäärittelyn pohjalta (esim. verkkokauppa) ja osa valikoitui opinnäytetyön 
tekijän omien hyvien kokemuksien pohjalta.  
 
Drupal-moduulien asennus sivustoon tapahtuu samalla tavalla riippumatta siitä, mikä moduuli 
on kyseessä, mutta osa näistä vaatii usein ulkopuolisten tukilisäosien asentamista etukäteen 
toimiakseen. Sivustolle asennettiin kourallinen kehitystä ja sisällöntuottoa helpottavia 
moduuleja. Sisällöntuottoa monipuolistavia olivat colorbox, panels ja CKEditor. CKEditor 
korvaa Drupalin oman tekstisisällön tuottoon tarkoitetun työkalun. Se tarjoaa visuaalisen 
HTML-muokkaustyökalun, minkä avulla tekstisisällön muotoiluun pystytään vaikuttamaan. 
HTML-muokkaustyökaluista käytetään myös nimitystä WYSIWYG-editori. Nimi tulee 
lyhenteestä:”what you see is what you get” (Drupal 2016d). Panels-moduulilla pystytään 
vaikuttamaan Drupal-sivuston ulkoasuun ja sivuston eri osien asetteluun. Moduulin avulla 
pystyy räätälöimään ja siirtelemään sivuston osia tehokkaammin kuin niillä työkaluilla, mitä 
Drupalin oma moottori tarjoaa. Se tarjoaa laajan skaalan valmiita pohjia sivuston muotoiluun, 
mutta myös omia ratkaisuja on helppo toteuttaa (Drupal 2016e). Colorbox on JQuery:llä 
tuotettu liitännäinen (eng. plugin) verkkosivustoille. JQuery on valmiisiin javascript 
kirjastoihin pohjautuva ohjelmointikieli. Colorbox-moduuli mahdollistaa juuri tämän 
liitännäisen sisällyttämistä sivustoon ja sitä käytettiin kuvien esittelyyn sivustolla. Moduulin 
avulla verkkokaupan tuotteiden pieniä kuvia klikkaamalla ne avautuvat Jquery-animaatiota 
hyödyntäen suuremmaksi. Kuvat myös sisällytetään omiin raameihinsa ja raamit aukeavat 
varsinaisen sivun päälle. (Drupal 2016h.) 
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Ylläpitoa ja kehitystä helpottavia moduuleja olivat views, admin menu sekä backup and 
migrate. Admin menu on Drupalin ylläpitoa helpottava moduuli. Moduuli selkeyttää Drupalin 
luontaista ylläpito käyttöliittymää luomalla CSS ja Javascriptiin pohjatuvan navigaation 
sivuston yläreunaan. Tämä nopeuttaa huomattavasti sivuston ylläpitoa ja sisällöntuottamista 
(Drupal 2016f). Views-moduuli asennettiin sivustolle ennakoiden sitä, mikäli tulevaisuudessa 
verkkokauppaan tulee enemmän sisältöä. Moduuli mahdollistaa sivuston kehittäjän luoda, 
hallinnoida sekä havainnollistaa Drupal sisältötyyppien listausta. Views on kehittäjää 
helpottava käyttöliittymä SQL-kyselyiden tekemiseen sivuston tietokannasta. Se helpottaa 
tiedon jäsentelyä ja muokkaamista, mikäli sivustolle on tehty paljon erilaisia sisältötyyppejä, 
kuten paljon erilaisia verkkokauppatuote-tyyppejä (Drupal 2016g). Useimmat yllämainituista 
moduuleista vaativat Chaostoosl-nimisen moduulin toimiakseen. Chaostools:in tarkoitus on 
luoda ohjelmointirajapinta Drupal-sivustolla käytettävien erilaisten teknologioiden ja 
ohjelmointikielien välille. Moduulin avulla sivustolle pystyy asentamaan monipuolisemmin eri 
teknologioilla tuotettuja liitännäisiä, kuin mitä Drupalin oma moottori tarjoaa oletuksena. 
(Drupal 2016i). 
 
Hakukoneoptimointia helpottavat moduulit olisivat olleet verkkokauppaa ajatellen 
relevanttia, mutta ne vaativat usein tarkempaa konfigurointia ja sisältötyyppien 
kohdentamista. Tämän takia nämä jätettiin toimeksiantajan vastuulle sivujen 
jatkokehitykseen. Responsiivisuutta tuettiin yhdellä moduulilla: responsive menus (kuva 9). 
Tämä mahdollisti erikokoisille näytöille räätälöidyn navigaation.  
 

 
Kuvio 9: Responsive menus ”kiinni” ja ”auki” mobiilinäkymässä 
 
Sivuston verkkokauppaosuus toteutettiin Drupaliin asennettavalla Ubercart nimisellä 
moduulilla. Ubercart on monipuolinen moduulipaketti, mikä mahdollistaa verkossa tapahtuvan 
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kaupankäynnin fyysisistä tuotteista, palveluihin ja sähköisiin tuotteisiin. Siihen pystyy 
integroimaan lähes jokaisen maksuvälitysjärjestelmän Suomesta ja ulkomailta (Drupal 
2016c.). Moduuli asennettiin sivustoon ja testattiin toimivaksi, mutta varsinainen lopullinen 
konfigurointi jätettiin toimeksiantajan vastuulle. Moduuliin asetettiin kehitysvaiheessa 
ainoaksi mahdolliseksi maksutavaksi luottokorttimaksu. Ubercart vaatii toimiakseen 
useamman tukimoduulin. Näitä moduuleja olivat rules, libraries API ja entity API. Rules 
moduulin avulla Ubercart pystyy luomaan verkkokaupalle oleellisia käyttäytymismalleja 
(Drupal 2016j). Näitä ovat esimerkiksi asiakkaan ostoprosessin ohjaaminen alusta loppuun ja 
leivänmuru-navigaatio. Libraries ja Entity ovat molemmat vastaavanlaisia 
ohjelmointirajapintoja kuten aikaisemmin mainittu chaostools. Itsenäisesti nämä eivät tee 
mitään, mutta ne mahdollistavat Ubercart:in toimimisen. (Drupal 2016k, Drupal 2016l). 
 
Maksuprosessiin vaadittavia moduuleita ovat credit card ja Ubercart SSL moduulit. Credit 
card-moduuli mahdollistaa luottokortti-ostotapahtumien käsittelyn. Moduuli luo yhdessä 
ubercart:in kanssa salatun kansion palvelimen ei-julkiseen kansiorakenteeseen. Tämä 
varmistaa sen, että luottokorttitiedot tallentuvat turvallisesti palvelimelle ja niihin ei pääse 
ulkopuoliset käsiksi. Luottokorttitietoja ei saa PCI DSS (payment card industry data security 
standards) standardien mukaan tallentaa kokonaisuudessaan palvelimelle ostotapahtuman 
jälkeen. Moduuli tallentaakin numerosarjasta ei salatussa muodossa vain neljä viimeistä 
numeroa (Drupal 2016m, Drupal 2016n). Ubercart SSL-moduuli taas on pakollinen SSL-lisenssin 
aktivoimiseen sivustolla. Ilman sitä myöskään credit card-moduuli ei toimi. Lopullista 
konfiguraatiota varten olisi sivustolle pitänyt ostaa SSL-lisenssi. Tätä ei kuitenkaan 
kehitysvaiheessa tilattu, sillä lisenssin hankkiminen on mahdollista vasta, kun verkkosivusto 
toimii oikealla verkkopalvelimella ja on julkaistu (SSL 2016.). Lisenssin puutteen takia 
ostoprosessia ei päästy testaamaan aivan loppuun asti tapahtuvalla ostotapahtumalla missä 
raha vaihtaa omistajaa.  
 
4.6 Sivujen ylläpito ja käyttäjäryhmät 
 
Drupal-sivustoa ylläpidetään sisällönhallintajärjestelmään luotujen käyttäjäprofiilien avulla. 
Sivuston ylläpitäjä kirjautuu sisälle Drupal sivustolleen ja pystyy tätä kautta muokkaamaan 
sivuston sisältöä ja tämän toiminnallisuuksia. Sivustolle on mahdollista luoda useampi 
käyttäjä, mutta tässä kyseisessä projektissa se ei ollut välttämätöntä. Sisältöä tuottaa 
sivustolle vain yksi tai kaksi eri käyttäjää. Tämän johdosta Drupalin oletuksena tarjoamat 
käyttäjäroolit riittivät tässä projektissa. Sivuston kävijät eivät myöskään kirjaudu sivustolle 
sisään, kuten useimmissa verkkokaupoissa. Tämä toiminnallisuus jätettiin sivuston 
mahdolliseen jatkokehitykseen.  
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Sivusto rakennettiin sitä silmällä pitäen, että ylläpitoa tarvitsee tehdä mahdollisimman 
vähän. Tärkeänä osa-alueena pidettiin kuitenkin tietojen varmuuskopiointia. Drupal-sivustot 
ovat tietokantapohjaisia ja jokaisen muutoksen tekeminen tuohon tietokantaan altistaa 
tämän mahdollisille virheille. Esimerkiksi moduulien päällekkäinen asentaminen saattaa luoda 
ennalta-arvaamattomia epäjohdonmukaisuuksia tietokantaan. Tämä saattaa pahimmillaan 
tehdä koko sivustosta toimintakyvyttömän. Tästä johtuen sivusto kannattaa varmuuskopioida 
aina tehtäessä muutoksia siihen tai sen toiminnallisuuksiin. Tämä helpottaa huomattavasti 
virheiden korjaamista myöhemmin. Käytännön varmuuskopiointi tehtiin backup and migrate-
nimisellä moduulilla. Moduulin pystyy ajastamaan tekemään varmuuskopioita joko 
paikallisesti tai tallentamalla ne haluttuun kohteeseen verkossa. Varmuuskopiot otettiin 
projektin aikana useassa eri vaiheessa: moduulien asentamisen jälkeen, teeman asentamisen 
jälkeen ja sisällön lisäämisen jälkeen.  
 
5 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 
Tämä luku keskittyy pohtimaan sitä miten hyvin projektin vaatimusmäärittelyihin sekä 
opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin vastattiin. Luvussa kuvataan myös, miten teoriaosuudessa 
avatut kokonaisuudet ja käytänteet toteutuivat projektissa ja miten näitä testattiin.   
  
Sivuston vaatimusmäärittelyissä nousi esille alhaiset ylläpitokustannukset, responsiivisuus, 
sisällön muokattavuus sekä maksutapojen monipuolisuus verkkokaupassa. Näitä vaatimuksia 
lähdettiin tavoittelemaan Drupal-sisällönhallintajärjestelmän avulla. Alhaisien 
ylläpitokustannuksien voidaan katsoa toteutuneen, sillä sivusto on suhteellisen pieni ja yhden 
osoitetun henkilön, tässä tapauksessa toimeksiantajan, katsottiin pystyvän ylläpitämään ja 
tuottamaan uutta sisältöä sivustolle Drupalin avulla tarpeeksi tehokkaasti. 
Sisällönhallintajärjestelmä tukee myös sisällön muokattavuutta. Palvelun käyttöönoton 
lopullista hintaa on vaikea arvioida, sillä palvelintilaa vuokraavia palveluntarjoajia on 
internetissä tuhansia. Käyttöönoton kannalta sivusto vaatii Drupal-sisällönhallintajärjestelmän 
takia ns. web-hotellin ja verkkotunnuksen lisäksi myös tietokannan. Useimmat 
palveluntarjoajat pyytävät tästä lisämaksua. Sivuston responsiivisuuden voidaan katsoa 
toteutuneen, sillä yksinkertaisella mittarilla, että se toimii mobiililaitteilla. Sivusto ja sen 
sisältö mukautuvat näytön koon mukaan. Tätä ominaisuutta testattiin kolmella eri selaimella: 
Google Chrome versiolla 52.0, Firefox versiolla 48.0 ja Internet Explorer versiolla 11.0 
Responsiivisuutta tuettiin myös mobiililaitteille tarkoitetulla ”hampurilais”-navigaatiolla. 
Verkkokauppaan kohdistuvat vaatimukset koskivat lähinnä maksutapojen monipuolisuutta. 
Sivustoon asennettu Ubercart-moduuli mahdollistaa lähestulkoon kaikkien 
maksunvälitysjärjestelmien liittämisen sivustoon. Teoriassa siis vaatimusmäärittelyyn 
onnistuttiin vastaamaan, mutta toteutuksen puolesta tämä jäi hieman vajaaksi. Useimmat 
maksunvälityspalvelut, kuten paypal, google checkout sekä paytrail vaativat maksullisen 
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rekisteröitymisen palvelun integroimiseen sivustolle. Tämän takia näitä ominaisuuksia ei 
päästy testaamaan loppuun asti tapahtuvalla ostotapahtumalla missä raha vaihtaa omistajaa. 
Saman kaltaisesta syystä luottokortti-ostoksien mahdollistavia moduuleja ei päästy 
testaamaan loppuun asti. Tämä johtui jo aikaisemmin mainitusta SSL-lisenssin puutteesta.  
 
Sivuston käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen liittyviä tekijöitä on vaikea arvioida 
täydellä varmuudella ilman lopullista käyttäjätestausta. Tällöinkään tulokset eivät missään 
nimessä ole täysin tyhjentäviä. Tämä johtuu siitä, että testeillä ei ole mahdollista kuvata 
kokonaan verkkopalvelua käyttävien käyttäjien kirjoa. Sivusto pyrittiin kuitenkin 
toteuttamaan hyväksi todettujen käytäntöjen mukaan. Pienimuotoinen sivusto tehtiin 
mahdollisimman selkeäksi ja kävijälle kerrottiin tarkasti, mitä jokainen sivu pitää sisällään. 
Tämän lisäksi navigaation linkit sekä verkkokauppatuotteiden kuvaukset olivat yksiselitteisiä. 
Käyttäjäystävällisyyttä pidettiin siis toimeksiantajan sekä opinnäytetyön tekijän mielestä 
riittävänä.  
 
Opinnäytetyöllä oli kaksi päätavoitetta. Projektin tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle 
uudet verkkosivu ja tutkimuksellisena tavoitteena oli kerryttää tietoa aihealueeseen liittyen 
ja soveltaa tätä tietoa käytännössä. Henkilökohtaisella tasolla tavoitteet saavutettiin ja 
opinnäytetyötä tehdessäni kartutin omaa osaamistani aihealueeseen liittyen. 
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksissä keskityttiin Drupal-sisällönhallintajärjestelmään sekä sen 
sopivuudesta vastaavanlaiseen verkkokehitysprojektiin. Loppujen lopuksi tästä voidaan olla 
monta eri mieltä. Tämä johtuu verkkopalveluiden luonteesta ja käytettävissä olevien 
teknologioiden laajuudesta. Yhtä oikeaa tapaa tuottaa vastaavanlaista palvelua ei ole ja usein 
käytetty lähestymistapa on kiinni kehittäjän omista mieltymyksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
täysin saman lopputuloksen pystyy tuottamaan monella eri tapaa. Tutkimuksen toiminnallisen 
osuuden takia, reliabiliteettiin, eli tutkimuksen toistettavuuteen, ei voida antaa täysin 
yksiselitteistä vastausta. Validiteetti kuvaa tutkitun teorian ja siihen sovelletun käytänteen 
yhteensopivuutta. Tarkoituksena on mitata sitä, että onko tutkittu oikeita asioita tutkittavaan 
aihealueeseen liittyen. Teoriaosuudessa tutkittuja käytänteitä ja toimintatapoja käyttäen 
pystyttiin toteuttamaan rakenteiltaan toimiva verkkokauppa-sivusto. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tutkimustuloksia voidaan pitää tässä tapauksessa valideina.  
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