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huonoon käytettävyyteen. 
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palvelun suorituskyvystä käyttökuorman alla eivät olleet mahdollisia. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to create extranet service for a client company 
which they can use to distribute system updates, manuals, and information on training 
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extranet service platform, usability and functionality, and use gathered information on the 
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was designed based on proven and effective solutions. 
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Lyhenteet 

SaaS Software as a Service. Ohjelmistotoimitusmalli, jossa ohjelmisto ja siihen 

liittyvät tiedot ovat keskitetysti ylläpidettynä pilvessä. 

ITIL Information Technology Infrastructure Library. Tarjoaa yhtenäisen joukon 

parhaita käytäntöjä, jotka on kerätty kansainvälisesti julkisilta ja yksityisiltä 

sektoreilta. 

SSL Secure Sockets Layer. Salausprotokolla, jolla voidaan suojata IP-

verkkojen läpi kulkeva Internet-sovellusten tietoliikenne. 

PHP PHP: Hypertext Preprocessor. Ohjelmointikieli jota käytetään erityisesti 

dynaamisten verkkosivujen luonnissa verkkopalvelinympäristöissä. 

PDO  PHP Data Objects. Tietokantaohjelmointimalli, joka mahdollistaa 

erilaisten tietokantojen käyttämisen PHP-sovellusten tietojen 

tallentamisessa. 

GPL GNU General Public License. Vapaiden ohjelmistojen julkaisemiseen 

tarkoitettu lisenssi, joka antaa kenelle tahansa oikeuden käyttää, kopioida 

ja jakaa edelleen ohjelmia ja niiden lähdekoodia. 

HTML Hypertext Markup Language. Avoimesti standartoitu kuvauskieli. 

CSS Cascading Style Sheets. Erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty 

tyyliohjeiden laji. 
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1 Johdanto 

Insinöörityön tarkoituksena on tutkia, suunnitella ja toteuttaa Efecten ekstranetpalvelun 

uudistaminen. Efecte on ohjelmistotalo ja palveluautomaatioratkaisujen kehittäjä. Sen 

pääkonttorit sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Italiassa, mutta Efecte 

tarjoaa palveluitaan ympäri maailman. Se on perustettu vuonna 1998, ja sen 

päämääränä on tehostaa ja helpottaa yritysten tietohallinnon arkea. Efecten tarjoamien 

palveluiden avulla voidaan automatisoida prosesseja ja parantaa loppukäyttäjän 

saamaa palvelukokemusta. Efecten tarjoamia palveluita ovat IT-palveluhallinta, Self-

Service Channel ja RM5. (Efecte 2013.) 

Efecte on IT-palvelunhallinnan SaaS-yritys (Efecte 2013).  SaaS-yrityksellä tarkoitetaan 

yritystä, joka tarjoaa ohjelmiston hakkimista perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijaan 

palveluna. Tämä tarkoittaa sitä, että IT-resurssit eivät ole omistettuja tuotteita, vaan 

palveluita, joita ostetaan ja käytetään tarpeen mukaan. Yleisesti SaaS-palveluna 

tarjotun ohjelmiston omistajuus pysyy sen tarjoamalla yrityksellä, joka myös huolehtii 

palvelun asennus-, ylläpito- ja huoltotoimista. Näin asiakas pystyy keskittymään vain 

palvelun käyttämiseen. (Järvi, Karttunen, Mäkilä & Ipatti 2011: 11.) 

Insinöörityössä selvitään Efecten vanhan ekstranetpalvelun ominaisuudet ja ongelmat, 

ja tulosten perusteella suunnitellaan tarvittavat uudistukset, valitaan sopiva 

sisällönhallintajärjestelmä ja palvelinalusta. Suunnitelmien pohjalta on myös tarkoitus 

toteuttaa ekstranetpalvelu. 

2 Yrityksen vanha ekstranetpalvelu 

2.1 Efecten tarjoamat palvelut 

Efecten IT-palveluhallinta on ratkaisu tietojen tehokkaaseen keräämiseen ja 

yhdistämiseen mistä tahansa tietolähteestä organisaation sisällä. Ohjelmisto perustuu 

satojen asiakkaille tehtyjen toteutuksien tuomaan kokemukseen ja ITIL-prosessien 

parhaisiin käytäntöihin. (Efecte 2013.) Kuvassa 1 on esitetty tämä toimintamalli. 
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Kuva 1. Efecten IT-palvelunhallinta (Efecte 2013). 

Efecten Self-Service Channel on helppokäyttöinen ja monipuolinen kokonaisratkaisu 

itsepalvelun lisäämiseen. Automaatioiden vuoksi sen käyttö on helppoa eikä edellytä 

loppukäyttäjältä teknistä osaamista. Palvelun kautta tehtyjä tilauksia ja palvelupyyntöjä 

voi seurata verkossa reaaliaikaisesti päätelaitteesta riippumatta. Saman kanavan 

kautta voi pyytää tukea sekä tilata tarvikkeet, ohjelmistot ja käyttöoikeudet. (Efecte 

2013.) Toimintoa havainnollistaa kuva 2. 

 

Kuva 2. Efecten Self-Service Channel –palvelu (Efecte 2013). 

RM5 on Efecten tarjoama identiteetinhallintaohjelmisto, joka tarjoaa mahdollisuuden 

pyytää, hyväksyä, varmistaa ja tarkastaa käyttäjäoikeuksia mistä tahansa 

sovelluksesta tai IT-palvelusta. Palvelu sopii verkkopalveluiden käyttäjähallintaan, 

kuten myös yritysten sisäiseen identiteetinhallintaan. (Efecte 2013.) Tämä on 

havainnollistettu kuvassa 3. 
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Kuva 3. Efecten RM5-palvelu (Efecte 2013). 

Efecte tarjoaa edellä kuvattuja palveluita yrityksien tietohallinnoille, jälleenmyyjille, 

järjestelmäintegraattoreille ja ulkoistuspalveluiden tarjoajille. Efecte tarjoaa myös 

koulutusta omiin palveluihinsa. Näiden palveluiden tarkoituksena on tarjota palveluja, 

joiden avulla asiakas saavuttaa parhaan tuottavuuden, läpinäkyvän raportoinnin ja 

sijoitetun pääoman tuoton yhdellä ratkaisulla ja välittömästi. (Efecte 2013.)  

2.2 Ekstranet 

Ekstranet voidaan määritellä kahdella eri tavalla. Ensimmäisen määritelmän mukaan 

ekstranet voidaan nähdä osana intranetiä, jonka käyttäjiä ovat yrityksen 

yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät (Nielsen 2000: 266). Toisessa 

määritelmässä ekstranetin ei ole määritetty olevan osa intranetiä (Jussila & Leino 1999: 

36–37). Ekstranet käyttää samaa internetteknologiaa kuin muut internetsivut, mutta sitä 

käyttävä kohderyhmä on rajatumpi. Tämä muuttaa tarjottavaa informaatiota ja 

viestinnän luonnetta.  

Ekstranetin käyttöympäristö ei ole samalla tavalla hallittavissa kuin intranetin. Usein 

laitteet ja ohjelmistot, joilla ekstranetpalvelua käytetään, voivat vaihdella eri 

asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Myös palvelua ajavan palvelimen ja 

päätelaitteiden välissä olevassa yhteydessä on eroa, sillä intranetissä kaikki data 

kulkee nopeaa lähiverkkoa pitkin. Ekstranetissä käytetään tarjolla olevaa 

internetyhteyttä, joka on usein lähiverkkoa huomattavasti hitaampi. Ekstranet eroaa 

julkisesta internetsivustosta sen käyttäjien ja yrityksen välisen suhteen ja 

käyttötarkoituksen perusteella. Yrityksen tulisi panostaa ekstranetsivuston 
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käyttötarkoitukseen markkinoinnin sijaan, koska sen käyttäjillä on jo jonkinlainen 

liikesuhde solmittuna yritykseen ja sen tarjoamiin palveluihin. (Nielsen 2000: 267.) 

Koska ekstranet toimii julkisessa verkossa, on teknisenä haasteena sen sisältämän 

informaation suojaaminen. Usein ekstranetpalvelun käyttöä rajoitetaankin 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Mutta tämä ei riitä, jos ekstranetpalvelusta ladataan 

tai sinne lähetetään tietoa, joka halutaan salata. Tällöin sivustolle kannattaa ottaa 

käyttöön SSL-salaus, joka estää ulkopuolisia lukemasta siirrettävää tietoa. (Jussila & 

Leino 1999: 75–76.) 

Efectessä ekstranetpalvelun käyttötarkoitus on tarjota yrityksen sovellusten 

ohjelmistopäivityksiä ja käyttöohjeita ladattavaksi yrityksen asiakkaille ja tarjota tietoa 

yrityksen tarjoamista koulutustapahtumista. Tämä on toteutettu niin, että vain 

asiakkaat, joilla on ylläpidon hyväksymä käyttäjätili, pääsevät palvelun tarjoamiin 

tietoihin ja tiedostoihin. Koska yrityksellä on myös suuri määrä asiakkaita Suomen 

ulkopuolelta, on palvelun sisältö tarjottava suomen kielen lisäksi myös englanniksi. 

2.3 Vanhan ekstranetpalvelun alusta 

Efecten vanha ekstranet on rakennettu Plone-nimisen sisällönhallintajärjestelmän 

päälle. Sisällönhallintajärjestelmänä Plone edustaa sisällönhallintajärjestelmien 

vähemmistöä, kun tarkastellaan sitä käyttävien sivustojen määrää. Kaikista 

verkkosivuista 21.1.2014 Plonea käytti vain alle 0,1 %, kun esimerkiksi Drupalia käytti 

vastaavasti 1,9 % sivustoista. Eniten käytetty sisällönhallintajärjestelmä oli WordPress 

21,20 %:n osuudella kaikista sivustoista. (Usage Statistics and Market Share of 

Content Management Systems for Verkkosites 2014.) Sisällönhallintajärjestelmiä 

käyttävien verkkosivustojen prosenttiosuudet on esitetty myös kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Suosituimmat käytössä olevat sisällönhallintajärjestelmät (Usage Statistics and Mar-
ket Share of Content Management Systems for Verkkosites 2014). 

Tarkasteltaessa palvelun laajennettavuutta tulevaisuudessa ei Ploneen löytyvien 

valmiiden laajennusten  määrä vastaa suurille sisällönhallintajärjestelmille tarjolla 

olevien laajennusten määrää, mikä tekee laajennettavuudesta hankalaa. Lisäksi eri 

ongelmatilanteissa Ploneen tarjolla oleva tuki ei vastaa suurten 

sisällönhallintajärjestelmille tarjolla olevaa tukea. Muihin sisällönhallintajärjestelmiin 

vaikuttaa myös suurien käyttäjämäärien tuoma tukiverkosto. 

2.4 Vanhan ekstranetpalvelun ulkoasu ja käytettävyys 

Vanhan ekstranetin ulkoasu ei vastaa yrityksen uutta ilmettä, joka on käytössä 

yrityksen yleisillä verkkosivuilla ja muussa yrityksen käyttämässä materiaalissa. 

Toteutuksen ulkoasu on myös vanhanaikainen, mistä kertoo esimerkiksi 

näyttöresoluutio, jolle sivusto on suunniteltu. Sivuston kokonaisleveys on 772 pikseliä, 

joten katsottaessa sivustoa nykyaikaisilla näyttölaitteella jää sivuston reunoille paljon 

tyhjää tilaa (ks. kuva 4). Pieni sivuston kokonaisleveys tarkoittaa myös pienempää 

fonttikokoa, joka hankaloittaa sivuston luettavuutta ja sitä kautta käytettävyyttä.  

Ei mitään
64,70 %

WordPress
21,20 %

Muut järjestelmät
8,90 %

Joomla
3,20 %

Drupal
1,90 %

Plone
0,10 %
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Kuva 4. Efecten ekstranet lähtötilanteessa. 

Kuviota 2 tarkastelemalla voidaan todeta, että nykypäivänä 99 % käyttäjistä katselee 

verkkosivuja 1024 x 768:n tai suuremmalla resoluutiolla. Hyvä sivuston minimileveys 

onkin 960 pikseliä, jos sivusto suunnitellaan katseltavaksi tietokoneen näyttöpäätteellä. 

(Browser Display Statistics 2014.) 

  

Kuvio 2. Eri näyttöresoluutioiden käyttäjien määrät prosentteina (Browser Display Statistics 
2014). 
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Sisällölle varattua tilaa pienentää myös sivuston palstoitus kolmeen osaan, mikä on 

käytössä, kun käyttäjä on kirjautunut sisään. Vasemmassa palstassa näytetään 

alinavigaation linkit, keskimmäisessä palstassa sisältö ja oikeassa palstassa kenen 

nimipäivä sinä päivämääränä on. Käyttäjälle oikeasti tarpeellisia tietoja ovat vain vasen 

ja keskimmäinen palsta. 

Käytettävyyttä heikentää myös ratkaisu, jossa molemmille kieliversioille on omat 

käyttäjätunnuksensa. Toisin sanoen, jos käyttäjällä on tunnukset suomenkieliseen 

versioon, ei hän voi kirjautua niillä englanninkieliseen versioon. Tässä voi olla takana 

vanhan toteutuksen hankala kielellistäminen, minkä takia on ollut helpompaa rakentaa 

molemmille kielille omat ekstranettoteutuksena, kuin lähteä rakentamaan yhtä 

toteutusta toimimaan molemmilla kielillä. 

2.5 Vanhan järjestelmän ominaisuudet 

Ekstranetin tärkein ominaisuus käyttäjän kannalta ja se, mihin asiakkaan koko 

ekstranetpalvelu perustuu, on tiedostojen lataaminen palvelimelta. Asiakkaan 

ekstranetpalvelua ylläpitävä henkilö lataa tiedoston järjestelmään, syöttää siihen 

liittyvät tiedot ja tiedosto listaantuu ladattavaksi käyttäjille. Lisäksi käyttäjän tulee olla 

sisäänkirjautuneena ekstranetpalveluun, jotta järjestelmä sallii tiedoston latauksen 

palvelimelta. 

Toinen tärkeä ominaisuus ovat sivuston eri kieliversiot. Koska yrityksellä on paljon 

asiakkaita myös Suomen ulkopuolella, tulee sivuston sisällön olla tarjottu monella 

kielellä. Tämä ominaisuus ei vanhassa ekstranetpalvelussa ole toteutettu järkevästi, ja 

siihen toivotaankin parannusta. 

Myös toimivaksi todettu ominaisuus vanhassa ekstranetpalvelussa on käyttäjätietojen 

tuonti ulos järjestelmästä Excel-taulukkona. Näin järjestelmästä saadaan kätevästi ulos 

tietoa sivuston käyttäjistä. Koska tieto tuodaan ulos Excel-taulukkona, se on selkeässä 

ja helposti käsiteltävässä muodossa. Tämän ominaisuuden asiakas toivoi myös osaksi 

uutta järjestelmää. 
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Turhana ominaisuutena voidaan mainita nimipäivien näyttäminen. Sivusto näyttää 

käyttäjälle nimet, joiden nimipäivä on sinä päivänä. Tämä tieto ei ole käyttäjälle tärkeää 

infromaatiota ja se sekavoittaa sivuston käytettävyyttä. 

2.6 Vanhan järjestelmän rakenne 

Vanhan ekstranetpalvelun sisältö koostuu suurimmaksi osaksi sinne ladatuista 

järjestelmäpäivityksistä ja käyttöohjeista. Sivustolla jaetaan myös informaatiota yhtiön 

tarjoamista koulutustapahtumista. Palvelun ylläpidolle sivustolla on tärkeää tietoa sen 

käyttäjistä. 

Kuten kuvasta 5 näkyy, sivuston ylätunnisteessa on Efecten logo, hakukenttä ja 

horisontaalinen listan käyttäjää itseään koskevia linkkejä. Ylätunnisteen ja 

sisältöalueen väliin on sijoitettu navigaatiopolku, joka helpottaa käyttäjää kertomalla 

käyttäjän senhetkisen sijainnin sivustolla. Sisältöalue on jaettu kolmeen palstaan. 

Vasemmanpuoleiseen palstaan on sijoitettu sivuston päänavigaatio, jossa linkkiä 

klikattaessa tuodaan alanavigaatio klikatun linkin alle. Keskimmäiseen palstaan on 

sijoitettu sivun sisältö, joka on esitetty selkeästi listana. Oikeanpuoleinen palsta on 

jätetty lähes kokonaan käyttämättä, ja sinne on sijoitettu vain nimipäivän näyttäminen. 

Sivuston alatunnisteeseen on listattu yhteystiedot ja selvitys sivuston 

tekijänoikeuksista. 
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Kuva 5. Sivuston rakenne 

Vanhan järjestelmän palvelinalustana on Linux-palvelin. Verkko-palvelimena käytetään 

Apachen versiota 2.0.44, joka on julkaistu vuoden 2003 tammikuussa. (Apache 

Release History 2014.) Palvelimella käytetään Squidia verkkoliikenteen optimoinnissa. 

Squid on välimuistia hyväksikäyttävä välityspalvelin, joka tukee yleisimpiä verkko-

protokollia, ja sen tarkoitus on pienentää sivulatausten vasteaikoja. (Squid: Optimising 

verkko delivery 2014.) Palvelimen ja käyttäjien välinen liikenne salataan SSL-

protokollan avulla. Sisällönhallintajärjestelmänä käytetään Plonea, jonka päälle 

ekstranetpalvelu on rakennettu. 
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3 Uuden ekstranetjärjestelmän suunnittelu 

3.1 Käyttötapauksia 

Kehitettäessä ekstranetpalvelua on tärkeää tietää, mitä toimintoja palvelulta vaaditaan. 

Helppo tapa kuvata vaadittavia toimintoja on tehdä käyttötapauskaavio. Se antaa 

keskustelupohjan palvelun toiminnoista ja käyttäytymisestä. (Oliomallinnus 

Käyttötapaus 2014.) Mietittäessä ekstranetpalvelun käyttötapauksia on hyvä miettiä 

käyttötapauksia peruskäyttäjän ja ylläpitäjän näkökulmasta; näin saadaan selville 

järjestelmältä vaadittavat toiminnot molempien näkökulmasta.  

Kuviossa 3 on esitetty käyttötapauskaavio peruskäyttäjän näkökulmasta. Käyttäjälle 

olennaisia toimintoja sivustolle tultaessa on järjestelmään rekisteröityminen, sisään 

kirjautuminen ja unohtuneen tunnuksen tai salasanan palautus. Kun käyttäjä on 

kirjautunut sisään, ovat hänelle tärkeitä toimintoja koulutustapahtumien katselu ja 

ladattavien tiedostojen katselu. Jos käyttäjä löytää tiedoston, jonka hän haluaisi ladata, 

on tärkeä toiminto myös antaa käyttäjän ladata tiedosto palvelusta. 

Sisään kirjautuminenRekisteröityminen
Unohtuneen tunnuksen
tai salasanan palautus

Käyttäjä tulee
sivustolle

Koulutustapahtumien katselu Tiedostojen katselu

Tiedoston lataus

KÄYTTÄJÄ

 

Kuvio 3. Käyttäjän käyttötapauskaavio. 
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Kuviossa 4 on esitetty käyttötapauskaavio ylläpitäjän näkökulmasta. Sivustolle 

tultaessa ylläpitäjälle on tärkeää pystyä palauttamaan unohtunut tunnus tai salasana ja 

kirjautua sisään palveluun. Kun ylläpitäjä on kirjautunut sisään, on tärkeää, että hän 

pystyy lisäämään ja muokkaamaan sivustolla olevaa sisältöä. On myös tärkeää, että 

ylläpitäjä voi hallita käyttäjätilejä aktivoimalla rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjätilejä 

tai poistamalla ei-tarvittuja tilejä. 

Sisään kirjautuminen

Unohtuneen tunnuksen
tai salasanan palautus

Ylläpitäjä tulee
sivustolle

Koulutustapahtuma

YLLÄPITÄJÄ

Käyttäjätilin aktivointi
tai poistaminen

Ladattava tiedosto

Sisällön 
lisäys/muokkaus

Käyttäjien hallinta

 

Kuvio 4. Ylläpitäjän käyttötapauskaavio. 

3.2 Järjestelmän valinta  

Plonen vähäisen käyttäjämäärän, huonon teknisen tuen ja Suomesta heikosti löytyvien 

kehittäjien takia päädyttiin miettimään jotakin muuta alustaa ekstranetille. Tarkempaan 

tarkasteluun valittiin WordPress, Joomla ja Drupal niiden suurien käyttäjämäärien takia 

sekä sovelluskehyksen päälle Efecten tarpeiden mukaan rakennettu palvelu. 

WordPress on avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä. Se aloitti 

blogien kirjoittamiseen tarkoitettuna työkaluna, mutta kehittyi nopeasti täysimittaiseksi 

sisällönhallintajärjestelmäksi. Se sopii hyvin verkkosivujen, verkostojen ja yhteisöjen 
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alustaksi. WordPressin vahvuuksia on, että se on yksinkertainen ja helppo asentaa ja 

käyttää. WordPress on myös eniten käytetty sisällönhallintajärjestelmä, joten siihen on 

tarjolla suuri määrä erilaisia laajennoksia ja tukea. (WordPress Codex 2014.) 

Myös Joomla on avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä. Sen 

ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2000. Joomlalla on yli 200 000 käyttäjää, ja 

myös siihen on tarjolla suuri määrä laajennoksia. Joomlalla voidaan toteuttaa erilaiset 

verkkosivut, portaalit, intra- ja ekstranetit ja myös isommat kokonaisuudet.  (What is 

Joomla? 2014.) 

Drupal-sisällönhallintajärjestelmä pohjautuu myös avoimeen lähdekoodiin. Drupal aloitti 

vuonna 1999, jolloin sen käyttötarkoitus oli toimia alustana erilaisille foorumeille. 

Nopeasti suuri joukko ihmisiä kiinnostui siitä, ja sen kehitys muutettiin perustumaan 

avoimeen lähdekoodiin. Nykyään sillä on yli 630 000 käyttäjää ja kehittäjää. Ympäri 

maailmaa järjestetään myös Drupal-konferensseja, joissa sen kehityksestä 

kiinnostuneet voivat kokoontua kuuntelemaan mielenkiintoisia puheita ja vaihtamaan 

mielipiteitä muiden kehittäjien kanssa. Drupalia levitetään GPL-lisenssin alla, eli kuka 

vain voi ladata sen, tehdä siihen muutoksia ja jakaa sitä eteenpäin. Tämä avoimeen 

kehitykseen pohjautuva kehitysmalli tarkoittaa, että Drupalia on jatkuvasti kehittämässä 

ihmisiä ja varmistamassa, että se tukee viimeisimpiä verkko-teknologioita. Drupalin 

päälle onkin käytännössä mahdollista toteuttaa verkkosivuja lähes mihin vain 

käyttötarkoitukseen. (Drupal 2014.) 

Jos ekstranetin kehitykseen varattuja työtunteja ei olisi rajattu millään tavoin, olisi 

sovelluskehyksen päälle Efecten tarpeiden mukaan rakennettu palvelu ollut paras 

vaihtoehto. Mutta koska projekti oli myyty tietyllä tuntimäärällä ja se tuli toteuttaa 

mahdollisimman tehokkaalla aikataululla, valittiin alustaksi Drupal. Valintaan vaikuttavia 

asioita olivat Drupalin hyvä räätälöitävyys eri käyttötarkoituksiin sekä sen helppo 

laajennettavuus tulevaisuutta ajatellen. Valintaan vaikutti myös se, että asiakkaan 

julkinen verkkosivusto oli toteutettu Drupalin päälle. Kun molemmat sivustot käyttävät 

samaa alustaa, saavutetaan tilanne, missä asiakkaan ei tarvitse opetella käyttämään 

kuin yhtä sisällönhallintajärjestelmää. 
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3.3 Palvelinvaatimukset 

Kaikki Drupal-versiot vaativat vähintään 15 megabittiä levytilaa ilman sen 

toiminnallisuutta laajentavia moduuleita tai sivuston ulkonäön tai rakenteen 

muokkaamiseen käytettäviä teemoja. Verkkosivupalvelimista Drupal tukee Apachea, 

nginx:ää tai Microsoftin IIS:ää, mutta Drupalin kehittäjät suosittelevat käyttämään 

Apachea. Tietokannoista Drupal 7 tukee MySQL:n versiota 5.0.15 tai uudempia, 

PostgreSQL:n versiota 8.3 tai uudempia tai SQLite:n versiota 3.3.7 tai uudempia. 

MySQL- ja PostgreSQL-tietokannoilta vaaditaan myös PDO-tukea. Jotta Drupal 7 

toimii, tulee palvelimella olla myös asennetuna PHP:n versio 5.2.5 tai uudempi. 

Kehittäjät suosittelevat PHP:n versiota 5.3. (Kennedy 2014.) 

Koska palvelimella on tarkoitus säilyttää paljon dataa, on levytilan hyvä olla 

kasvatettavissa tarpeen mukaan. Myös käyttäjämäärien kasvaessa tai vähentyessä on 

hyvä voida nostaa tai laskea palvelimen käytössä olevaa laskentatehoa. Tämän takia 

optimaalinen palvelinalusta ekstranetiin olisi virtuaalipalvelin, koska sen käytössä oleva 

laskentateho tai levytila on helposti skaalattavissa palvelun tarpeiden mukaan. 

Koska sivusto tulee käyttämään Linux-palvelinta eikä Microsoftin IIS:ää voi asentaa 

kuin Windows-palvelimille otettiin verkko-palvelimista vertailuun Apache ja nginx.  

Tutkimalla kuviota 5 selviää,  että Apache on näistä kahdesta selvästi suositumpi, ja 

sitä käyttää 60,7 % kaikista verkko-palvelimista. Nginx:ää käyttää vastaavasti 20,2 %, 

mutta sitä käyttävien palvelimien määrä on koko ajan kasvussa. Tästä kertoo muun 

muassa se, että Nginx ohitti Microsoftin IIS:n käyttäjämäärässä tammikuussa 2012. 

(Usage Statistics and Market Share of Verkko Servers for Verkkosites 2014.) 
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Kuvio 5. Eri verkkopalvelimien käyttäjämäärät (Usage Statistics and Market Share of Verkko 
Servers for Verkkosites 2014). 

Kuvion 6 tiedot on saatu suorittamalla sama testi Apachella ja Nginx:llä. Testissä on 

kolme skenaariota, joissa ei ole käytetty hyväksi palvelimen välimuistia. 

Ensimmäisessä skenaariossa palvelimelle on lähetetty yksi pyyntö, toisessa 

skenaariossa kymmenen samanaikaista pyyntöä ja kolmannessa skenaariossa 

viisikymmentä samanaikaista pyyntöä kahdeltakymmeneltäviideltä käyttäjältä. (Apache 

vs nginx {performance comparison} 2014.) 

 

Kuvio 6. Apachen ja Nginx:n suorituskyky samanaikaisten pyyntöjen lisääntyessä (Apache vs 
nginx {performance comparison} 2014). 
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Tutkittaessa Apachen ja Nginx:n suorituskykyä kuviossa 6 voidaan huomata, että 

Nginx:n tarjoama siirtonopeus on joka skenaariossa paljon nopeampi. Testistä voidaan 

myös huomata, että kun samanaikasten pyyntöjen määrä kasvaa, Apachen 

keskimääräinen odotusaika palvelimelta saatavaan vastaukseen kasvaa hyvin 

huomattavasti. Tämä heijastuu käyttäjälle yksittäisen sivulatauksen pitemmässä 

kestossa. Jos käyttäjä painaa sivustolla linkkiä, hän joutuu odottamaan niin kauan, että 

palvelimelta saadaan vastaus, ennen kuin käyttäjän ruudulla alkaa tapahtua mitään.  

Testin viimeisestä skenaariosta, jossa samanaikaisten pyyntöjen määrä on hyvin suuri 

verrattaessa palvelimen käytössä oleviin resursseihin, voidaan huomata, miten 

Apachella alkaa olla vaikeuksia käsitellä näitä pyyntöjä. Tämä näkyy epäonnistuneiden 

pyyntöjen määrässä, mikä tarkoittaa toimimatonta verkkosivua käyttäjille, joiden 

pyynnöt epäonnistuivat. Vastaavasti Nginx pystyy samoilla resursseilla ja samalla 

määrällä samanaikaisia pyyntöjä vielä vastaamaan ja käsittelemään jokaisen sille 

lähetetyn pyynnön. 

Kuviossa 6 esitetyn vertailun perusteella optimaalinen verkkopalvelin 

ekstranetpalvelulle olisi Nginx, koska se pystyy hallitsemaan paljon enemmän kävijöitä 

samalla määrällä käytössä olevaa laskentatehoa verrattaessa Apacheen. Koska 

ekstranetpalvelun tarkoituksena on jakaa staattisia tiedostoja käyttäjille, on hyvä syy 

valita Nginx myös, koska se tarjoaa suuremman siirtonopeuden staattisten tiedostojen 

kanssa. 

3.4 Käyttöliittymäsuunnittelu 

Ekstranetpalvelun tärkein tarkoitus on jakaa käyttäjille ohjelmistopäivityksiä ja 

käyttöohjeita Efecten tarjoamista palveluista ja tietoa Efecten järjestämistä 

koulutustapahtumista. Siksi käyttöliittymän tulee olla helppo käyttää ja tarjotun tiedon 

selkeästi esillä. Helpon käytettävyyden ja sisällön selkeyden takia kannattaa 

käyttöliittymää suunnitellessa käyttää hyväksi ja toimivaksi havaittuja käytäntöjä. 

Jokaisen sivuston sivun yläosassa tulisi olla header eli ylätunniste. Ylätunniste sisältää 

sivuston identiteetin eli sivuston nimen tai logon, päänavigaation, hakukentän ja ehkä 

muita sivuston yleisiä toimintoja. Ylätunniste on sivuston näkyvin osa, ja sen tehtävä on 

sitoa sivuston yksittäiset sivut kokonaiseksi sivustoksi. 
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Ylätunnisteen sijainti ja sen sisältämien komponenttien asemointi saattaa vaihdella 

verrattaessa eri sivustoja toisiinsa, mutta sen yleisestä suunnittelumallista on tullut 

melko yhdenmukainen. Sivuston identiteetti tulisi sijoittaa ylätunnisteen vasempaan 

ylälaitaan ja siihen tulisi liittää linkki sivuston etusivulle. Päänavigaation tulisi olla 

listattu horisontaalisesti koko ylätunnisteen leveydeltä. Näin käyttäjien on helppo löytää 

se ja sen tarjoamat linkit sivuston tarjoamille sivuille. (Verkko Style Guide 3rd edition 

2014.) Kuvassa 6 on esitelty mahdollisia eri variaatioita sivuston ylätunnisteelle. 

 

Kuva 6. Mahdollisia eri variaatioita sivuston ylätunnisteelle  (Verkko Style Guide 3rd edition 
2014). 

Ylätunnisteen alapuolelle sijoitetaan sivun sisältöalue. Sisältöalue voidaan jakaa 

tarvittaessa kolmeen palstaan, jolloin keskimmäinen on pääsisältöalue, johon tuodaan 

sivun sisältö, ja sitä ympäröivissä palstoissa voidaan näyttää alinavigaation linkit, 

mainoksia tai muuta tarpeellista. Jos sisältöalue jaetaan kahteen palstaan, ei 

tutkimuksien mukaan ole väliä, onko pääsisältöalue vasemmalla vai oikealla puolella.  

Sisältöalueen alapuolelle sijoitetaan sivuston footer eli alatunniste. Alatunniste sisältää 

yleensä tiedon, kenen sivustosta on kysymys, selvityksen sivuston tekijänoikeuksista, 

yhteystiedot ja sivukartan. Alatunnisteen tulee aina olla alin sivuston kaikista 

elementeistä. (Verkko Style Guide 3rd edition 2014.) 
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Kuva 7. Efecten uuden ekstranetpalvelun käyttöliittymärakenne 

Kuvassa 7 esitetty sivuston käyttöliittymän rakenne on suunniteltu mainittujen hyvien 

käytäntöjen mukaisesti. Sen perusteella tullaan rakentamaan sivustolla käytettävä 

teema. Sivuston ylätunnisteeseen tulee Efecten logo ja päänavigaatio. Sisältöalue on 

jaettu kahteen palstaan. Vasemmanpuoleiseen palstaan sijoitetaan mahdolliset ali-

navigaatiot ja tarvittavat nostot koulutustapahtumista ja uusimmista ladattavista 

tiedostoista. Oikeanpuoleinen palsta toimii pääsisältöalueena, ja siihen tuodaan sivujen 

sisällöt. Alatunniste sisältää yhteystiedot, selvityksen sivuston tekijänoikeuksista ja 

linkin Efecten julkiselle verkkosivustolle. 

4 Drupal-sisällönhallintajärjestelmä 

4.1 Drupalin  perusidea 

Ennen syventymistä ekstranetpalvelun tekniseen toteutukseen on hyvä käydä läpi ja 

ymmärtää, miten Drupal oikeasti toimii. Tehokkaassa verkko-suunnittelussa on yleensä 

kyse järjestelmän joustavuuden ja yksinkertaisuuden tasapainottamisesta. Jos 
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järjestelmä on liian yksinkertainen, sitä voidaan käyttää vain yhtä tarkoitusta varten. 

Jos järjestelmä taas on liian joustava, se voi olla uusille käyttäjille liian vaikea oppia. 

Drupal pyrkii sovittamaan yhteen nämä kaksi ristiriitaista tavoitetta tarjoamalla 

käyttäjille heidän tarvitsemansa työkalut omien sisällönhallintaan liittyvien ratkaisujen 

tekemiseen. Samalla se tarjoaa myös valmiiksi rakennettuja komponentteja, joilla 

käyttäjien on helpompi päästä alkuun. Tästä syystä Drupalia voidaankin kutsua joko 

sisällönhallintajärjestelmäksi tai sisällönhallinnan sovelluskehykseksi. 

Useimmat sisällönhallintajärjestelmät ovat valmiita tuotteita, joiden käyttötarkoituksesta 

on tehty tiettyjä oletuksia. Nämä oletukset voivat hankaloittaa järjestelmän 

muokkaamista omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. Sovelluskehykset taas antavat 

käyttäjälle vain kehyksen, johon käyttäjän tulee rakentaa haluamansa järjestelmä 

kokonaan itse. 

Drupalia voidaan verrata valmiiseen rakennussarjaan, johon kehittäjät ympäri 

maailmaa ovat tehneet valmiita rakennuspalikoita moduulien muodossa. Oli 

rakennettava järjestelmä sitten uutissivusto, verkkokauppa, sosiaalinen verkosto, blogi 

tai jotain ihan muuta, tulee käyttäjän vain valita tarvitsemansa osat ja rakentaa 

järjestelmä niistä. (Hunter 2014.) 

4.2 Drupalin toiminta 

Ajatellessaan verkkosivustoa ihmiset usein ajattelevat sen koostuvan yksittäisistä 

staattisista sivuista, joissa saattaa olla joitakin toiminnallisuuksia, kuten blogi tai 

viimeisten uutisten näyttäminen. Ajatellessaan sivuston hallintaa he usein kuvittelevat 

sen puumaisena hierarkiana sivuston sivuja, joita he voivat muokata. 

Drupalissa kaikki sivuston oleellinen tieto tallennetaan järjestelmään eri 

sisältötyyppeinä. Drupal kohtelee kaikkia sisältötyyppejä muunnelmina samasta 

käsitteestä. Tätä käsitettä kutsutaan noodiksi (node). Staattiset sivut, blogikirjoitukset ja 

yksittäiset uutiset ovat hyviä esimerkkejä mahdollisista sisältötyypeistä. Jos kyseessä 

on blogikirjoutus, saattaa yksittäinen noodi sisältää tiedon blogikirjoituksen otsikosta, 

sisällöstä, kirjoittajasta ja päivämäärästä. Jos kyseessä taas on uutinen, saattaa se 

sisältää tiedon uutisen otsikosta, sisällöstä, julkaisupäivämäärästä ja päivämäärästä, 
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jolloin uutinen piilotetaan. Drupal tallentaa näiden kaikkien sisältötyyppien sisältämän 

informaation samalla tavalla.  

Kun sivustolle on tallennettu jotain tietoa noodien muodossa, se pystytään esittämään 

käyttäjälle lohkojen (blocks), näkymien (views) ja valikoiden (menus) avulla. Tätä 

voidaan hyvin verrata tavalliseen verkkosivun koostamiseen. HTML määrittää sivustolla 

olevan sisällön ja CSS määrittää, miten määritetty tieto esitetään. Koska nämä 

kerrokset pidetään Drupalissa erillään, voidaan käyttäjille tarjota tarvittaessa jopa 

yksilöllinen navigaatio ja esitetty sisältö käyttäjän tarpeiden ja roolin mukaan. Sivut 

voidaan ryhmitellä eri tavoin, priorisoida eri järjestyksessä ja eri toimintoja ja sisältöä 

voidaan näyttää tai piilottaa tarpeen mukaan. (Hunter 2014.) 

4.3 Drupalin järjestelmäkerrokset 

Kuvassa 8 esitetyssä ensimmäisessä Drupalin järjestelmäkerroksessa on kokoelma 

sivustolle tallennettuja noodeja. Ennen kuin sivustolla voidaan näyttää mitään, tulee 

sivustolla olla jotain sisältöä tallennettuna. 
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Kuva 8. Drupalin järjestelmäkerrokset (Hunter 2014). 

Toinen kerros on se, jossa moduulit elävät. Moduulit ovat toiminnallisia liitännäisiä, 

jotka ovat joko osa Drupalin ydintä tai ne ovat käyttäjien kehittämiä. Moduulit 

laajentavat Drupalin ydintoimintoja ja antavat esimerkiksi mahdollisuuden muokata 

noodien tietokenttiä (fields). Drupal tarjoaa tuhansia eri moduuleja nopeasti 

kasvavassa moduulikirjastossaan. 

Kolmannessa kerroksessa ovat lohkot ja valikot. Yleensä moduuleista tuleva tieto 

näytetään lohkoissa, mutta käyttäjä voi myös tehdä omia lohkoja ja määrittää, mitä 

niissä näytetään ja miten. Lohkot voidaan sijoittaa eri paikkoihin sivuston käyttämässä 

teemassa. Lohkoissa oleva tieto voidaan määrittää näkymään eri tavoin tai näkymään 

vain tietyillä sivuilla tai tietyille käyttäjille. Valikot ovat työkalu Drupalin navigaation 

tekoon. Valikoilla määritetään, mitä sisältöä näytetään määritellyissä osoitteissa. 
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Neljännessä kerroksessa ovat sivuston käyttöoikeudet. Niillä määritetään, mitä 

käyttäjien sallitaan nähdä ja tehdä sivustolla. Käyttöoikeudet määritellään rooleittain ja 

käyttäjille määritetään haluttu rooli, jotta heille saadaan halutut käyttöoikeudet. 

Ylimmällä kerroksessa on sivuston teema. Se koostuu pääasiassa HTML- ja CSS-

koodista. Teemaan on myös määritetty PHP-muuttujia, joilla määritetään kohdat, joissa 

Drupalin tuottama sisältö voidaan näyttää. Jokaisen teeman mukana on myös joukko 

toimintoja, joilla voidaan ohittaa moduulien toimintoja. Näin käyttäjällä on täysi kontrolli, 

miltä moduulien generoima tieto näyttää. (Hunter 2014.) 

5 Yrityksen ekstranetin toteutus 

5.1 Toteutuksessa käytetyt moduulit 

Seuraavassa on lyhyt esittely Efecten ekstranetpalvelulta vaadittujen toimintojen 

kannalta kriittisistä moduuleista ja selitys, mihin niitä  toteutuksessa käytettiin. 

File – tiedostojen lataus palvelimelle 

File-moduuli tulee Drupalin ytimen mukana. Sen avulla eri sisältötyyppeihin voidaan 

lisätä tietokenttä tiedostojen palvelimelle lataamista varten. Tämän moduulin vastuulla 

on myös ladattujen tiedostojen tiedostopäätteen ja koon tarkistus. File-moduulin 

asetuksissa pystytään määrittämään, minne palvelimelle ladattavat tiedostot tulevat ja 

kenellä on oikeus päästä käsiksi näihin tiedostoihin. (Khachatourians 2014.)  

Ekstranetpalvelussa tällä moduulilla lisättiin kenttä tarvittavien tiedostojen liittämiseksi 

osaksi ohjelmistopäivitys- ja käyttöohjesisältötyyppien julkaisuja. 

Taxonomy – lajittelusanasto 

Taxonomy-moduuli tulee myös Drupalin ytimen mukana, ja sen avulla voidaan sivuston 

sisältö jakaa luokkiin. Moduulilla luodaan lajittelusanastoja, jotka voidaan liittää osaksi 

eri sisältötyyppejä. Lajittelusanastot taas koostuvat termeistä, joiden avulla sisältöä 

voidaa luokitella. Termejä voidaan valmiiksi syöttää lajittelusanastoon ja rajata 

mahdolliset käytettävät termit vain näihin tai vaihtoehtoisesti antaa mahdollisuus luoda 



22 

  

uusia termejä aina uutta sisältöä syötettäessä. (Organizing content with taxonomies 

2013.)  

Ekstranetpalvelussa tällä moduulilla toteutettiin ohjelmistopäivitysten ja käyttöohjeiden 

luokittelu eri versionumeroiden mukaan. 

Context – kontekstiriippuvaiseen toimintojen suorittamiseen 

Context-moduulin avulla voidaan luoda erilaisia sääntöjä, joiden täyttyessä sivusto 

reagoi halutulla tavalla. Esimerkiksi jos käyttäjä on kirjautunut sisään, voidaan 

moduulin avulla näyttää tai piilottaa tiettyjä lohkoja. Jos käyttäjä taas ei ole kirjautunut 

sisään, voidaan käyttäjä pakottaa takaisin etusivulle. (Febbraro 2008.)  

Ekstranetpalvelussa kaikki lohkot ja niiden sijainnit määritettiin Context-moduulin 

avulla. Myös näkymien kielistykset toteutettiin tämän moduulin avulla. 

Pathauto – luettavammat osoitteet 

Pathauto-moduuli generoi automaatisesti osoitteen tai polun erilaisille sisältösivuille. 

Tavallisesti uutta noodia luotaessa se saa polun /node/123, mutta Pathauto-moduuli 

generoi sille luettavamman ja käyttäjäystävällisemmän osoitteen tai polun,  esimerkiksi 

/katogoria/noodin-otsikko.  Moduuliin voi määrittää, miten osoite tai polku rakentuu, ja 

omat määritelmät voi tehdä jokaista sisältötyyppiä ja lajittelusanastoa kohden. (Reid 

2005.)  

Ekstranetpalvelussa tällä moduulilla generoitiin sivuston osoitteet ja polut. 

Internationalization – laajennettu kielistystuki 

Internationalization-moduulin tarkoitus on laajentaa Drupalin ytimen 

kielistysominaisuuksia. Sen avulla voidaan tehdä käännökset tuotetulle sisällölle, kuten 

noodeille, lohkoille, lajittelusanastoille ja valikoille. Moduuli tarjoaa myös 

kielenvalintalohkon, joka voidaan sijoittaa sivustolle. Kieli voidaan myös tunnistaa 

syötetystä osoitteesta, käyttäjätilin kielivalinnasta ja istunnosta. (Reyero del Prado 

2004.) 
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Ekstranetpalvelun eri kieliversiot toteutettiin tällä moduulilla. 

Views – käyttöliittymä tietokantahakuihin 

Views-moduulin avulla voidaan tehdä tietokantakyselyitä graafisen käyttöliittymän 

kautta. Moduulia käyttävän henkilön ei tarvitse tietää mitään tietokannoista tai 

tietokantakyselyistä luodakseen niitä moduulin kautta. Tietokantakyselyn palauttama 

sisältö voidaan näyttää listassa, valintalistassa, taulukossa ja ruudukossa. Moduulin 

tarjoamat näkymät voidaan näyttää yksittäisenä sivuna tai liittää olemassa olevalle 

sivulle lohkona. (Miles 2005.) 

Ekstranetpalvelussa esimerkiksi ohjelmistopäivitysten ja käyttöohjeiden listaukset on 

tehty Views-moduulilla. 

5.2 Visuaalinen toteutus 

Teema on kokoelma tiedostoja, joilla määritetään sivulla olevat elementit, elementtien 

sijainnit ja  sivun ulkonäkö. Kuviossa 7 on esitetty lista tiedostoista, joista teema 

koostuu. Lista koostuu pääosin CSS- ja PHP-tiedostoista, mutta teemoissa tulee myös 

usein mukana erinäisiä kuvia, joita hyödynnetään sivuston ulkoasussa.  
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Kuvio 7. Pää- ja alateeman tiedostorakenteet (Hunter 2013). 

Yleinen hyvä käytäntö Drupalissa on tehdä alateema, josta tehdään viittaukset 

käytettävään pääteemaan. Valittaessa valmis teema, joka täyttää osan sivuston 

ulkoasun vaatimuksista, on huomattavasti nopeampaa tehdä alateema tämän valmiin 

teeman pohjalta, kuin ruveta rakentamaan täysin uutta teemaa tyhjästä. (Hunter 2013.) 

Efecten julkisen sivuston uudistus toteutettiin Drupalin päälle, ja siinä käytettiin 

pääteemana Omega 3 -nimistä teemaa, joten oli järkevää käyttää Omega 3 -teemaa 

myös ekstranetpalvelussa. Näin julkiselle sivustolle toteutettu alateema voitiin tuoda 

suoraan ekstranetpalveluun, ja suurin osa sivuston vaatimista tyylimäärittelyistä oli jo 

valmiiksi tehtynä. Alateema vaati vain pientä muokkaamista, eikä uuden  teeman 

tekemiseen kulutettu turhaa aikaa. 
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6 Yhteenveto 

Insinöörityössä onnistuttiin rakentamaan asiakkaan tarpeet täyttävä ekstranetpalvelu ja 

määrittämään palvelun vaatima palvelinalusta. Toteutuksessa käytetyt ratkaisut saatiin 

tutkimalla vanhaa ekstranetpalvelua, tutkimalla palvelun käyttötapauksia ja 

vertailemalla eri sisällönhallintajärjestelmiä ja niiden tarjoamia ominaisuuksia toisiinsa. 

Vanhan ekstranetpalvelun suurin ongelma oli alusta, jonka päälle palvelu oli 

rakennettu. Uuden järjestelmän alustaksi valittiin Drupal, jotta palvelu on hyvin 

laajennettavissa myös tulevaisuuden tarpeiden mukaan. 

Palvelun palvelinalustaksi valittiin Linux-pohjainen palvelin, jossa ajetaan nginx-

verkkosivupalvelinta. Tähän päädyttiin nginx:n hyvän suorituskyvyn takia verrattuna 

muihin verkkosivupalvelimiin. 

Vanhan ekstranetpalvelun ongelmana oli myös sen käyttöliittymä, joka oli suunniteltu 

pienille näyttöresoluutioille. Uuden ekstranetpalvelun käyttöliittymää suunniteltaessa 

tutkittiin verkkosivuja katselevien ihmisten näyttöresoluutioita ja ulkoasu suunniteltiin 

niiden mukaan. Käyttöliittymän suunnittelussa käytettiin hyväksi myös yleisiä hyväksi ja 

toimivaksi havaittuja käytäntöjä. Koska Efecten julkinen verkkosivusto pohjautuu myös 

Drupaliin, voitiin samaa teemaa käyttää hyväksi myös ekstranetpalvelun käyttöliittymän 

toteuttamisessa. 

Toteutuksesta voidaan myös päätellä, että Drupal soveltuu hyvin erilaisten 

ekstranetpalveluiden alustaksi. Kunhan palvelinalusta vastaa palvelun määrittämiä 

tarpeita, pystyy sen päälle rakentamaan palveluita, joiden käyttäjämäärät ovat erittäin 

suuria.  

Valitettavasti ekstranetpalvelua ei ehditty julkaista julkaisupalvelimelle, joten 

tutkimukset palvelimen ja palvelun toiminnasta isomman käyttäjäkuorman alla eivät 

olleet mahdollisia. Tämä olisi ollut mielenkiintoista, koska Drupalille on tarjolla monia 

optimointi-moduuleita, joiden tarkoitus on pienentää palvelimen kuormaa. Olisi ollut 

mielenkiintoista nähdä, miten ne vaikuttavat sivuston toimivuuteen ja palvelimelle 

aiheutuvaan kuormaan. 



26 

  

Lähteet 

Apache Release History. 2009. Verkkodokumentti. Apache Haus. 
<http://www.apachehaus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119&It
emid=104>. Luettu 27.3.2014. 

Apache vs nginx {performance comparison}. 2013. Verkkodokumentti. The Organic 
Agency. <http://www.theorganicagency.com/apache-vs-nginx-performance-
comparison>. Luettu 15.1.2014. 

Khachatourians, Ariane. 2014. Working with files in Drupal 7. Verkkodokumentti. 
Drupal. <https://drupal.org/documentation/modules/file>. Luettu 22.3.2014.  

Browser Display Statistics. 2014. Verkkodokumentti. W3schools. 
<http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp>. Luettu 27.3.2014. 

Reid, Dave. 2005. Pathauto. Verkkodokumentti. Drupal. 
<https://drupal.org/project/pathauto>. Luettu 22.3.2014. 

Drupal - Open Source CMS. 2014. Verkkodokumentti. Drupal. <https://drupal.org>. 
Luettu 13.1.2014. 

Miles, Earl. 2005. Views. Verkkodokumentti. Drupal. <https://drupal.org/project/views>. 
Luettu 22.3.2014. 

Efecte. 2013. Verkkodokumentti. Efecte. <http://www.efecte.com/fi/efectesta>. Luettu 
21.11.2013. 

Febbraro, Frank. 2008. Context. Verkkodokumentti. Drupal. 
<https://drupal.org/project/context>. Luettu 22.3.2014. 

Kennedy, Giles. 2014. System requirements. Verkkodokumentti. Drupal. 
<https://drupal.org/requirements>. Luettu 15.1.2014. 

Reyero del Prado, Jose Antonio. 2004. Internationalization. Verkkodokumentti. Drupal. 
<https://drupal.org/project/i18n>. Luettu 22.3.2014. 

Jussila, Markku & Leino, Antti. 1999. Net. – Verkkoviestinnän käsikirja. Hämeenlinna: 
Inforviestintä Oy.  

Hunter, Lee. 2013. Overview of theme files. Verkkodokumentti. Drupal. 
<https://drupal.org/node/171194>. Luettu 23.3.2014. 

Hunter, Lee. 2014. The Drupal overview. Verkkodokumentti. Drupal. 
<https://drupal.org/getting-started/before/overview>. Luettu 21.3.2014. 



27 

  

Nielsen, Jakob. 2000. WWW-suunnittelu. Helsinki: Edita. 

Oliomallinnus Käyttötapaus. 2014. Verkkodokumentti. Päijät-Hämeen 
koulutuskonserni. <http://edu.phkk.fi/opiskelu/oliomallinnus/Kayttotapaus.htm>. Luettu 
26.3.2014. 

Organizing content with taxonomies. 2013. Verkkodokumentti. Drupal.  
<https://drupal.org/documentation/modules/taxonomy>. Luettu 22.3.2014. 

Page structure and site design. 2014. Verkkodokumentti. Verkko Style Guide 3rd edi-
tion. <http://verkkostyleguide.com/wsg3/6-page-structure/3-site-design.html>. Luettu 
23.1.2014. 

Squid: Optimising verkko delivery. 2014. Verkkodokumentti. Squid-cache. 
<http://www.squid-cache.org>. Luettu 30.3.2014. 

Usage Statistics and Market Share of Content Management Systems for Verkkosites. 
2014. Verkkodokumentti. W3techs.  
<http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all>. Luettu 
23.2.2014. 

Usage Statistics and Market Share of Verkko Servers for Verkkosites. 2014. 
Verkkodokumentti. W3tech. 
<http://w3techs.com/technologies/overview/verkko_server/all>. Luettu 15.1.2014. 

What is Joomla? 2014. Verkkodokumentti. Joomla. <http://www.joomla.org>. Luettu 
13.1.2014. 

WordPress Codex. 2014. Verkkodokumentti. WordPress. 
<http://codex.wordpress.org>. Luettu 13.1.2014. 

 


