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Opnnäytetyön tarkoituksena oli WordPress-tehtäväsivuston suunnittelu Vaasan 

ammattikorkeakoulun multimedian tuotannon työkalut-kurssille ja sen toteutus 

käyttäen WordPress-sisällönhallintajärjestelmää.  

Työn alussa selvennetään, mikä on sisällönhallintajärjestelmä, verrataan kolmea 

suosituinta sisällönhallintajärjestelmää ja selvennetään WordPress.orgin ja comin 

välinen ero. Työssä perustellaan, miksi kurssille oli valittu sisällönhallintajärjestel-

mistä juuri WordPress. 

Esittelyiden jälkeen esitetään oppimistehtävien suunnittelu ja rajaus, sekä 

WordPress.orgin asennus. Tämän jälkeen oppimistehtävien sisältöä avataan esitte-

lemällä WordPressin toimintoja. Viimeisenä osiona on itse sivuston ulkonäkö. 

Tutkimuksen tuloksena syntyi toimiva WordPress-sivusto, jonka sisältönä on teh-

täviä liittyen WordPressin peruskäyttöön sekä tietoa WordPressistä. 
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The aim of this thesis was to plan and create a website using WordPress. The web-

site will be used on one of courses at Vaasa University of Applied Sciences as a 

teaching material.  

 

At the beginning of thesis the differences between WordPress.org and .com were 

examined and the reason for choosing WordPress over other content management 

systems was explained. Next the meaning of term content management system 

(CMS) was explained, and the three most popular CMSs were compared. 

 

After comparing the different CMSs the defining and planning of the teaching ma-

terial and the installation of the WordPress was discussed. Then the contents of the 

teaching material were explained by showing the functions of WordPress. The last 

section of the thesis is the layout and appearance of the website. 

 

A WordPress-based website with WordPress-themed tasks and tips was created as 

a result of this thesis. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee WordPressin asentamista, sivuston suunnittelemista 

ja toteutusta, WordPress-aiheisten oppimistehtävien luomista, sekä WordPressin 

ajankohtaisuutta sisällönhallintajärjestelmänä. Vaasan ammattikorkeakoulun tieto-

jenkäsittelyn koulutusohjelman multimedian tuotannon työkalut -opintojaksolla oli 

tarve oppimismateriaalille sisällönhallintajärjestelmän käytöstä.  

Sisällönhallintajärjestelmistä opintojaksolle käytettäväksi valikoitui 

WordPress.org, jota verrattiin kahteen muuhun suhteellisen suosittuun sisällönhal-

lintajärjestelmään Joomlaan ja Drupaliin. WordPress.org on markkinoiden johtava 

sisällönhallintajärjestelmä ja sen osaamisen tuoma hyöty työelämässä on huomat-

tava käytön suosiosta johtuen. 

Projektin aikataulu sekä laajuus määräytyivät multimedian tuotannon työkalut -

opintojakson aikataulun mukaan, ja oppimateriaalisivuston ensimmäisen version 

tuli olla valmis helmikuun 2018 alkuun mennessä. Projekti aloitettiin tutustumalla 

jo olemassa olevaan materiaaliin WordPressistä, mikä sisälsi vanhojen opinnäyte-

töiden lukemista ja kirjallisuuteen tutustumista. Koska WordPressistä on olemassa 

varsinkin internetissä paljon materiaalia, tuli projektia rajata tutkimusongelman ja 

-kysymysten mukaisesti ja työssä keskitytään WordPressin peruskäyttöön. 

Projektin tutkimuskysymyksiksi nousivat tehtävien tasoa, WordPressin ominai-

suuksia ja lisäosia koskevat kysymykset. 

• Mitkä WordPressin ominaisuuksista ovat yleisimpiä? 

• Minkä tasoisia tehtävistä tulisi tehdä? 

• Lisätäänkö tehtäviin pluginien käyttöä ja header/footer.php –tiedostojen 

esittelyä? 

Opinnäytetyön voi jakaa osiin: perusteisiin, oppimistehtävien, ohjeiden, sekä 

WordPress-sivuston suunnitteluun, toteutukseen ja testaamiseen. Luvussa 2 vertail-

laan Joomlaa ja Drupalia sekä WordPress.com- ja .org-järjestelmiä ja esitellään 
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WordPressin käyttöä. Luvussa 3 kerrotaan oppimistehtävien suunnittelusta ja to-

teuttamisesta. Luvussa 5 käydään läpi projektin tuloksena syntynyttä sivustoa sekä 

projektin aikana esiin tulleita parannusehdotuksia. 

Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa sivusto WordPress-aiheisille oppimistehtä-

ville käyttäen WordPressiä julkaisualustana. Oppimistehtävien tuli antaa hyvät pe-

rustiedot WordPressin käytöstä ja sivuston tekemisestä sen avulla, sekä tutustuttaa 

käyttäjät WordPressin lisäosien (pluginien) mahdollisuuksiin ja käyttöönottoon.  
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2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT 

Sisällönhallintajärjestelmällä (content management system, CMS) tarkoitetaan 

www-pohjaisia, nykyään palvelintilaa tarvitsevia sovelluksia, jotka ovat vuorovai-

kutuksessa tietokantaan säilötyn sisällön kanssa (Barker 2016). Suomen kielessä 

CMS-termistä käytetään sisällönhallintajärjestelmän (suora käännös) lisäksi myös 

termiä julkaisujärjestelmä. 

2.1 Sisällönhallintajärjestelmien vertailu 

Nykyään on harvinaista ja jopa ei-suositeltavaa rakentaa yrityksen tai muun tahon 

sivustoa alusta asti itse. Sen sijaan että sivusto tehtäisiin html-editorilla tai muulla 

vastaavalla menneen vuosikymmenen tekniikalla, käytetään sivustojen rakentami-

seen julkaisujärjestelmiä. (Paloheimo 2012.) 

Taulukko 1. Sisällönhallintajärjestelmien vertailu (WPBeginner 2018). 

 WordPress Joomla Drupal 

Suosio 140 miljoonaa la-

tausta 

63 miljoonaa la-

tausta 

15 miljoonaa la-

tausta 

Ilmaisten teemo-

jen lukumäärä 

n. 4000 n. 1000 n. 2000 

Ilmaisten lisä-

osien lukumäärä 

n. 45 000 n. 7000 n. 34 000 

Moderoinnin vaa-

tivuus  

helppo keskitaso vaativa 

 

Käyttäjäluvuiltaan suosituimmat sisällönhallintajärjestelmät ovat WordPress, 

Joomla ja Drupal (taulukko 1, kuva 1). WordPress on sisällönhallintajärjestelmistä 

suosituin sekä käyttäjäystävällisin. Sen käytön oppiminen vaatii vähiten teknistä 
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tuntemusta, ja jo perustoiminnot oppimalla voi WordPressillä rakentaa toimivan ja 

monipuolisen sivuston.  

 

Kuva 1. Latauskerrat ja ilmaisten teemojen lukumäärät eri järjestelmissä. 

Drupal on kolmesta suosituimmasta lähtökohtaisesti ilmaisesta sisällönhallintajär-

jestelmästä teknisin. WordPress on Joomlaan verrattuna hieman yksinkertaisempi 

käyttää, ja se menee Joomlan edelle myös muokattavuudessa. Näistä kolmesta jär-

jestelmästä Joomla on ominaisuuksiltaan tällä hetkellä eräänlainen väliinputoaja. 

Vaikka jokainen mainituista sisällönhallintajärjestelmistä on ilmainen, on niissä jo-

kaisessa myös maksullisia ominaisuuksia. 

2.2 WordPress.org ja WordPress.com vertailu 

WordPress.org on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä. Kuka vain voi 

ladata sen asennuspaketin, kunhan täyttää tietyt vaatimukset. WordPress vaatii toi-

miakseen MySQL-tietokantasovelluksen sekä PHP-ohjelmointikielen, ja palvelin-

tilaa. Yleensä WordPress.org asennetaan webhotelliin, joka voi maksaa 5–20 euroa 

kuussa. (Leiniö 2013.) 
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Tietokantapohjaisissa verkkosovelluksissa PHP (hypertext preprocessor) on tek-

niikka, jonka avulla tietoja viedään tietokantaan ja haetaan sieltä esiin mitä moni-

naisimmissa tilanteissa. PHP-ohjelmointikielen komentoja voi kirjoittaa suoraan 

html-sivujen sisään. PHP on tulkattava kieli, eli www-sivun sisällä oleva PHP koodi 

ajetaan joka kerta, kun palvelin lähettää sivun selaimelle. PHP sisältää kaikki oh-

jelmointikielelle tyypilliset rakenteet, esimerkiksi for- ja while- silmukat sekä if-

ehtolauseen. PHP on myös oliopohjainen eli sovellukset voidaan halutessa toteuttaa 

luokkina perinteisen funktioihin perustuvan ohjelmoinnin sijaan. (Heinisuo & 

Rauta 2007.) 

WordPress.com on WordPress.orgin rajoitetumpi versio. Se ei vaadi palvelintilaa, 

asentamista, eikä teknistä tietämystä. WordPress.comista on ilmaisversion lisäksi 

olemassa kolme ominaisuuksiltaan erilaista tilausversiota: Personal (henkilökohtai-

nen), Premium ja Business (liiketoiminta) (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. WordPress.com:n eri maksuversiot (Wordpress.com). 

 Ilmainen Personal Premium Business 

€/kuussa 0€ 4€ 8€ 25€ 

Oma domain Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

Jetpack* Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Tuki Yhteisö Email, chat Email, chat Email, chat,  

henkilökoh-

tainen 

Teemat n. 100 n. 100 n. 200 n. 200 + 3. 

osapuolen 

teemat 

Lisäosat Ei Ei Ei Kyllä + 3. 

osapuolen li-

säosat 

Kustomointi Perus Perus Kehittynyt Kehittynyt 

*Sisältää: Hakukoneoptimointi, roskapostisuojaus, sosiaalisen median jako, sivun tilastot.     

WordPress.org-version ainoa pakollinen maksu on palvelintila, mikä Suomessa voi 

vaihdella asiakkaan tarpeiden mukaan muutamista euroista satoihin. Ilmaisia lisä-

osia ja teemoja on paljon, ja maksullisia vielä enemmän. 

WordPress.com on hyvä valinta, jos käyttäjä tarvitsee omat kotisivut tai blogin 

käyttöönsä nopeasti ilman omaa domainia. Muissa tapauksissa WordPress.org tai 

muu sisällönhallintajärjestelmä on parempi vaihtoehto. 

Kurssilla käytettäväksi sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin WordPress.org sen 

suosion takia. WordPressin käytön opettelun tuoma hyöty työelämässä on tällä het-

kellä verrattaessa suurempi kuin WordPress.comin, Joomlan tai Drupalin. 
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3 OPPIMISTEHTÄVIEN RAJAUS JA SUUNNITTELU 

Koska multimedian tuotannon työkalut -kurssilla oli WordPressille varattu vain 

tietty tuntimäärä, täytyi sivuston tehtäväkokonaisuus keskittää käsittelemään lä-

hinnä WordPressin perustoimintoja, inspect element-ominaisuuden hyödyntämistä 

oman CSS-tyylikielen kirjoittamisessa sekä muutamien lisäosien käyttöä. CSS 

(cascading style sheet) on merkintäjärjestelmä, ”kieli”, jolla voidaan antaa ohjeita 

web-sivujen ja muiden dokumenttien ulkoasuista (Korpela, 2008).  Näiden lisäksi 

sivustolle päätettiin lisätä tehtävät liittyen header.php- ja footer.php-tiedostojen pie-

nimuotoiseen muokkaamiseen lapsiteeman (child theme) avulla. Tehtävillä pyrittiin 

tutustuttamaan käyttäjä mahdollisimman monipuolisesti WordPressin eri ominai-

suuksiin, muokkausmahdollisuuksiin ja toimintoihin.  

3.1 Tehtävien julkaisutapa ja kohderyhmä 

Projektin alussa oli tehtävä päätös WordPress-tehtävien julkaisutavasta, eli syn-

tyykö projektin tuloksena tehtävät ja tehtäväsivusto, vai Word-tiedosto joka sisäl-

täisi tehtävät ja esimerkkikuvat. Julkaisutavaksi valittiin sivuston tekeminen, sillä 

tehtäviin liittyvien kuvien taltioinnin vuoksi sivusto olisi joka tapauksessa tullut 

tehtyä.   

Ennen tehtävien toteutusta määriteltiin kohderyhmä ja lähtökohdat. Sisällöntuotta-

misen näkökulmasta lähtökohtia on kolme: sisäinen lähtökohta, ulkoinen lähtö-

kohta ja asiakaskeskeinen lähtökohta. Sisäisessä lähtökohdassa tähdätään useimmi-

ten taiteelliseen, hienoon lopputulokseen, ja keskiössä on usein pelkästään sisältö. 

Ulkoisesta lähtökohdasta on hyvänä esimerkkinä uutiset, jolloin perusajatuksena on 

hyötykäyttöön saatavat resurssit. Asiakaslähtökohta on sekoitus kahta aiempaa. 

Asiakaslähtökohta tarkastelee mitä tehdään ja kenelle. Tekijän omat mielikuvat ja 

kokemus ovat keskeisiä. Asiakaslähtökohdassa sisällöllä ei ole mitään arvoa, ellei 

sille ole tai löydy kuluttajaa. (Hintikka 2001.) 

Projektin suunnittelu aloitettiin asiakaslähtökohtaisesti. Koska kohderyhmä oli 

multimedian tuotannon työkalut -kurssin osallistujat, saatiin selvitettyä, että vain 
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pienelle osalle WordPress.org on tuttu ja että kaikki osaavat käyttää MySQL-re-

laatiotietokantaohjelmistoa. Tästä johtuen ohjeet keskittyvät enemmän sisällön-

luontiin kuin asennukseen. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman selkeät ja hel-

posti seurattavat ohjeet. 

Tehtävät järjestettiin suoritusjärjestyksen mukaisesti. Ensin asennus, teeman va-

linta ja lapsiteema, jotka sijoitettiin päävalikkoon, ja sisällön tekemiseen liittyvät 

tehtävät. Tehtävien tyyli vaihtelee numeroiduista vaiheista kuvilla ohjeistettuihin 

vaiheisiin. Jokaiseen sisältötehtävään kirjoitettiin tehtävän aihetta käsittelevä teksti, 

sekä lisättiin sopivat avainsanat. 

3.2 Viiden minuutin asennus 

WordPress on kuuluisa nopeasta viiden minuutin asennuksestaan. Käyttäjä lataa 

WordPress-paketin, sijoittaa ja purkaa sen haluamaansa kansioon web-palvelimel-

laan, tässä tapauksessa public_html-kansioon. Asennukselle tehdään oma tieto-

kanta, jonka tiedot täytetään wp-config.php –tiedostoon (kuva 2). 

  

Kuva 2. Wp-config.php –tiedoston täyttäminen. 

Wp-config.php –tiedoston loppuun lisätään myös satunnaisesti generoidut suojaus-

avaimet. Muutoksien tallentamisen jälkeen käyttäjä avaa wp-admin –kansiossa si-
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jaitsevan install.php-tiedoston selaimen kautta. Asennus suoritetaan loppuun se-

laimessa seuraten selainikkunalle tulevia vaiheita, joissa nimetään sivusto, sen pää-

käyttäjä, ja annetaan sähköpostiosoite.  

Admin-termiä ei suositella käyttäjänimeksi, sillä se sisältää turvallisuusriskin. 

Aiemmissa WordPress-versioissa käyttäjänimeksi tuli automaattisesti admin, mutta 

WordPress on onneksi muuttanut tätä käytäntöä uusissa päivityksissään (WPBegin-

ner 2018).  Käyttäjänimi ja automaattisesti generoitu salasana on hyvä kirjoittaa 

ylös esimerkiksi notepad-tekstieditoriin ja tallentaa. 

3.3 Teeman valinta ja lapsiteema 

WordPressin teemakirjastossa on lukuisia ilmaisia teemoja, jotka sisältävät erilaisia 

ominaisuuksia. Teemaa valitessa tulee aina ottaa huomioon sivustolle tuleva sisältö, 

sivustolle haluttu asettelu ja ulkonäkö. WordPressin teemat on tehty käyttämällä 

PHP- ja html- ohjelmointikieliä. (WPBeginners 2018). 

WordPress julkaisee vuosittain uuden perusteeman. Teemaksi tehtäväsivustolle va-

littiin käytettäväksi WordPressin oma twenty-sixteen-teema. Twenty-sixteen valit-

tiin, koska sen oletusasettelu on perinteinen ja selkeä, sekä siihen liittyvää materi-

aalia ja sekä neuvoja löytyy paljon WordPressin tukifoorumeilla. Tämä mahdollisti 

helpon tiedonhaun ja teeman lisämuokkaamisen kurssin osallistujien näkökulmasta.  

WordPressin hallintapaneelista kohdasta ulkoasu-teemat-lisää uusi pääsee Theme 

Directory –sivustolle, jossa käyttäjä voi etsiä teemaa hakusanalla tai ominaisuu-

della. Teemoja voi tutkia esikatselussa ennen asentamista. Teeman saa asennettua 

viemällä hiiren halutun teeman päälle, mikä tuo esiin ”asenna”-painikkeen. Asen-

nus on automaattinen, ja kun se on ohi, teeman saa käyttöön ulkoasuvalikon teemat 

–sivulta klikkaamalla ”ota käyttöön” (kuva 3). 
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Kuva 3. Teeman käyttöönotto. 

Valitusta teemasta tehtiin lapsiteema, jotta muutokset header.php- ja footer.php-

tiedostoihin pysyisivät sivustoa päivittäessä. Lapsiteema perii ominaisuudet emo-

teemalta (parent theme). Jos käyttäjä ei tee lapsiteemaa, emoteeman päivittyessä 

kaikki php- ja css-tiedostoihin tehdyt muutokset korvautuvat päivityksen omilla tie-

doilla, eli käyttäjän tekemät muutoksen katoavat. Lapsiteeman voi tehdä jokaiselle 

teemalle, ja niitä voi tehdä useamman yhdelle teemalle. Emoteeman ja lapsiteeman 

kansioiden tulee sijaita wp-content/themes- kansiossa koska muuten ne eivät toimi 

(Hedengren 2014). Polkuun luotiin twenty-sixteen-child -kansio, johon siirrettiin 

kopiot header.php- ja footer.php -tiedostoista, sekä luotiin style.css -tiedosto (kuva 

4).  

Kuva 4. Lapsiteeman style-css –tiedosto. 
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3.4 Sisältötehtävät ja sisällön luominen 

Sisältöön liittyvien tehtävien aiheiksi valittiin sivun ja artikkelin lisäys, kuvan li-

sääminen, valikon tekeminen, lomakkeen lisääminen, ulkoasun muokkaaminen 

WordPressin mukauta-toiminnolla sekä inspect element-työkalulla, videon lisäämi-

nen sivulle, sekä footer.php- ja header.php –tiedostoihin liittyvät tehtävät.  

WordPressissä voi luoda tekstisisältöä kahdella tavalla: sivuna ja artikkelina. Sivut 

on tarkoitettu staattisen sisällön näyttämiseen ja niistä voi tehdä hierarkkisia. Artik-

kelit sopivat hyvin uutisten ja blogitekstien tekemiseen, ja oletuksena ne näkyvät 

kronologisesti eli uusimmasta vanhimpaan. Artikkeleita voi kommentoida ja niihin 

voi lisätä avainsanoja ja kategorioita eri aiheiden erottamiseksi. (Król 2017.) 

Myös valikon luonti sisällytettiin tehtäviin. WordPressissä valikot täytyy ensin 

luoda ulkoasu-valikon alla (kuva 5), ja sitten sijoittaa WordPressin mukauttamissi-

vulla. Ulkoasu-valikossa päätetään valikon sisältö ja nimetään valikko. 

 

Kuva 5. Valikon luonti. 

Käyttäjä voi tehdä useita erilaisia valikoita ja sijoittaa valikoita teeman mukaisiin 

valikkosijanteihin sekä vimpaimiin (widgets). Vimpaimet ovat WordPressin omi-

naisuus jolla käyttäjä saa lisättyä sisältöä ja ominaisuuksia sivustolle, niin että ne 

ovat erillään päätekstistä. Vimpaimille on eri teemoissa eri paikat, mutta yleisimmät 

ovat sivuvalikko sekä alatunniste tai tila päätekstin ja alatunnisteen välissä. Käyt-

täjä voi itse lisätä uuden vimpainpaikan, mutta se vaatii ohjelmointitaitoja. 

WordPressin mukana tulee automaattisesti mukana joitakin vimpaimia, mutta niitä 
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voi asentaa lisää. Uusien vimpaimien asentaminen suoritetaan asentamalla uusi li-

säosa. Lisäosa luo tarvittaessa automaattisesti vimpainvalikkoon oman vimpaimen. 

(Codex 2018.) 

Mukauttamissivun valikko-kohdassa käyttäjä voi päättää teeman mukaiset valikot 

(useimmiten ensisijainen valikko, toissijainen valikko ja sosiaalinen media-va-

likko). Vimpaimissa on valittavina navigaatiovalikko-vimpain, jolla käyttäjä saa 

halutun valikon näkymään vimpainpaikassa. 

Kuvien lisääminen WordPress-pohjaiselle sivustolle tapahtuu sivun tai artikkelin 

lisäysnäkymässä ”lisää media”-painikkeesta. Samasta on mahdollista lisätä kuva-

galleria, joka lisää yhdellä kertaa useamman kuvan ja antaa vaihtoehtoja niiden 

asetteluun. Ennen kuvien lisäämistä sivustolle ne täytyy tuoda WordPressin media-

kirjastoon (kuva 6).  

 

Kuva 6. Median lisäys. 

Inspect element -työkalun ja footer.php- ja header.php- tiedostojen käyttö jäi esit-

telyasteelle, mutta ne päätettiin sisällyttää tehtäviin niiden tarjoamien kustomointi-

mahdollisuuksien vuoksi.  

Inspect element -työkalu avaa selaimen alareunaan elements-paneelin, mistä käyt-

täjä näkee sivun html-rakenteen ja CSS-tyylin (kuva 7). Paneelissa on helppo ko-

keilla eri asetuksia ja tyylejä, sillä muutokset näkyvät heti. Muutokset eivät tallennu 

pysyvästi, joten ne on kopioitava joko WordPressin muokkaussivun ”oma css”-

kohtaan tai style.css –kansioon. Inspect element-työkalun saa auki klikkaamalla hii-

ren oikeaa painiketta, ja valitsemalla ”inspect element (Q)”. 
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Kuva 7. Inspect element –työkalu avattuna ikkunassa. 

Header.php –tiedostoa muokkaamalla käyttäjä voi vaikuttaa otsakekuvaan sekä 

päävalikkoon. Sen ominaisuuksista sivustolle otettiin kustomoidun otsakekuvan 

asettaminen php-koodin ja lisäosan avulla. WordPressin muokkain antaa käyttäjän 

asettaa otsakekuvaksi vain staattisen, jokaisella sivulla näkyvän kuvan.  

Footer.php –tiedosto sisältää sivuston alatunnisteen php-koodin. Siihen liittyväksi 

tehtäväksi valittiin Powered by WordPress –tekstin poistaminen alatunnisteesta tie-

dostoa muokkaamalla. Tekstin poistaminen on täysin sallittua, sillä WordPress on 

ilmainen ja GPL-lisenssin alla. Se tarkoittaa, että käyttäjä saa muokata ja jakaa 

WordPressiä (WPBeginners 2018). Kaikki WordPress.org –sivustolta ladatut tee-

mat ja lisäosat ovat myös GPL-lisenssin alla. 
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3.5 Lisäosien käyttöönotto ja poistaminen 

WordPressin ideana on olla suhteellisen kevyt ja joustava, ja vaikka käyttäjä voi 

laajentaa WordPress-sivustonsa ominaisuuksia myös muokkaamalla esimerkiksi 

functions.php –tiedostoa, on suurin osa ominaisuuksista järkevin lisätä lisäosien 

(plugins) avulla. Lisäosat ovat php-ohjelmointiin verrattuna nopea ratkaisu, kun si-

vustolle halutaan tuoda uusia ominaisuuksia. Functions.php –tiedoston muokkaa-

mista suositellaan vain oman teeman kehittäjälle, ja silloinkin vain, jos haluttu omi-

naisuus on uuden teeman erottava tekijä muista teemoista. (Hedengren 2014.) 

Lisäosat voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Tavalliset lisäosat (regular plugins), 

joihin suurin osa lisäosista kuuluu, ovat lisäosia, jotka käyttäjän tarvitsee vain ladata 

ja aktivoida, ja ne ovat valmiita käytettäväksi. Drop-in –lisäosat (drop-in –plugins) 

ovat lisäosia, jotka korvaavat jonkin teeman ydintoiminnon, ja ne sijoitetaan suo-

raan wp-content –kansioon. Must-use –lisäosat (must-use –plugins) eroavat taval-

lisista lisäosista siten, että ne sijaitsevat mu-plugins –kansiossa, ovat koko ajan ak-

tiivisena ja niitä ei voi poistaa käytöstä WordPressin hallintopaneelin kautta. Must-

use –lisäosat voi poistaa vain siirtämällä ne pois kansiosta. Käyttäjä voi laittaa 

minkä tahansa lisäosan mu-plugins –kansioon, mutta se on paras sijoituspaikka 

niille lisäosille, joiden haluaa varmasti pysyvän aktiivisena. Tähän projektiin valitut 

lisäosat ovat tavallisia lisäosia. (Hedengren 2014.) 

WordPress Plugin Directory –sivustolta löytyy lähes 60 000 lisäosaa. Käyttäjä pää-

see selaamaan WordPress Plugin Directorya WordPress-sivuston ohjauspaneelin 

kautta. Lisäosien asentaminen on hyvin helppoa ja nopeaa. Ennen asentamista on 

kuitenkin hyvä lukea lisäosasta annettuja arvosteluja ja kommentteja sekä kiinnittää 

huomiota latausmäärään. Jos lisäosa on saanut vain yhden tähden, on parempi etsiä 

toinen vastaava. Yleisesti lisäosaa voidaan sanoa luotettavaksi ja toimivaksi jos li-

säosalla on 3+ tähteä ja esimerkiksi 40 000 latauskertaa. (Corbin 2010.)  
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Kuva 8. Lisäosan poistaminen. 

Kun haluttu lisäosa on löydetty, asentaminen tapahtuu klikkaamalla ”asenna”-pai-

niketta lisäosan lähellä. Tämä asentaa lisäosan. Asentamisen jälkeen painike vaih-

tuu ”ota käyttöön”-painikkeeksi, jota klikkaamalla lisäosa otetaan käyttöön ja sille 

lisätään oma valikko ohjauspaneeliin. Asentamisen voi tehdä myös manuaalisesti, 

mutta automaattinen asennus on suositeltu vaihtoehto. Lisäosan poistaminen tapah-

tuu lisäosavalikon kautta. Ensin lisäosa poistetaan käytöstä, minkä jälkeen sen voi 

poistaa kokonaan WordPressistä (kuva 8). 

3.6 Sivuston lisäosat 

Lisäosien määrä pyrittiin pitämään mahdollisimman vähäisenä, ja niitä tuli käyt-

töön kolme: To Top, MetaSlider ja WPForms. Kaikki lisäosat ovat WordPressin 

omasta lisäosapalvelusta, WordPress Plugin Directorysta. Palveluun pääsee 

WordPressin käyttöliittymästä lisäosat-valikosta valitsemalla ”lisää uusi”. 

MetaSlider- ja WPForms- lisäosille luotiin omat tehtävät sekä käytön esittelyt, sillä 

niiden tuomat käyttöominaisuudet ovat hyvin yleisiä erilaisten yritysten internet-

sivustoilla. Lisäosien lisäksi tehtäväsivuille laitettiin muutamia hyödyllisiä www-

linkkejä liittyen lisäosien esittelyyn, jotta sivuston käyttäjä voisi itse katsoa millai-

sia erilaisia lisäosia on olemassa. To Top-lisäosasta ei luotu tehtävää, vaan se otet-

tiin käyttöön tehtäväsivustolle käytön sujuvuuden parantamiseksi. To Top-lisä-

osalla sivustolle saatiin alareunaan painike, jota klikkaamalla sivusto vierittäytyy 

takaisin ylös.   
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 WPForms-lisäosa on lomakkeen lisäykseen käytettävistä lisäosista yksinkertaisin. 

Se toimii drag&drop –periaatteella, eli käyttäjä saa hiirellä raahattua haluamansa 

lomakekentät lomakepohjalle ja muokattua niitä. Käyttäjä voi aloittaa lomakkeen 

tekemisen valmiilta lomakepohjalta tai aloittaa täysin uuden lomakkeen. 

WPForms-lisäosan kehittäjät ovat myös WPBeginner-sivuston tekijöitä 

(WPForms.com). Samat kehittäjät ovat luoneet monia muita lisäosia, jotka tunnis-

tetaan WP-etuliitteestä. Inspect element –työkalu toimii myös lisäosilla tehtyyn si-

sältöön, esimerkiksi lomakkeeseen. Käyttäjä voi siis lomakkeen sijoittamisen jäl-

keen muokata lomakkeen ulkoasun haluamakseen käyttämällä CSS-tyylikieltä. 

MetaSlider-lisäosalla käyttäjä saa suunniteltua kuvasliderin valitsemillaan kuvilla, 

tai yksittäisen staattisen kuvan. MetaSliderilla käyttäjä voi tehdä useita sisällöltään 

ja ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavia slidereita. Käyttäjän täytyy vain lisätä 

haluamansa kuvat, nimetä slideri ja antaa sille halutut tyyliominaisuudet. Lisäosa 

tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja kuvasliderin kuvien vaihtumistyyliin. Sen 

avulla voi myös päättää kuvan koon, vaihtumisajan sekä kuvien kiertosuunnan. 

Vastaavia lisäosia on todella monia, mutta testatuista lisäosista MetaSlider tarjosi 

eniten muokkausvaihtoehtoja. (MetaSlider 2018.) 

Kuvaslider on hyvä keino luoda sivustolle eloa. Muuta sisältöä niihin ei ole teho-

kasta laittaa, esimerkiksi klikattavia mainoksia tai tarjouksia. Erik Runyonin 

vuonna 2013 tekemä tutkimus paljasti, että tutkimukseen valittujen sivustojen vie-

railijoista kuvaslideria klikkasi vain 1–2 % vierailijamäärästä. Interaktiiviset slide-

rit ovat siis suhteellisen turhia lisäyksiä sivustoille.  
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Kuva 9. WPForms-lisäosan palautelomake.  

Käytetyillä lisäosilla sivustolle tuotettiin palautelomake (kuva 9). Palautelomak-

keeseen täytetyt tiedot lähetetään WordPressin asetuksissa olevaan sähköpostiin. 

 

Kuva 10. Kustomoitu otsake. 

MetaSlider-lisäosalla luotiin kustomoitu otsakekuva (kuva 10) joka on staattinen 

etusivulla. Muilla sivuilla on eri kuvista koostettu kuvaslider. Lisäosiin liittyvien 

tehtävien tuloksena syntyy samat ominaisuudet. 
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4 SIVUSTON TOTEUTUS 

WordPressin oman mukauttamissivun avulla käyttäjä voi helposti vaikuttaa muun 

muassa sivuston väreihin. Tehtäväsivuston värimaailmaksi valittiin valkoinen ja 

vaalean turkoosi. Sivuston ulkoasuun ei juurikaan panostettu, koska sitä tärkeäm-

mäksi ominaisuudeksi valittiin sivuston selkeys ja sisältö. Mukauttamissivun omi-

naisuudet voivat vaihdella teemoittain, mutta yleisimmät ovat sivuston identiteetti, 

värit, otsakekuva, taustakuva, valikot, vimpaimet, kotisivun asetukset ja oma CSS.   

4.1 Otsake ja päävalikko 

Otsakkeen kuva mukailee sivuston värimaailmaa ja sisältää turkoosia, punaista ja 

vihertävää keltaista. Kuva on CC0-lisenssin alainen kuva flickr-kuvapalvelusta, 

jota on leikattu ja muokattu Adobe Photoshop -ohjelmalla. CC0-lisenssi tarkoittaa, 

että teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää missä vain, 

mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa (Creative Commons 2018).  

Päävalikko jätettiin teeman oletuksen mukaisesti hover-valikoksi, sillä todennäköi-

sesti projektin tuloksena syntynyttä sivustoa ei käytettäisi mobiililaitteella. Yleensä 

sivuston toteutuksessa otetaan huomioon responsiivisuus ja se mahdollisuus, että 

sivustoa selataan muillakin laitteilla kuin tietokoneella. Hover-valikot ovat epäkäy-

tännöllisiä tablet-tyyppisillä laitteilla, sillä kosketusnäytöllä ei ole osoitinta jolla va-

likon saisi toimimaan (Hedengren 2014). Valikon ongelmat tulevat usein esille 

vasta tabletilla, sillä suurin osa WordPress-teemoista sisältää ominaisuuden, jolla 

valikko pienenee menu-napiksi, kun sivustoa selataan älypuhelimella. 

4.2 Asettelu ja vimpaimet 

Sivuston asettelussa päädyttiin yksinkertaiseen ja selkeään asetteluun (kuva 11). 

Ylimpänä ovat otsikko sekä päävalikko, joiden alla on niiden levyinen otsakekuva. 

Valikon on hyvä olla aina above-the-fold. Termi on peräisin sanomalehtien taitosta 

ja viittaa taiton yläpuolelle jäävään näkyvään osaan. Internet-sivuissa termi tarkoit-

taa näytöllä heti näkyvää sisältöä (Beaird & George 2014). Valittu teema sisälsi 
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kaksi vimpainpaikkaa ja niihin sijoitettiin kolme vimpainta: kalenteri, tehtävä-

valikko ja avainsanapilvi.  

 

Kuva 11. Sivuston asettelu. 

Sivujen otsikot poistettiin lisäämällä lyhyt lause CSS-tyylikieltä WordPressin mu-

kauttamissivun kautta (kuva 12). CSS-tyylikieltä voi lisätä sivustolle myös style.css 

–tiedoston avulla. Selvyyden vuoksi käyttäjän kannattaa valita, kumpaan sijaintiin 

sijoittaa CSS-muutokset. 
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Kuva 12. Sivuston CSS-muutoksia. 

Sivuston oikeaan reunaan laitettiin kaksi vimpainta ja yksi sivuston alareunaan. 

Vimpaimet korostettiin katkoviivareunoilla. WordPressin asentamiseen, käyttöön 

ja lisäosainfoon liittyvät sivut liitettiin päävalikkoon, ja sisältötehtäville luotiin oma 

valikko vimpainpaikalle. Oma valikko mahdollisti artikkeleiden järjestämisen ha-

luttuun järjestykseen (kuva 13). Sisältötehtävät tehtiin artikkeleina, jotta saatiin 

avainsanapilvi sivustolle.  

 

Kuva 13. Tehtävävalikko. 

Sivuston alalaitaan sijoitettiin kalenteri, jossa näkyy päivät, milloin sivustolle on 

lisätty sisältöä. Kalenteria ei reunustettu katkoviivoilla. Alatunnisteesta poistettiin 

teksti ”powered by WordPress” ja tunniste jätettiin tyhjäksi. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimusongelma sekä –kysymykset, projektin tu-

los sekä pohditaan tehtävien tekoa ja WordPressin käytettävyyttä kurssien materi-

aalin julkaisualustana.  

Projektin haasteeksi muotoutui WordPressin ominaisuuksien laajuus ja niistä sopi-

vien ominaisuuksien valitseminen kurssin materiaaliin. Tätä lähdettiin ratkaise-

maan kolmella tutkimuskysymyksellä: 

• Mitkä WordPressin ominaisuuksista ovat yleisimpiä? 

• Minkä tasoisia oppimistehtävistä tulisi tehdä? 

• Lisätäänkö tehtäviin pluginien käyttöä ja header/footer.php –tiedostojen 

esittelyä? 

Opinnäytetyö vastaa tutkimuskysymyksiin kattavasti. Tutkimuskysymyksiä lähdet-

tiin lähestymään tehtävien taso-ongelmasta, jotta määrää saatiin rajattua vaikeusta-

son avulla.  

Kuva 14. WordPress-sivusto, etusivu. 
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Opinnäytetyön tuloksena syntyi WordPress-pohjainen sivusto (kuva 14) sekä sen 

sisällöksi WordPressin asentamiseen, käyttöönottoon, sekä sisällöntuottamiseen 

liittyviä oppimistehtäviä ja ohjeistuksia (kuva 15). Sivusto siirretään lopulta opis-

kelijatunnuksen takaa tiedostona koululle, jotta sivuston voisi tulevaisuudessa asen-

taa esimerkiksi opettajan käyttäjätunnuksen taakse. 

Tehtävien ja ohjeistuksien tekeminen oli oletettua hankalampaa, sillä tutusta asiasta 

on vaikea tehdä tarpeeksi selkeitä ja yksiselitteisiä ohjeita sellaiselle, joka ei ole 

järjestelmää käyttänyt. Projektissa käytetyt lisäosat valittiin niiden lataussuosion ja 

tuomien ominaisuuksien vuoksi. Käytettyjen lisäosien käyttöohjeet eivät ole verrat-

tavissa kaikkiin lisäosiin. Lisäosat ovat toiminnoiltaan erilaisia ja vain asentaminen 

ja poisto ovat yhdistäviä tekijöitä. 

 

Kuva 15. Lapsiteemaan liittyvät ohjeistukset sivustolla. 
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Kun tehtäväsivusto otettiin käyttöön kurssilla, tuli selväksi, että osa ohjeista ei ollut 

tarpeeksi yksityiskohtaisia ja selkeitä, ja joissakin kohdissa oli sanavirheitä. Yksi 

sanavirheistä liittyy WordPressin suomenkieliseen versioon. Suomenkielisessä 

WordPressissä on kaksi hyvin samankaltaista sanaa, ”mukauta” ja ”muokkain”. 

Joissakin tehtävissä nämä olivat menneet sekaisin. Mukauta-toiminto avaa 

WordPressin muokkaussivun. Muokkaimesta avautuu käytössä olevan teeman 

header.php-, footer.php- ja style.css –tiedostot. Englanninkielisessä WordPressissä 

tätä ongelmaa ei olisi tullut, sillä vastaavat sanat olisivat olleet ”customize” ja ”edi-

tor”. 
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6 YHTEENVETO 

WordPress taipuu monenlaisten sivustojen pohjaksi, ja on yhä hyvin ajankohtai-

nen työkalu sivustojen tekemisessä. Koska WordPressin versiopäivityksissä tulee 

usein uusia ominaisuuksia, on se opinnäytetyön aiheena aina ajankohtainen.  

Vaikka ohjeista pyrittiin tekemään mahdollisimman suoraviivaiset ja yksinkertai-

set, jäivät joidenkin tehtävien ohjeistukset ja tehtävänannot liian suurpiirteisiksi ja 

ne aiheuttivat joissakin aloittelevissa käyttäjissä epävarmuutta ja epäselvyyttä. 

Osittain epäselvyyteen vaikuttivat sanavirheet (muokkain, mukauta), mutta myös 

se, että WordPress oli minulle ennalta tuttu. En siis osannut kuvitella WordPressin 

käyttöä tarpeeksi hyvin ensikertalaisen silmin, vaikka muistan miten hämmentävän 

ja vaikean oloinen WordPress oli ensisilmäyksellä. 

Projektissa vaikeuksia tuotti muun muassa tehtävien rajaaminen. Materiaalia ja ai-

heita tehtäviin olisi ollut paljon enemmän kuin sivustolla julkaistuihin yhdeksään. 

Sivustolle laitettuihin tehtäviin päädyttiin lopulta, koska oletettiin, että multimedian 

tuotannon työkalut –kurssin opiskelijoista suurin osa ei olisi käyttänyt WordPressiä 

lainkaan. Myös aiheeseen käytettävien tuntien määrä vaikutti tehtävien rajaamiseen 

sekä määrään.  

Jälkikäteen ajateltuna lisäosiin liittyviä tehtäviä olisi voinut olla useampi, sillä 

WordPress-sivuston toimintoja voi laajentaa lisäosilla hyvin paljon. Tämä ei tule 

niin hyvin ilmi kahden lisäosan esittelystä. Myös teemaa valitessa olisi ehkä voinut 

painottaa ulkoasua enemmän, mutta projektissa päädyttiin yksinkertaiseen ulko-

asuun ja asetteluun, jotta kaikki asiat olisivat esillä ja helposti löydettävissä.  

Oppimistehtävät olisi ehkä voinut tehdä artikkeleiden sijaan sivuiksi. Artikkeleita 

käyttämällä saatiin avainsanapilvi, mutta ulkoasullisesti sivu olisi ollut yhtenäi-

sempi.  

Sivuston tekeminen aihealueen tehtäviä varten osoittautui paremmaksi ja kohde-

ryhmää ajatellen mielenkiintoisemmaksi ratkaisuksi kuin Word- tai pdf-tiedosto 
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olisi ollut. Tulevaisuutta ajatellen voisi olla hyvä, jos muillakin kursseilla käytettäi-

siin ohjeiden ja tiedon julkaisussa yhtä paikkaa usean eri tiedoston ja sivuston si-

jaan. 
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