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1 Johdanto 

 

 

Koulutuksen ja työnohjauksen apuna voidaan käyttää verkossa toimivaa oppi-

misympäristöä, jonka tavoitteena on parantaa ja tukea ammatillista oppimista 

hyödyntäen teknologiaa. Verkko-oppimisympäristö on ajasta ja paikasta riippu-

maton, joten sen käyttäminen on helppoa ja se antaa myös uusia mahdollisuuk-

sia opetusta sekä oppimista varten. 

Opinnäytetyön toimeksiannon tavoitteena oli suunnitella yritykselle virtuaalisen 

työnohjauksen ja valmennuksen mahdollistava toimintaympäristö ja sen jälkeen 

tehdä alustava toteutus. Opinnäytetyössäni keskitytään tarkastelemaan virtuaa-

lisen oppimisympäristön käyttöönottoa palvelimen valitsemisesta lähtien aina 

valmiiseen lopputulokseen asti. 

Projektin toimeksiantajana on Työyhteisövalmennus Tarmo Alastalo, joka on lo-

kakuussa 2014 perustettu yritys. Se on erikoistunut ratkaisukeskeiseen työnoh-

jaukseen ja valmennukseen sekä restoratiiviseen sovitteluun. Yrityksen taustal-

la on pitkä ja laaja-alainen kokemus asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävis-

tä tuotannollisista, asiakaspalvelu- ja koulutusorganisaatioista. Yrityksen palve-

luvalikoimaan kuuluvat työnohjaukset ja valmennukset yksilöille ja ryhmille, työ-

yhteisösovittelu sekä erilaiset työyhteisön kehittämistehtävät. Viestintäteknolo-

gian kehittyessä työnohjaukset ja valmennukset on mahdollista toteuttaa osit-

tain myös virtuaalisesti, jolloin sitä voidaan tehdä riippumattomana paikasta ja 

ajasta. (Alastalo 2014.) 

 

Kiinnostuin aiheesta, koska toimeksiantajalla oli tarve saada virtuaalinen val-

mennusympäristö yrityskäyttöön ja halusin myös itselleni sivujen parissa työs-

kentelyyn liittyvän aiheen. Aihe oli uusi, ja halusin myös selvittää, miten virtuaa-

lisen oppimisympäristön käyttöönotto tapahtuu.  
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2 Koulutuspalveluita tarjoavan yrityksen verkkopalvelut 

 

 

Tässä luvussa käsitellään tietoperustaa verkko-oppimisympäristöjä varten sekä 

kuvataan Moodlen asennuksen vaiheet palvelimelle. 

 

2.1 Webhotelli 

 

Webhotelli on yrityksien luoma palvelu, jonka asiakas voi halutessaan vuokrata 

omien kotisivujen, foorumin sekä sähköpostin säilytystilaa ja julkaisua varten. 

Webhotellin käyttäjät muodostuvat yksityisistä henkilöistä, järjestöistä ja yrityk-

sistä. Palvelintilan lisäksi asiakkaille yleensä tarjotaan työkaluja ja oheispalvelui-

ta sivuston julkaisemista ja ylläpitämistä varten. Omille verkkosivuille on myös 

mahdollista liittää verkkotunnus eli domain, jonka avulla sivusto on helpommin 

löydettävissä ja tunnistettavissa. (Webhotellivertailu 2015.)  

 

Webhotelli muodostuu usean palvelimen klusterista, jotka jakavat keskenään 

niihin kohdistuvan kuorman. Hyvissä webhotellipalveluissa palvelinten toimivuus 

on varmistettu. Palvelimien toimivuutta parantavat hyvä jäähdytysjärjestelmä, 

sähkönsyöttö, kulunvalvonta ja nauhavarmistus. Tekniseltä toteutukselta palve-

limet voivat olla jaettuja palvelimia tai virtuaalipalvelimia, jotka ovat parempia 

tietoturvaltaan ja suorituskyvyiltään. Webhotellin palvelimien käyttöjärjestelmät 

voivat Windows- tai Linux-pohjaisia. Palvelimien käyttöjärjestelmät vaihtelevat 

palveluntarjoajien mukaisesti. (Webhotellivertailu 2015.)  

 

2.2 Webhotellin valinta 

 

Webhotellin palveluntarjoajia löytyy tuhansittain, mutta yleensä valinta omaan 

käyttötarkoitukseen ei ole kovin helppoa. Valinnassa täytyy ottaa huomioon, et-
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tä millä palveluntarjoajalla olisi paras hinta-laatusuhde. Webhotellin valinnassa 

kannattaa tarkkailla seuraavia asioita: 

 Palvelimen ominaisuudet/työkalut 

 Palvelimen hinta 

 Mikä käyttöjärjestelmä palvelimeen on asennettu 

 Saatavuus 

 Palvelimen kapasiteetti (Wikipedia 2015a.) 

 

Windows ohjelmointiympäristöä (ASP, Visual Basic) tai tietokantaa varten käyt-

töjärjestelmän tulee olla Windows. PHP:tä, Perliä tai MySQL-tietokantaa varten 

Linux on sopiva käyttöjärjestelmä. (Immonen 2013). 

Palvelimen kapasiteetti eli levytilan määrä ja sallittu liikennemäärä tulee myös 

ottaa huomioon. Pääosin tekstiä sisältäville sivuille (blogit) riittää usein pienem-

pikin levytila. Isoimmille sivustoille kannattaa varata isompi levytila palveluntar-

joajalta, että sinne mahtuu riittävästi esimerkiksi kuvia ja videoita. Myös sivun 

laajenemista varten kannattaa ottaa hieman ylimääräistä palvelintilaa. Palveli-

men kapasiteettia on mahdollista suurentaa liikennemäärän kasvaessa. (Wi-

kipedia 2015a.) 

Webhotellin palveluntarjoajat tarjoavat palvelintilan lisäksi myös sähköpostilaa-

tikoita, joiden määrä vaihtelee eri palveluntarjoajien välillä. Pienemmille yrityksil-

le riittää 10 – 20 sähköpostilaatikkoa ja isoimmille yrityksille sähköpostilaatikoi-

den määrää ja kokoa on mahdollista laajentaa tarvittaessa. Verkkokauppoja 

varten sivuilla tulisi olla SSL-sertifikaatti, jonka avulla suojataan käyttäjän ja pal-

velimen välinen tietoliikenne. Myös tilastointi-työkalut ovat käytännöllisiä siinä 

mielessä, että voidaan tarkastella palvelimen liikennettä. Melkein jokaisessa 

webhotellissa on mahdollisuus tehdä MySQL-tietokantoja, joita tarvitaan esi-

merkiksi julkaisujärjestelmän asennusta varten. (Wikipedia 2015a.)  

 

 



8 

 

Yrityksien kannalta on tärkeää, että verkkosivustot toimivat ilman hidastelua ja 

häiriöitä, koska silloin se vaikuttaa pahimmassa tapauksessa yrityksen toimin-

taan. Palveluntarjoajan valitsemisessa kannattaa ottaa huomioon mahdollisim-

man hyvä palveluiden ja toiminnan saatavuus. Korkealla saatavuudella tarkoite-

taan sitä, että sivusto on suurimman osan ajasta käyttäjien saatavilla. Suurin 

osa palveluntarjoajista tarjoaa yleensä noin 99 %:n saatavuutta sivuille. (Wi-

kipedia 2015a.) 

 

Taulukossa 1 on esitetty vertailu kolmen eri webhotellin ominaisuuksista. Hos-

tinger on huomattavasti halvin alennuksen jälkeen ja myös palvelintila sekä 

kaista ovat rajattomat. Hostingerin palvelut sijaitsevat ulkomailla, mutta palvelu 

on täysin suomenkielinen, mikä auttaa myöhemmässä vaiheessa palvelimen 

hallintapaneelia käyttäviä henkilöitä. Näistä vaihtoehdoista valitsimme Hostinge-

rin, koska virtuaalisen valmennusympäristön käyttäjämäärää on vaikea arvioida 

ja sen takia olisi hyvä olla riittävästi palvelinkapasiteettia.  

 

Taulukko 1. Kolmen valitsemani webhotellin vuosikustannukset ja ominaisuu-

det. 

 Louhi.fi Webhotelli.fi Hostinger.fi 

Kustannukset: 165 € / vuosi 87,71 € / vuosi 48,24 € / vuosi (-

40 %:n alennus). 

MySQL Kyllä Kyllä Kyllä 

Apache Kyllä Kyllä Kyllä 

PHP Kyllä Kyllä Kyllä 

Palvelintila 15 Gt 25 Gt Rajaton 

Palvelinkaista 240 Gt / kk 100 Gt / kk Rajaton 

Hallintapaneeli Kyllä Kyllä Kyllä 

Sähköpostilaatikot 80 kpl 50 kpl Rajaton 
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2.3 Oppimisympäristö 

 

Oppimisympäristö on yhdistelmä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ominai-

suuksista, jossa oppimisen on tarkoitus tapahtua. Fyysisellä kuvataan oppimis-

ympäristön tilaa ja miten se vaikuttaa oppimiseen. Sosiaalisella ja psyykkisellä 

tarkastetaan ilmapiirin tukemista oppimisessa. (Koppa 2015.) 

 

2.4 Virtuaalinen oppimisympäristö (VLE) 

 

Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat internetin kautta toimivia järjestelmiä, joiden 

kautta opettajat voivat luoda omia kursseja ja jakaa niiden kautta oppimateriaa-

lia opiskelijoille. Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat sen, että opiskeli-

joilla on pääsy kurssin materiaaleihin ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin opis-

kelijalla on mahdollista osallistua koulutukseen esimerkiksi ulkomailta. Virtuaali-

sissa oppimisympäristöissä on mahdollista käyttää erilaisia toimintoja ja työkalu-

ja, kuten ajastetun tentin luominen tai keskustelualueen luominen. (TechTerms 

2008.) 

 

2.5 Virtuaalisen oppimisympäristön valinta 

 

Virtuaalisen oppimisympäristön valinnassa täytyy ottaa huomioon toimeksianta-

jan tarpeet. Valintaa varten piti ottaa huomioon kustannukset, käytettävyys ja 

ominaisuudet. Valitsin vertailun kohteiksi Moodlen ja EDU 2.0:n (Taulukko 2.) 

Muitakin vaihtoehtoja on, esimerkiksi Discendum Optima. Kuitenkin moni kysei-

sistä palveluista olisi vaatinut tarjouspyynnön tekemistä, mikä olisi tässä vai-

heessa ollut varsin hankalaa, kun ei tiedetä tarkkaan oppimisympäristön käyttä-

jien määrää. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valitsimme Moodlen käytettäväksi. 

Suurimmat syyt Moodlen valintaan oli se, että se on ilmainen eikä siinä ole käyt-

töön liittyviä rajoituksia, kuten suurinta sallittua käyttäjämäärä. Toimeksiantajalla 

on myös ennestään kokemusta Moodlen käytöstä ja hallitsemisesta, mikä on 

myös hyvä syy Moodlen valintaan.. Lisäksi Moodlen käyttäjäkunta on niin laaja, 

että Moodlea varten löytyy hyvin käyttöön ja asennukseen liittyviä ohjeistuksia.  
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Taulukko 2. Moodlen ja Edu 2.0 -ohjelmien kustannukset ja ominaisuudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moodle Edu 2.0 

Kustannukset: Ilmainen (avoimen läh-

dekoodin ohjelmisto) 

Karsittu versio saatavilla 

ilmaiseksi. Kaikilla omi-

naisuuksilla maksullinen 

(0.05 – 0.50$ / oppilas). 

Oppilaiden määrä: Ei rajoitusta. Ei rajoitusta. 

Kurssien määrä: Ei rajoitusta. Ei rajoitusta. 

Ulkoasun muokkaus: Kyllä. Kyllä (Vaatii maksullisen 

version, jos haluaa muo-

kata täydellisesti). 

Mobiili yhteensopiva Kyllä (Vaatii puhelimeen 

oman Moodle-ohjelman 

toimiakseen). 

Kyllä. 

Asennus: Vaatii asentamisen 

omalle palvelimelle. Pal-

velimella täytyy olla 

Apache-, MySQL- ja 

PHP-tuki.  

Ei tarvitse asennusta. 

Toimii pilvipalveluna. 
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2.6 Moodle 

 

Moodle on opetuskäyttöön tarkoitettu virtuaalinen oppimisympäristö, jota voi-

daan käyttää verkon välityksellä. Moodle on avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja 

sen käyttäminen on täysin ilmaista. Moodle on ladattavissa down-

load.moodle.org -sivulta. (Wikipedia 2015b.)  

 

Moodle sai alkunsa vuonna 1999, jolloin Martin Dougiamas (Moodlen pääkehit-

täjä) loi ensimmäiset prototyypit oppimisen hallintajärjestelmästä (Learning ma-

nagement system, LMS). Moodlen pedagoginen lähestymistapa perustuu sosi-

aaliseen konstruktionismiin, joka tukee yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista. Sen 

takia Moodlea pidetään sopivana opiskelukokonaisuuksiin, joissa opiskelijat 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja opettajan kanssa. (Wikipedia 2015b.) 

 

Vuoden 2015 tilastojen mukaan Moodle on rekisteröity 53,058 eri sivustolle, joi-

ta käyttää yhteensä yli 70 miljoonaa käyttäjää. Moodlen rekisteröitymisiä on eni-

ten Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä uusin Moodlesta saatavilla oleva versio on 

2.9. (Moodle 2015.) 

 

Moodlen ohjelma toimii Windows, Unix, Linux ja Mac OS X -käyttöjärjestelmillä. 

Moodle on toteutettu käyttämällä PHP- ja Java-tekniikoita. (Wikipedia 2015b.) 

 

2.7 Moodlen ominaisuudet 

 

Moodlen käyttö soveltuu hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Moodle koostuu 

kursseista, jotka mahdollistavat yhteisöllisen sisällöntuotannon, interaktiivisen 

osallistumisen ja materiaalin jakamisen. Moodlen käyttö opetustarkoituksessa 

mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta sekä helpottaa opettajien 

työtä. 
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2.7.1 Moodlen rakenne 

 

Moodlen perusrakenne riippuu täysin siitä, minkälaista teemaa Moodlessa käy-

tetään. Usein rakenne koostuu leveästä keskipalstasta ja keskipalstan ympärillä 

sijaitsevista lohkoista (Kuvio 1.) Moodlen perusrakenteen keskipalsta pitää si-

sällään kurssialueen varsinaisen sisällön. Yläpalkissa on organisaation tai kou-

lun nimi ja logo. Lisäksi yläpalkista yleensä löytyy kohta, josta käyttäjä pääsee 

kirjautumaan Moodleen sisään. Vasen ja oikea sivupalkki sisältävät lohkoja, 

joissa on kurssityöskentelyä helpottavia työvälineitä, esimerkiksi kurssikalenteri 

ja kurssin tiedotus. 

 

 

Kuvio 1. Esimerkki Moodlen perusrakenteesta. 
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2.7.2 Kurssit 

 

Käyttäjän on mahdollista luoda omia kursseja Moodlessa, jos käyttäjällä on sii-

hen oikeat käyttöoikeudet. Kursseilla on mahdollista jakaa mitä tahansa materi-

aalia julkisesti tai sitten ne voidaan piilottaa haluamiltaan käyttäjäryhmiltä. Kurs-

sit voidaan luoda avoimeksi tai sitten ne voidaan myös lukita ns. avaimen avul-

la, jolloin kurssille voidaan liittyä vain sille luodun salasanan avulla. Toinen vaih-

toehto kurssille liittymiseen tapahtuu siten, että opettaja lisää oppilaan kurssille 

itse, jolloin oppilas ei tarvitse avainta kurssille liittyäkseen. 

 

Kursseille on mahdollista lisätä palautuslaatikoita, joiden ominaisuuksia voidaan 

hyödyntää erilaisten työkalujen avulla. Palautuslaatikoille tai kursseilla jaettuun 

materiaaleihin voidaan esimerkiksi laittaa aikarajoitus, jonka jälkeen palautus-

laatikko sulkeutuu tai materiaalit eivät ole enää käytettävissä. 

 

2.7.3 Käyttäjäroolit 

 

Käyttäjärooleilla hallitaan käyttäjien oikeuksia Moodlen käytössä. Jokainen rooli 

sisältää erilaiset käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksilla voidaan estää tai sallia käyt-

täjää tekemästä muutoksia tai toimintoja, esimerkiksi kurssialueen muokkaamis-

ta varten. Opetuskäytössä yleisemmät käyttäjäroolit ovat oppilas, opettaja ja 

pääkäyttäjä. Oppilaalla on oikeudet kirjoittaa kurssin keskustelualueelle, lukea 

kurssimateriaaleja ja palauttaa tehtäviä. Opettajalla on oikeudet tehdä omia 

kursseja, muokata kurssin sisältöjä ja antaa oikeuksia muille käyttäjille, että he 

voivat muokata kurssin sisältöä. Pääkäyttäjällä on täydet oikeudet Moodlen hal-

litsemiseen. 
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2.7.4 Viestintä Moodlessa 

 

Moodlessa viestinnän parantamiseksi voidaan luoda keskustelualueita kurssien 

sisälle. Keskustelualueiden lisäksi on myös mahdollista käyttää chat-toimintoa, 

joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun henkilöiden välillä. 

 

2.7.5 Moodlen lisäosat ja teemat 

 

Moodleen on tarjolla kattava määrä lisäosia ja teemoja, joilla saadaan lisää toi-

mintoja ja muokattua Moodlen rakennetta halutulla tavalla. Ainoastaan Moodlen 

pääkäyttäjällä on oikeudet muokata Moodlen rakennetta tai asentaa lisäosia. 

Opettajat pystyvät kuitenkin muokkaamaan oman kurssisisällön rakennetta heil-

le tarkoitetuilla käyttöoikeuksilla.  

 

2.8 Moodlen asentaminen 

 

Aloin valmistelemaan Moodlen asennusta, kun webhotelli oli tilattu ja saatu 

käyttöön. Ensimmäisenä täytyi luoda MySQL-tietokanta webhotellissa hallinta-

paneelin avulla (kuva 1). Tietokantaa tehdessä piti kirjoittaa tietokannan nimi ja 

tietokannan käyttäjänimi ja salasana, jonka loin käyttäen automaattista salasa-

nagenerointia. 

 

 

 

Kuva 1. Hostinger-sivuston cPanel-näkymä. 
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Tietokannan luomisen jälkeen latasin Moodlen uusimman asennuspaketin (ver-

sio 2.8) Moodlen kotisivuilta. Lataamisen valmistuttua kirjauduin palvelimelle 

webhotellin FTP-tunnuksilla käyttäen FileZilla-ohjelmaa ja siirsin Moodle-

kansion tiedostoineen public_html -nimisen kansion sisään (kuva 2). Lisäksi loin 

palvelimelle moodledata-nimisen kansion, jonne Moodle tallentaa tiedostoja. 

 

 

  

Kuva 2. Näkymä FileZillasta.  

 

Seuraavaksi tapahtui Moodlen asennus selaimen avulla. Ensin täytyi kirjoittaa 

selaimen osoiteriville polku, jossa Moodle sijaitsee eli esimerkiksi osoi-

te.fi/moodle/install.php. 

Sen jälkeen avautui Moodlen asennusikkuna, johon täytyi laittaa aikaisemmin 

tehdyn tietokannan tiedot (kuva 3). Seuraavassa vaiheessa täytyi varmistaa, et-

tä Moodlen hakemistopolku on oikein.  
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Kuva 3. Näkymä Moodlen asennusikkunasta. 

 

Moodlen asennuksen jälkeen Moodle tarkastaa, että kaikki tietokannan sekä 

PHP:n lisäosat ovat toiminnassa ja että tarvittavat asetukset on tehty oikein. 

Asennuksen pitää suoriutua ilman virheitä tai muuten sitä ei voida jatkaa lop-

puun. Jos asennuksen aikana sattuu tulemaan virheitä, on syytä tarkistaa, että 

tietokanta on toiminnassa ja että tiedot on syötetty oikein (kuva 4).  
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Kuva 4. Näkymä Moodlen asennuksen asetuksien tarkistamisesta. 

 

Palvelimen ja tietokantojen asetuksien tarkistuksen jälkeen täytyy luoda 

Moodlen käyttöä varten adminin eli pääkäyttäjän tiedot, minkä jälkeen Moodle 

on valmis käytettäväksi (kuva 5). 
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Kuva 5. Näkymä Moodlen viimeisestä asennusvaiheesta. 

 

Moodlen asennuksen jälkeen vaihdoin Moodlen oletusteeman tilalle toimeksian-

tajan valitseman teeman, jonka nimi on Essential. Teeman asennus ja käyt-

töönotto tapahtui helposti. Latasin teeman ensin Moodlen kotisivuilta zip-

muodossa, minkä jälkeen purin sen ja kopioin teeman tiedostot Moodlen 

themes-kansioon. Kopioinnin jälkeen kirjauduin Moodleen aikaisemmin luodulla 

ylläpitäjän tunnuksella ja pääsin Moodlen ulkoasuasetuksiin sivupalkista valit-

semalla sivuston hallinta (kuva 6). 
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Kuva 6. Näkymä Moodlesta, jossa on Essentials-teema käytössä. 

 

 

3 Yrityssivujen luonti sekä Moodlen käyttöönotto 

 

 

Tässä luvussa kuvaan yrityssivun luonnin vaiheita WordPress-

julkaisujärjestelmän avulla. WordPressin asennusvaiheen lisäksi asennetaan 

WordPressiin teema, jonka pohjalta yrityssivut rakennetaan. Lopuksi yrityssivu-

jen sisälle upotetaan Iframen avulla Moodle. 

 

3.1 WordPress 

 

WordPress on PHP:n ja MySQL:n avulla toteutettu avoimen lähdekoodin julkai-

sualusta, joka on alun perin suunniteltu blogialustaksi, mutta myöhemmin se 

laajeni maailman suosituimmaksi julkaisualustaksi (Tuoma 2010, 13.) 

WordPress on helppokäyttöisyyden ja lisäosien ansiosta hyvä valinta yrityssi-
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vuston ylläpitoon. Monimutkaisiin ja isojen sivustojen ylläpitoon ei WordPress 

kuitenkaan sovellu. Yli 20 % maailman sivustoista käyttää WordPressiä julkai-

sualustana (W3Techs). 

 

3.2 WordPressin asennus 

 

Seuraavaksi toteutin WordPressin asennuksen palvelimelle. Asennusvaihe on 

suhteellisen helppo, koska WordPressin asennus tapahtuu samalla periaatteella 

kuin aikaisemmin asentamani Moodle. Ensin täytyy luoda MySQL-tietokanta 

palvelimelle ja sen jälkeen kirjoittaa tietokannan tiedot ylös, koska niitä tarvitaan 

asennusvaiheessa. Sitten WordPressin tiedostot siirretään ftp:llä samaan juu-

reen, jossa Moodlen kansio sijaitsee. Tiedostonsiirron jälkeen WordPress täytyy 

asentaa selaimen kautta, johon päästään kirjoittamalla selaimeen sivuston nimi 

tai polku, jossa WordPressin tiedostot sijaitsevat. Selaimeen aukeaa ikkuna, jo-

hon tulee syöttää aikaisemmin luodun tietokannan nimi, käyttäjänimi sekä sala-

sana. Tietokannan tietojen syötön jälkeen täytyy painaa lähetä-nappia, minkä 

jälkeen WordPress asentuu palvelimelle todella nopeasti (kuva 7). 
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Kuva 7. Näkymä WordPressin asennusikkunasta. 

 

3.3 Teeman käyttöönotto ja asetukset WordPressissä 

 

WordPressin asennuksen jälkeen yrityssivuille asennetaan valmis teema, jonka 

pohjalta sivuston voisi rakentaa omanlaisekseen. Teema tarkoittaa sivun ulko-

asua, joka on luotu koodin, lisäosien ja graafisten elementtien avulla. Teemoja 

löytyy todella laaja valikoima, mutta suurin osa niistä on maksullisia, jos haluaa 

saada kaikki teeman asetukset käyttöön. Esimerkiksi ilmainen teema saattaa 

rajoittaa sivun värin vaihtoa tai siihen kuuluvien lisäosien käyttöä. Teeman valit-

semisessa kannattaa ottaa myös huomioon, että siinä olisi hyvä olla tiettyjä 

ominaisuuksia, kuten responsiivisuus, joka tarkoittaa sitä, että sivusto mukautuu 

myös mobiililaitteistoille. Teemaksi valitsin Vantage-nimisen teeman, joka on ul-

koasultaan ja ominaisuuksiltaan sopiva tämän projektin tarkoitukseen. 
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Teeman asennus tapahtui siten, että latasin ensin teeman zip-muodossa, minkä 

jälkeen purin sen työpöydälleni käyttäen WinRAR-ohjelmaa. Purkamisen jäl-

keen siirsin teeman tiedostot palvelimelle käyttäen FileZilla-ohjelmaa. 

 

Tiedostojen siirtämisen jälkeen teema täytyi ottaa käyttöön WordPressin hallin-

tapaneelissa valitsemalla sivun vasemmasta laidasta löytyvästä palkista ulko-

asu ja teemat. Ikkunaan avautuu kokoelma asennetuista teemoista, joista vali-

taan haluttu teema painamalla ota käyttöön -nappia (Kuva 8). 

 

 

 

Kuva 8. Näkymä WordPressin hallintapaneelista. 
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Teeman käyttöönoton jälkeen tarkistin, että teema näyttää oikealta ja toimii oi-

kein (Kuva 9). 

 

 

 

Kuva 9. Näkymä Vantage-teeman etusivusta. 

 

Teeman käyttöönoton jälkeen tein sivuihin viimeiset muokkaukset, minkä jäl-

keen toimeksiantaja voisi alkaa lisäämään sisältöä sivuille. Vasta asennetussa 
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teemassa oli käytössä kaksi navigointipalkkia, joten poistin niistä alemman, 

koska en kokenut sitä tarpeelliseksi sivujen käytettävyyden kannalta.  

Seuraavaksi loin viisi uutta sivustoa toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Luo-

mieni sivustojen nimet olivat Palvelu 2, Palvelu 3, Työnohjaus, Yhteystiedot ja 

Kirjaudu. Uusien sivujen lisäys onnistui WordPressissä menemällä vasemmas-

sa laidassa olevasta sivupalkista kohtaan ”Sivut” ja painamalla ”Lisää uusi” -

painiketta. Sen jälkeen sivustolle täytyi syöttää nimi (Kuva 10).  

 

 

 

Kuva 10. Uusien sivujen luonti WordPressin hallintapaneelissa. 

 

Sivujen luonnin jälkeen täytyi lisätä sivustot navigointivalikkoon, jotta niihin si-

vustoihin saataisiin näkyviin linkitykset. Navigointivalikon asetuksia pystyi 

muokkaamaan valitsemalla WordPressin hallintapaneelista Ulkoasun pudotus-

valikosta kohdan ”Valikot”. Syötin ensin navigointipalkille nimeksi ”Päävalikko”, 

minkä jälkeen lisäsin siihen aikaisemmin luomani sivustot. Tallennuksen jälkeen 

navigointipalkkiin ilmestyi aikaisemmin luomieni sivustojen nimet (Kuva 11). 
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Kuva 11. Sivustojen lisääminen valikkoon WordPressin hallintapaneelissa. 

 

3.4 Moodlen upotus WordPressin pääsivuun Iframella 

 

Toimeksiantajalla oli toiveena, että Moodlen saisi upotettua WordPressin pääsi-

vujen sisälle. Lähdin toteuttamaan tätä Iframen avulla Kirjaudu-nimisen sivuston 

sisälle. Iframe on elementti, jonka avulla saadaan mikä tahansa html-sivusto 

toisen sivuston sisälle. Aukaisin ”Kirjaudu” -nimisen sivun muokkaustilan ja lisä-

sin sinne lyhyen Iframe-koodin, jolla sivun upotus onnistui (Kuva 12).  

 

Kuva 12. Moodlen upotus Iframe-koodin avulla. 

 

Asetin Iframella upotetun sivuston leveydeksi 100 %, jolloin Moodle skaalautuu 

aina leveydeltään täysimittaiseksi, jos vain pääsivun rakenne sen sallii. Korkeu-

deksi upotteelle asetin 600 px. Tarvittaessa Iframeen olisi voinut laittaa eri attri-

buutteja, joilla voi säädellä sivun upottamisen asettelua (Kuva 13). 
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Kuva 13. Moodle upotettuna pääsivuston sisälle Iframella. 

 

Otin etusivulle käyttöön slideshow- eli diaesitystyyppisen pluginin, joka antaa 

sivustolle uutta ilmettä. Latasin Metaslider-nimisen pluginin WordPressin 

hallintapaneelin kautta, josta myös asennus tapahtui. Metasliderin sai käyttöön 

menemällä hallintapaneelin sivupalkista ulkoasun pudotusvalikosta Theme 

Settings-kohtaan. Teeman asetussivuilla täytyi valita Home-välilehti, josta löytyi 

asetus ”Home page slider”, johon täytyi valita kohta ”Slider: New Slider”. 

Sliderin nimen pystyy muuttamaan, mutta jätin oletusnimeksi New Sliderin 

(Kuva 14). 
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Kuva 14. Etusivu, jossa on metaslider-plugin asennettuna. 

 

Työn viimeisenä vaiheena tarkistin yleisesti, että sivusto toimii niin kuin pitääkin. 

Neuvoin toimeksiantajaa WordPressin hallintapaneelin käytössä ja sivujen 

päivityksessä. Samalla rekisteröitiin sivulle uusi domain, jonka käyttöönotto 

tapahtui menemällä Hostingerin hallintapaneeliin ja valitsemalla domainparkista 

uusi domain. Samalla tein vanhasta osoitteesta ohjauksen uuteen domainiin 

saman hallintapaneelin kautta (Kuva 15). 

 

 

 

Kuva 15. Hostingerin hallintapaneelin verkkotunnukset osio. 
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4 Pohdinta 

 

Projektin lähtökohtana oli suunnitella ja toteuttaa virtuaalinen valmennusympä-

ristö. Työ laajentui niin, että valmennusympäristön asentamisen lisäksi toimek-

siantajalla oli toiveena erillisen yrityssivun luonti, jonka sisällä valmennusympä-

ristö toimii.  

 

Aloin ensin etsimään tietoa erilaisista virtuaalisista oppimisympäristöistä sekä 

webhotelleista, jotka olisivat varteenotettavia vaihtoehtoja tämän projektin kan-

nalta. Suurin osa oppimisympäristöohjelmista karsiutui pois tarvittavien toiminto-

jen, kielipaketin, käytettävyyden ja päivitysten saatavuuden kannalta. Lisäksi 

ohjelman hinta täytyi ottaa huomioon. Yhä useampi virtuaalisista oppimisympä-

ristöistä toimii pilvipalveluissa, mikä taas karsii pois mahdollisia asetuksia ja 

toimintoja, jotka saattavat tulla myöhemmin tarpeeseen.  

 

Virtuaalisista oppimisympäristöistä varteenotettavin vaihtoehto oli Moodle. 

Moodlessa hyvänä puolena ovat toiminnot ja muokattavuus ja se on lisäksi il-

mainen. Moodlen asennusta ja käyttöä varten löytyy myös paljon oppaita. Toi-

meksiantajalla on myös aikaisempaa kokemusta Moodlen käytöstä, joten se 

helpottaa tulevaisuudessa Moodlen ylläpitämistä. Edu 2.0:ssa olisi täytynyt vali-

ta ennestään tietty käyttäjämäärä, jonka pohjalta hinta olisi tullut. Alussa olisi ol-

lut hankala tietää, että miten isolle käyttäjäryhmälle virtuaalinen oppimisympä-

ristö olisi tullut.  

 

Moodlesta minulla oli kokemusta vain käytön osalta, joten asennusvaihe oli täy-

sin uusi asia. Asennusvaihe tapahtui webhotelliin kuitenkin suhteellisen nopeas-

ti ja yksinkertaisesti. Täytyi vain ensin ottaa huomioon, että Moodlen vaatimuk-

set täyttyivät palvelimen osalta tai muuten eteen olisi tullut ongelmatilanteita.  

 

Toimeksiantajalla oli toiveena sivuston helppokäyttöisyys ylläpitäjän kannalta. 

Tämä tarkoitti sitä, että paras ratkaisu oli toteuttaa yrityssivusto julkaisujärjes-

telmän avulla. Tällöin itse sivuston koodin rakenteeseen ei tarvitse koskea vaan 

sivuston muokkaaminen tapahtuu helposti käytettävän hallintapaneelin avulla. 
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Testasin kolmea eri julkaisujärjestelmää: Drupalia, Joomlaa ja WordPressiä. 

Kyseisistä vaihtoehdoista WordPress oli mielestäni käytettävyydeltään ja sel-

keydeltään paras valinta. Drupal ja Joomla olivat mielestäni vaikeampia käyttää 

yleisesti, kun niitä verrataan WordPressin käyttöön. 

 

Projektin käytännön osuuden eteneminen sujui ongelmitta loppuun asti. Projek-

tia toteuttaessa ongelmana tuli vastaan aikataulu, joka venyi suunniteltua pi-

demmäksi. Kuitenkin lopputulokseksi saatiin tehtyä toimiva ratkaisu sivuista, 

joihin pystyy jo lisäämään haluamaansa materiaalia. 
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