
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Ketola 

 

VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SISÄLTÖMARKKINOINTIA 

SEKÄ HAKUKONEOPTIMOINTIA HYÖDYNTÄEN 

Toiminnallinen tutkimus Algarven Suomi-Seuralle 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SISÄLTÖMARKKINOINTIA 

SEKÄ HAKUKONEOPTIMOINTIA HYÖDYNTÄEN 

Toiminnallinen tutkimus Algarven Suomi-Seuralle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilia Ketola 
Opinnäytetyö 
Kevät 2019 
Liiketalouden tutkinto-ohjelma 
Oulun ammattikorkeakoulu



  

3 

TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
Liiketalous, Myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelma 
 

 
Tekijä: Emilia Ketola 
Opinnäytetyön nimi: Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus sisältömarkkinointia sekä 
hakukoneoptimointia hyödyntäen 
Työn ohjaaja: Jaakko Sinisalo 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2019 Sivumäärä: 44 + 27 
 

 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa uudet verkkosivut 
Algarven Suomi-Seuralle. Algarven Suomi-Seura on portugalilainen rekisteröity yhdistys, joka on 
voittoa tavoittelematon. Seuralla on vuonna 2015 toteutetut verkkosivut, jotka halutaan uudistaa 
nykyaikaisemmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Uusien verkkosivujen tavoitteena on näyttää 
uudenaikaisilta ja olla helppokäyttöiset käyttäjälle. Tavoitteena on myös tehdä verkkosivujen 
ylläpitäminen ja päivitys helpoksi, jotta toimeksiantaja kykenee päivittämään sivustoa 
tulevaisuudessa.  
 
Opinnäytetyön tietoperusta koostuu mm. sisältömarkkinoinnista, hakukoneoptimoinnista, 
verkkosivujen suunnittelun, rakenteen ja sisällön teorioista. Keskeisessä roolissa ovat eri 
ominaisuudet, joiden avulla rakennetaan yritykselle toimivat verkkosivut. Lähdeaineistona on 
käytetty verkkojulkaisuja, painettua tietokirjallisuutta ja benchmarking-arviointia mahdollisimman 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Lähteisiin tutustumalla selvisi, ettei ole olemassa niin 
sanottuja yleispäteviä ohjeita hyvälle verkkosivulle, vaan se riippuu sivuston päämäärästä ja 
käyttäjistä. Pääasiassa hyvän verkkosivun ominaisuuksia ovat responsiivisuus, helppokäyttöisyys, 
nopeus ja hyvä sisältö. 
 
Verkkosivut toteutettiin WordPress-julkaisujärjestelmällä. WordPress valittiin, koska se on 
maksuton ja sisältää monia ilmaisia lisäosia. Seuran verkkosivukustannukset vähenivät verrattuna 
aikaisempaan verkkosivujen palvelun tarjoajaan. WordPress valittiin verkkosivuston pohjaksi myös 
sen helppokäyttöisyyden vuoksi. 
 
Verkkosivujen toteutus onnistui tavoitteiden mukaisesti. Lopputuloksena julkaistiin yhdistyksen 
liiketoimintaa tukevat, hyvännäköiset ja toimivat verkkosivut. Verkkosivusto täyttää toiminnallisilta 
osiltaan yhdistyksen tarpeet. Lisäksi loin oppaan toimeksiantajalle verkkosivujen päivittämisestä. 
Jatkotoimenpiteenä tälle työlle voitaisiin luoda sisältömarkkinointisuunnitelma tai 
asiakastyytyväisyystutkimus verkkosivuista. 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: verkkosivut, digitaalinen markkinointi, WordPress, hakukoneoptimointi, 
sisältömarkkinointi 
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The aim of this project-based thesis is to plan and create website for Algarven Suomi-Seura. 
Algarven Suomi-Seura is a nonprofit organisation and registered as a portuguese association. In 
other words, it is an association for Finns living in Algarve and it organizes events and activies for 
its members. Company’s previous website was created in 2015, and they wanted to update these 
pages and make them user-friendly. The aim of the new website is to look modern and be easy for 
users. Another goal is to make the updating of the website easy for the association so that they can 
update the website by themselves in the future. 
 
The theory section in this thesis discusses content marketing, search engine optimization, creating 
websites, as well as content and structure of websites. The essential point was to introduce different 
kinds of elements which could be utilized to build a functional website for the association. The 
theory section is based on internet sources, relevant literature and benchmarking to develop as 
good a website as possible. By getting acquainted with the sources made it clear that there are no 
universal instructions for all websites. Appropriate instructions depend on the objective of the 
website and users of the website. Mainly a good website is responsive, user-friendly and fast. It 
also consists of good content. 
 
The website here is created with the help of WordPress, a content management system. 
WordPress was chosen for this project because it is free and it includes many free plugins. 
Therefore, the expenses decreased compared with the previous provider. WordPress is easy to 
use and that was nalso one reason for choosing it. 
 
The website was created successfully based on the goals. The outcome was a good looking and 
well working functional website which support operations of the association. The website well fulfils 
the needs of the association. A guide for updating the website using WordPress was also created.  
A follow-up work for this thesis could be to create a content marketing plan or a customer 
satisfaction research. 
  
 
 
 
 
 

Keywords: website, digital marketing, WordPress, search engine optimization, content marketing 
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1 JOHDANTO 

Verkkosivut ovat vakiinnuttaneet asemansa yritysten liiketoiminnassa: 95 prosenttia kaikilla vähin-

tään kymmenen henkilöä työllistävillä yrityksillä oli omat verkkosivut vuonna 2015. Kaikilla isoim-

milla yrityksillä oli verkkosivut käytössä, mutta sivut ovat hyvin yleiset eri kokoisissa yrityksissä. 

(Tilastokeskus 2015, viitattu 10.1.2019.) Nykypäivänä jokaisella yrityksellä pitäisi olla toimivat verk-

kosivut. Verkkosivut tulee suunnitella hyvin ja niiden tulee olla löydettävissä. Usein asiakkaat aloit-

tavat yrityksen ja palveluiden etsimisen hakukoneista, ja Suomessa yleensä Googlesta. Hakuko-

neoptimoinnilla voidaan parantaa löydettävyyttä, ja se tuo pitkällä aikavälillä enemmän ja kustan-

nustehokkaammin liikennettä kuin mainonta, joka jatkuu vain niin pitkään kuin siitä maksetaan. 

(Laakso 2016, viitattu 27.2.2019.) Verkkosivujen pitäisi näyttää asiantuntevilta ja luotettavilta, 

koska sivut ovat ainoa tilaisuus antaa hyvä ensivaikutelma yrityksestä joillekin kävijöille (Krug 2006, 

97). Hyvin tehdyt verkkosivut lisäävät yrityksen uskottavuutta asiakkaan näkökulmasta. Verkkosi-

vut voivat kasvattaa yrityksen myyntiä jo pelkällä olemassaolollaan ilman verkkokauppaominai-

suutta. Usein verkkosivut toimivat informaatiokanavana, mikä voi vähentää ihmisten yhteydenottoa 

palveluhenkilöstöön, joka on taas yritykselle kalliimpaa. Verkkosivuista on siis erilaisia hyötyjä yri-

tykselle. (Laakso 2016, viitattu 27.2.2019.) 

 

Opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa verkkosivut Algarven Suomi-Seuralle sisältö-

markkinointia sekä hakukoneoptimointia hyödyntäen. Opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämis-

työ, joka koostuu teoreettisesta ja toiminnallisesta osuudesta. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on ammatillisessa kentässä synnyttää toiminnallinen tuotos. Tuotos voi olla alasta riippuen 

esimerkiksi palvelu, opas tai ohjeistus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Pohdin opinnäytetyön aihetta 

kuluttajan ja markkinoinnin näkökulmasta. 

 

Työn teoreettinen viitekehys koostuu nonprofit-organisaatioiden teoriasta, sisältömarkkinoinnista 

sekä verkkosivujen sisäisestä ja ulkoisesta löydettävyydestä, kuten navigoinnista ja hakukoneopti-

moinnista. Teoriassa tarkastellaan aiheita, jotka huomioidaan verkkosivujen toteutuksessa, kuten 

missä verkkosivut sijaitsevat, miltä ne näyttävät ja mitä ne sisältävät. Teoria avaa hyödyllisiä sisäl-

töjä verkkosivujen toteuttamisen kannalta. Teoriaosuuteen on yhdistetty lisäksi benchmarking tut-

kimusmenetelmää. Teoreettisen viitekehyksen ja benchmarking-arvioinnin pohjalta toteutetaan toi-

minnallisessa osiossa Algarven Suomi-Seuran verkkosivut.  
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Projektin tavoitteena on luoda nykyaikaiset ja helppokäyttöiset verkkosivut sisältömarkkinoinnin 

sekä hakukoneoptimoinnin keinoin, joita toimeksiantajan on helppo päivittää itsenäisesti. Opinnäy-

tetyöhöni on liitetty hieman konstruktiivista tutkimusta. Konstruktiivisella tutkimusmenetelmällä tuo-

tetaan innovatiivisia konstruktioita tosielämän ongelmien ratkaisemiseksi kuten malleja, suunnitel-

mia tai diagrammeja. Syvällinen tuntemus ongelman ratkaisemiseksi hankitaan teoreettisen ja käy-

tännöllisen tiedonhankkimisen avulla. (Metodix 2014, viitattu 7.3.2019.) Tässä opinnäytetyössä 

konstruktio on opas verkkosivujen ylläpitoon, jotta toimeksiantaja voi itse päivittää sivustoaan. Liit-

teenä oleva opas on toteutettu verkkosivuprojektini tekemisen pohjalta. 

 

Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on  

• Kuinka suunnitella ja toteuttaa visuaaliset sekä helppokäyttöiset verkkosivut nonprofit-or-

ganisaatiolle? 

Alatutkimuskysymykset ovat 

• Miten sisältömarkkinointia kannattaa hyödyntää verkkosivujen suunnittelussa? 

• Miten hakukoneoptimointi otetaan huomioon verkkosivujen suunnittelussa? 

• Mitä tekijöitä kannattaa ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa? 

 

Tutkimusongelmat ratkaistaan syventymällä verkkosivuja käsittelevään teoriaan ja käyttämällä 

benchmarking-arviointia. Vertailuarvioinnin avulla voidaan saada hyviä ohjeita tai vinkkejä muiden 

parhaista käytännöistä ja ratkaisuista. Vertailun tavoitteena on saavuttaa parannuksia omaan toi-

mintaan havainnoinnin ja kehitysideoiden kautta. (UEF 2018, viitattu 12.9.2018.) 

 

Opinnäytetyössä esitellään ensin toimeksiantaja nonprofit-organisaationa sekä lähtötilanne ja ta-

voitteet. Seuraavaksi käydään läpi sisältömarkkinointia, hakukoneoptimointia ja muita verkkosivui-

hin liittyviä ominaisuuksia, jonka jälkeen raportoidaan verkkosivujen toteutuksesta ja millaisiin rat-

kaisuihin on päädytty. Lopuksi on pohdinta, jossa on yhteenveto ja arviointi opinnäytetyöstä. Vii-

meisimpinä on opas toimeksiantajalle liitteenä. 
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2 ALGARVEN SUOMI-SEURA 

Algarven Suomi-Seura eli Associação Finlandesa no Algarve on portugalilainen rekisteröity yhdis-

tys. Seuralla on ollut toimintaa vuodesta 1991 asti ja sen jäsenmäärä on 850. Suurin osa jäsenistä 

on eläkeläisiä ikäihmisiä. Yhdistys on voittoa tavoittelematon, jonka toimintaa johtaa viisijäseninen 

johtokunta. Seuran toimiston tilat sijaitsevat Algarven etelärannikolla Portimãossa. (Katila, haastat-

telu 11.9.2018.) 

 

Seuran tarkoitus on toimia Algarvessa asuvien ja Algarvesta kiinnostuneiden suomalaisten yhdys-

siteenä, auttaa yhdistyksen jäseniä perehtymään portugalilaiseen elämänmuotoon ja ylläpitää suo-

malaista kulttuuria Algarvessa. Seuran toiminnan rahoitus tulee jäsenmaksuista, muusta seuran 

toiminnasta ja lahjoituksista. Muu seuran toiminta tarkoittaa muun muassa erilaisten tapaamisten 

ja tapahtumien järjestämistä jäsenille. Suomalaista kulttuuria ylläpidetään erilaisten taitelijoiden ja 

taiteilijaryhmien vierailluilla Algarvessa. Jäsenet saavat yhdistyksen avulla muun muassa suomen-

kielistä tietoa portugalilaisesta yhteiskunnasta, ajankohtaisista tapahtumista ja poliittisista uutisista. 

Yhdistys tiedottaa jäsenille jatkuvasti myös Portugalin lainsäädännön muutoksista. (Katila, haas-

tattelu 11.9.2018.) 

2.1 Nonprofit-organisaatio 

Nonprofit-organisaatioilla tarkoitetaan organisaatioita, joiden ensisijainen pyrkimys ei ole taloudel-

lisen voiton tuottaminen omistajilleen. Organisaatiot voivat olla sekä julkisella että yksityisellä sek-

torilla. Tavoitteena on mission saavuttaminen eli minkä vuoksi ja ketä varten toimintaa harjoitetaan. 

Jotta missio toteutuisi tarvitaan henkilöstön työpanosten lisäksi esimerkiksi jäsenten jäsenmaksuja, 

asiakkaiden ostoja, lahjoituksia ja yhteistyökumppaneiden panoksia. Taloudellinen voitto ei ole ylin 

tarkoitus, mutta nonprofit-organisaatioilla on taloudellisia tavoitteita kuten kulujen kattaminen. Ta-

loudellisten tavoitteiden pohjalta voidaan määrittää esimerkiksi organisaation jäsenmaksut ja pää-

symaksujen keräykset tilaisuuksiin. (Vuokko 2004, 9, 14, 20.)  

 

Päärahoitusmalleja on kolme: yksityinen jäsenorganisaatio, valistus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt 

ja julkisen sektorin nonprofit-organisaatiot. Algarven Suomi-Seura on yksityinen jäsenorganisaatio, 

eli yhdistys ajaa jäsentensä etuja. Jäsenorganisaation markkinoinnin mahdollisia kohderyhmiä ovat 
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jäsenet, potentiaaliset jäsenet, paikalliset päättäjät, sponsorit ja ulkoiset asiakkaat. Markkinointi-

ponnistuksia tulisi suunnata näihin kohderyhmiin. (Vuokko 2004, 30.) 

 

Nonprofit-organisaatioita ei voida yksiselitteisesti jaotella, koska toiminta-alueet ja jaottelut eroavat 

maittain. ICNPO-järjestelmän (Vuokko 2004, 16-17) luokituksia nonprofit-organisaatioille ovat 

muun muassa terveys, hyväntekeväisyys, virkistystoiminta ja ympäristö. ICNPO-järjestelmän mu-

kaan Algarven Suomi-Seuran toiminta-alueeksi voisi määritellä kulttuurin ja virkistystoiminnan sekä 

kansainvälisen toiminnan. 

 

Yritysten markkinoinnin periaatteita ei voi sellaisenaan soveltaa nonprofit-organisaatioiden markki-

nointiin, mutta organisaation pitää silti markkinoida itseään sidosryhmilleen. Nonprofit-organisaa-

tion markkinointiin vaikuttaa se, että taloudellinen voitto ei ole etusijalla, vaihdantasuhde on erilai-

nen, kysyntä saattaa ylittää tarjonnan runsaasti ja tuotteiden sijasta tarjotaan usein palveluita tai 

ajatusmalleja. Vaihdantasuhde on erilainen yrityksissä, koska yritykset tarjoavat tuotteita ja palve-

luja asiakkailleen ja vastineena on maksu. Jäsenorganisaatiossa jäseniltä saadaan jäsenmaksuja, 

mutta nonprofit-organisaatiot saavat tulonsa yleensä osittain tai kokonaan muilta kohderyhmiltä. 

Usein myös kysyntä ylittää tarjonnan, jolloin järjestön tulee pohtia miten saada lisää resursseja, 

rahoitusta ja lahjoittajia. (Vuokko 2004, 24-26.) 

 

Markkinoinnilla pyritään esimerkiksi vaikuttamaan, tekemään organisaatio ja tuotteet tai palvelut 

tunnetuiksi ja luomaan kiinnostusta. Vuokon teoksessa esitetään vaikutuksen portaat, joissa alim-

malla portaalla ovat asiakkaat, jotka eivät tunne organisaatiota tai palveluita. Toinen porras on tie-

toporras, jonka haasteena markkinoinnissa on tehdä organisaatio ja palvelut tunnetuiksi. Jos mie-

likuvaportaalla asiakas huomaa, että organisaatio voi vastata hänen tarpeisiinsa edetään viimei-

selle toimintaportaalle. Viimeisellä portaalla asiakas esimerkiksi ottaa yleensä yhteyttä tai vierailee 

organisaation toimistossa. Näiden kokemusten pohjalta syntyy mielikuva organisaatiosta, joihin 

markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan. (Vuokko 2004, 40-42.) Esimerkiksi hyvillä verkkosivuilla voi-

daan vaikuttaa yrityksen positiivisen mielikuvan syntyyn ja tekemään organisaatio tunnetuksi.  

2.2 Lähtötilanne ja tavoitteet 

Algarven Suomi-Seuran verkkosivut on toteutettu vuonna 2015 suomalaisen kotisivukone.fi palve-

luna. Tämän jälkeen verkkosivujen sisältöä on itse muokattu, joka on sekoittanut sivuston linkitystä. 
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Sivuston tarve uudistukselle on ollut tiedossa jo pitkään, mutta resurssien puutteen vuoksi projekti 

on siirtynyt aina myöhemmäksi. Verkkosivujen osoite on www.algarvensuomiseura.fi. Verkkosi-

vuilla on muun muassa tietoa tapahtumista, Portugaliin liittyvistä asioista, yleistietoa seuran toimin-

nasta, mainoksia ja kauppapaikan ilmoituksia, vain jäsenille suunnattua sisältöä, liittymislomake ja 

yhteystiedot. Toiminnanjohtaja ja toimisto ovat huolehtineet sivujen sisällöstä ja päivityksestä. 

Verkkosivuilla ei julkaista säännöllisesti uutisia, vaan seuran uutislehtinen Finfo keskittyy siihen 

sekä seuran Facebook sivut. Uutislehtinen jaetaan luettavaksi kotisivuille jäsenille suunnattuun osi-

oon. (Katila, haastattelu 11.9.2018.) 

 

Seuran verkkosivujen yleisilme on väreiltään valoisa, mutta ulkoasu on vanhanaikainen (Kuvio 1). 

Pääväreinä sivustolla on käytetty turkoosin sinistä ja valkoista. Etusivun yläkulman navigointipal-

kista käy selkeästi ilmi, minkä yrityksen sivustolla ollaan, mutta huonolaatuinen symboli ja tausta-

kuva luovat vanhanaikaisuutta. Yhdistyksen nimi ja logo on sijoitettu keskelle yläreunaan. Logo on 

myös etusivun palstoissa tekstien alla, mikä mielestäni heikentää palstojen sisällön luettavuutta. 

Navigointipalkki sijoittuu yläreunaan vaakatasoon, ja sisältää kuusi pääotsikkoa. Pääotsikkoja täy-

tyy klikata, ja alaosastot aukeavat uudelle sivulle. Etusivun taustakuva on Algarven rannalta. Etu-

sivulla on tapahtumakalenteri, mainoksia ja ”Uutta” -palsta. Valkoisella taustalla on uusimpia tiedo-

tuksia. Vasemmassa reunassa on sivupolku, jossa on apulinkkejä. Sivustolta löytyy joitakin kuvia, 

mutta ne ovat huonolaatuisia. Sivuston linkitys ei toimi joltain osin. Esimerkiksi yksi muropolku käs-

kee palaamaan takaisin etusivulle, vaikka sen pitäisi ensin palata alaosastolle, jonka jälkeen etusi-

vulle. Joidenkin alaosastojen linkkien takana on hyvin vähän tekstiä tai jopa ei ollenkaan. Verkko-

sivujen sisällössä on vanhentunutta tietoa ja pieniä kirjoitusvirheitä. Mobiililaitteilla verkkosivut toi-

mivat, mutta ne eivät skaalaudu niin loogisesti kuin pitäisi, mikä vähentää käytettävyyttä.  
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KUVIO 1. Verkkosivujen etusivu ennen uudistusta (Algarven Suomi-Seura 2018, viitattu 11.9. 

2018) 

 

Toteutin avoimen haastattelun verkkosivujen tavoitteista ja toiveista seuran toiminnanjohtajan 

Maija Katilan kanssa. Hänen sanojensa mukaan, tavoitteena on luoda hyvin toimivat ja edustavat 

verkkosivut, jotka vahvistavat yhdistyksen julkikuvaa ja tarjoavat lisäarvoa olemassa oleville asiak-

kaille. Nykyinen ulkoasu on vanhanaikainen, johon kaivataan uudistusta. Verkkosivujen tärkeä 

merkitys on toimia uutis- ja informointikanavana niin uusille kuin nykyisille käyttäjille. Verkkosivuilla 

on vanhentunutta sisältöä, joten sisältö halutaan muuttaa ajankohtaiseksi, informatiiviseksi ja kiin-

nostavaksi kävijöille. Tavoitteena on rakentaa sivuista helppokäyttöiset, jotta se lisää asiakkaiden 

sitoutumista. Tavoitteena on myös tehdä sivuista helposti ylläpidettävät, jotta toimeksiantaja kyke-

nee jatkossa itsenäisesti esimerkiksi lisäämään kuvia ja muokkaamaan sivujen sisältöä. (Katila, 

haastattelu 11.9.2018.)  
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3 VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU KÄYTTÄJÄLÄHTÖISESTI 

Digitaalinen markkinointi sisältää sähköisen markkinoinnin sisällöt, kuten verkkosivut, hakusana-

mainonnan, display-mainonnan, sähköpostimarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin ja mobiilimarkki-

noinnin (Digitaalinen markkinointi 2019, viitattu 9.1.2019). Ensimmäiseksi on huolehdittava, että 

yrityksen tärkein media eli verkkosivut ovat kunnossa. Verkkosivut ovat periaatteessa edellytys di-

gitaaliselle markkinoinnille. Muut ulkopuoliset kanavat ja mediat johdattavat lopulta kävijän verkko-

sivuille. Verkkosivujen tehtävä on näyttää ja toimia hyvin sekä vakuuttaa ja tarjota potentiaalisille 

asiakkaille tarpeellista informaatiota palveluistaan. Verkkosivujen tehtävä ei ole pelkkä yrityskes-

keinen viestintä, vaan tarjota asiakkaalle kiinnostavaa sisältöä, joka löytyy hyvin hakukoneista. 

(Verkkoasema 2018, viitattu 9.1.2019.) Verkkosivujen vahvuus on sen mitattavuus. Kun dataa ke-

rätään ja analysoidaan, voidaan selvittää mikä verkkosivuilla toimii ja mikä taas ei (Suomen Digi-

markkinointi 2019a; Parma 2016, viitattu 10.1.2019). 

 

Verkkosivujen rakentamisprosessiin kuuluu kuusi tärkeää askelta: suunnittelu, muotoilu, kehittä-

minen, testaus, responsiivisuus ja käyttöönotto. Verkkosivujen suunnitellussa on perehdyttävä si-

vuston tavoitteisiin ja tuntea kohderyhmä. (Ryan 2017, 40.) Tavoitteena voi olla esimerkiksi myyn-

nin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen, myynnin lisääminen vanhojen asiakkaiden 

keskuudessa tai sitouttaa vanhoja asiakkaita tuotteen tai palvelun käyttäjäksi. Verkkosivujen olisi 

hyvä johtaa konversioon, kuten ostotapahtumaan, rekisteröitymiseen palveluun, yhteydenottopyyn-

töön tai muuhun ilmoittautumiseen. Konversioprosenttia lasketaan siten, että kuinka moni sivustolle 

saapuneista vierailuista päätyy konversioon eli esimerkiksi ostotapahtumaan. (Konversio 2019, vii-

tattu 10.1.2019.) 

 

Verkkosivujen muotoilu käsittää sivuston visuaalisen ilmeen ja teknilliset seikat, kuten navigoinnin 

ja rakenteen, jotta asiakkaan etsimä tieto on helposti löydettävissä. (Ryan 2017, 40.) Navigointiele-

menttejä ovat valikot, murupolut ja muut linkit. Muita elementtejä ovat muun muassa sivun otsikot, 

tekstit, tyhjä tila, logo, kuvat, visuaaliset elementit ja navigointielementit. (Sinkkonen, Nuutila & 

Törmä 2009, 215.) Visuaalinen ilme käsittää muun muassa värien käytön ja graafisuuden sekä 

miten tekstit sijoitetaan sivuille. Verkkosivujen suunnittelu, muotoilu ja kehittäminen johtavat lopulta 

sivuston kehittämiseen sekä testaukseen ja lopulta sivuston käyttöönottoon. (Ryan 2017, 40.) 
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Ennen verkkosivujen toteuttamista on myös hyvä käydä läpi entisten sivujen nykytila ja uudistamis-

tarpeet. Tällä varmistetaan, että olennainen ja hyvä sisältö saadaan siirrettyä uusille sivuille. Tässä 

opinnäytetyössä kehitettävien verkkosivujen nykytilanteen analyysi löytyy luvusta 2.2. Vertailuana-

lyysi eli benchmarking on myös hyvä tapa kerätä ideoita ja vinkkejä omille verkkosivuille (Sinkkonen 

ym. 2009, 53-57). Vertailuanalyysia tehdään opinnäytetyön luvussa 4.1. Seuraavissa luvuissa pe-

rehdytään sisältömarkkinointiin, hakukoneoptimointiin ja verkkosivujen rakenteeseen. 

3.1 Sisältömarkkinointi  

Digitaaliseen markkinointiin liittyy aina vahvasti sisältö (Ryan 2017, 205). Sisältömarkkinoinnissa 

tuotetaan markkinointiviestintää ja sisältöä, joka on hyödyllistä ja tuottaa lisäarvoa kohderyhmälle 

(Kuulu 2019, viitattu 10.1.2019). Olennaista on ymmärtää minkälainen sisältö auttaa asiakasta 

(Muurinen 2019b, viitattu 10.1.2019). Sisältömarkkinointi keskittyy asiakkaalle tärkeisiin asioihin, 

joihin hän tarvitsee ongelmanratkaisua, joista hän kaipaa tietoa tai on kiinnostunut. Hyvä sisältö-

markkinointi auttaa asiakkaita menestymään ja tekemään omat juttunsa paremmin. Kun asiakkaat 

menestyvät, yritys myy samalla paremmin. (Lintulahti 2017, viitattu 10.1.2019.) 

 

Sisältömarkkinoinnin on todettu tuottavan tulosta niin isoilla kuin pienilläkin yrityksillä (Ryan 2017, 

205). Laadukas sisältö lisää yrityksen tunnettuutta ja jos asiakas on tyytyväinen, on hän myös si-

toutunut. Verkossa tapahtuva asiakaspalvelu on myös osa sisältömarkkinointia: asiakas, joka saa 

vastauksen nopeasti, palaa uudestaan asiakkaaksi. (Kuulu 2019, viitattu 10.1.2019.) Suomalaiset 

arvostavat etenkin yrityksiä, jotka vakuuttavat asiantuntemuksellaan, joka kannattaa pitää mielessä 

sisältömarkkinointia tehdessä (Männistö 2016, viitattu 12.2.2019).  

 

Sisältömarkkinointia voidaan tuottaa eri sisältömuodoilla, kuten blogeilla, uutiskirjeillä, kuvajulkai-

suilla, verkkosivuilla julkaistulla sisällöllä tai videoilla. Sisällöntuotantoa ja sen jakelun välistä siirty-

mää voidaan helpottaa esimerkiksi yhdistämällä verkkosivusto ja uutiskirje niin, että ne tukevat 

toinen toisiaan. (Omnipress 2019, viitattu 28.2.2019.) 

 

Sisältömarkkinoinnissa sisältö ja kirjoitustyyli pitäisi sopeuttaa kohderyhmää ajatellen. Esimerkiksi 

vanhemmille ikäluokille suunnattua tekstiä ei kannata kirjoittaa liian trendikkäästi. Otsikon pitäisi 

saada lukija kiinnostumaan tekstistä. Sisällössä tulisi myös kehottaa kohdeyleisöä toimintaan, ku-
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ten ”Tarjouksessa nyt”, ”Lue lisää” tai ”Tilaa uutiskirje tästä”. (Ylitalo 2016, viitattu 10.1.2019.) Yri-

tyksen on kuitenkin muistettava välttää myymistä, tuputtamista ja omasta erinomaisuudesta kerto-

mista (Männistö 2016, viitattu 12.2.2019).  

 

Sisältö vaikuttaa myös hakukonenäkyvyyteen. Googlen on huomattu sijoittavan verkkosivut haku-

tuloksissa ylemmäs, jos sisältö on hyvä. (Ryan 2017, 205.) Sisällön ollessa heikkoa, asiakkaat 

poistuvat verkkosivuilta nopeasti. Tässä tapauksessa Google laskee verkkosivun sijoitusta haku-

koneissa, koska se tulkitsee, että sisältö on huonoa tai se ei vastaa hakutuloksia. (Suomen digi-

markkinointi 2019b, viitattu 8.1.2019.) Google kehottaakin verkkosivustoja luomaan hyödyllistä, in-

formaatiorikasta ja selkeää sisältöä (Ryan 2017, 205). Hakukonenäkyvyydestä ja hakukoneopti-

moinnista kerrotaan enemmän seuraavassa luvussa. 

3.2 Hakukoneoptimointi 

Hakukoneoptimointi tulee englanninkielisistä sanoista Search Engine Optimization (SEO). Haku-

koneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivujen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksissa. 

(Raittila 2018, viitattu 23.8.2018.) Periaate hakukoneissa on samantyylinen, eli hakukone etsii si-

vustolta hakusanoja tekstistä tai koodista ja hakee sivuille johtavien linkkien määrän (Karjaluoto 

2010, 133). Omia hakutuloksiaan voi tehdä houkuttelevammiksi, jolloin useammat hakijat klikkaa-

vat niitä ja kävijämäärä lisääntyy (Raittila 2018, viitattu 23.8.2018). Yleensä hakukoneoptimoinnin 

jälkeen sivuston näkyvyys paranee hakukonelistauksissa (Karjaluoto 2010, 134). Hakukoneopti-

moinnista on hyötyä erityisesti pienille organisaatioille. Optimointi on hyödyllistä, koska hakuko-

neissa näkyminen on ilmaista. Usein myös internetin käyttäjät luottavat enemmän hakutuloksiin 

kuin maksettuihin mainoksiin. (Patronen 2018, viitattu 16.1.2019.) 

 

Googlessa, joka on Suomen käytetyin hakukone, on yli sata hakukonetulosten järjestykseen vai-

kuttavaa tekijää, joista tärkeimpänä tekijänä on sisältö (Karjaluoto 2010, 133). Hakukonenäkyvyyttä 

voidaan parantaa monin eri keinoin. Hakukoneet arvostavat verkkosivuja, jotka ovat responsiiviset, 

latautuvat nopeasti ja joilla on hyvä navigointirakenne. (Koskinen 2017, viitattu 16.1.2019.) Verk-

kosivujen teksti kannattaa muodostaa asiakasystävälliseksi, koska se on myös hakukoneystäväl-

listä tekstiä. Hakukoneet pitävät myös pitkistä teksteistä. Yksittäiset sivut kannattaa optimoida yh-

delle tai kahdelle hakusanalle, sillä hakukoneiden kannalta sivun on hyvä keskittyä vain yhteen 

asiaan. (Leino 2012, 236– 237.) Sisällön olisi oltava laadukas ja luotu kävijöitä ajatellen, jotta kävijät 
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jäävät sivulle. Sisällössä kannattaa kiinnittää huomiota sivun url-osoitteisiin, leipätekstiin, linkkeihin 

ja kuvien alt-kuvauksiin. (Koskinen 2017, viitattu 16.1.2019.) Sivujen tekstisisällössä ja otsikoissa 

pitäisi toistua muutaman kerran tärkeimmät hakusanat eli avainsanat (Leino, 2012, 235). Olemalla 

sosiaalisessa mediassa aktiivinen parantaa samalla myös verkkosivun hakukoneoptimointia (Pino-

maa 2019, viitattu 16.1.2019). Google suosii hakutuloksissaan SSL-suojattuja sivuja, eli se paran-

taa hakukonesijoitusta. SLL-salauksella suojataan yhteys käyttäjän, selaimen sekä palvelimen vä-

lillä, eli se tuo tietoturvaa sekä luotettavuutta sivustolle. Kun verkkosivusto on SLL-suojattu, sivusto 

ja sen kuvat latautuvat käyttäjälle nopeammin. (Asikainen 2017, viitattu 27.2.2019.) Hakukoneop-

timointi vaikuttaa myös käyttäjäkokemukseen eli mitä kauemmin käyttäjä viihtyy sivustolla, niin sitä 

parempi on käyttäjäkokemus. Jos sivustolla on suuri poistumisprosentti, Google arvioi, että sivusto 

ei ole relevantti ja laskee näin sijoitusta. (Pinomaa 2019, viitattu 16.1.2019.) 

 

Ilmaisella Google Analytics -kävijäseurantapalvelun avulla voidaan tutkia millä hakusanoilla verk-

kosivuille päädytään (Omnipartners 2015, viitattu 1.9.2018). Tällä työkalulla saa lisäksi arvokasta 

tietoa verkkosivujen kohderyhmästä, kuten mistä päin maailmaa tai Suomea verkkosivuliikenne 

tulee, mistä kanavista liikenne tulee, kuinka tärkeä markkinointikanava sosiaalinen media on ja mitä 

nettisivuilla luetaan. (Muurinen 2016a, viitattu 9.1.2019.) Myös verkkosivuston KPI-mittareita voi-

daan seurata Google Analyticsin avulla. KPI-mittarit (Key Performance Indicator) mittaavat yrityk-

sen markkinointi- tai myyntipanostusten kannattavuuden. Liiketoimintaan liittyviä mittareita voivat 

olla konversioprosentti, saatujen liidien määrä tai liidien määrä per liikenteen lähde.  Brändiin liitty-

viä mittareita voivat taas olla orgaanisen liikenteen määrä, keskimääräinen sivustolla vietetty aika 

tai uutiskirjeen tilaajien määrä. (Lindholm 2018, viitattu 16.1.2019.)  

 

Hakukoneoptimoinnin tilaa suositellaan arvioitavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa ja näkyvyy-

den mahdollisuuksia. Hakusanojen toimivuutta ja sivuston liikennettä seuraamalla voi antaa pysy-

vän näkyvyyden sivustolle. (Leino 2012, 242.) Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa myös verkkosivu-

jen rakenne, johon perehdytään seuraavassa luvussa.  

3.3 Verkkosivujen rakenne 

Verkkosivun rakenne ilmaistaan jo tulosivulla eli verkkosivujen etusivulla (Kananen 2013, 35). Verk-

kosivun rakenteen näkee navigointipalkista tai sivuston alaosasta. Verkkosivun tulisi antaa yleis-
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kuva sen sisällöstä ja toiminnoista. Sivuilla on hyvä olla mahdolliset linkit uuden käyttäjän rekiste-

röitymiseen ja vanhan käyttäjän kirjautumiseen sekä tilaa mahdollisille yhteistyökumppaneille ja 

ajanmukaiselle sisällölle. (Krug 2006, 95-96.) Jokaisella sivulla on oltava nimi, joka erottuu selke-

ästi, ja vastaa napsautettua linkkiä. Sivujen pitää olla helppokäyttöiset ja sisältää juuri ne toiminnot, 

joita käyttäjät tarvitsevat. (Sinkkonen ym. 2009, 36-37).  

3.3.1 Verkkosivujen tekninen toteutus 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään verkkosivujen teknistä toteutusta. Luvuissa tutustutaan käsit-

teisiin domain ja julkaisujärjestelmä.  

Domain 

Verkkosivuston tekemiseen tarvitaan domain. Domain tarkoittaa verkkotunnusta, joka on osoite 

Internetissä, esimerkiksi www.verkkosivu.fi. (Mustanen 2019, viitattu 8.1.2019.) Verkkotunnus on 

helpommin muistettava tapa kytkeytyä verkon palvelimiin, verrattuna numeroista muodostuviin IP-

osoitteisiin. Domain muodostuu pääosasta ja päätteestä. Suomen kansallinen pääte on fi. (Webho-

tellivertailu 2019, viitattu 9.1.2019.) Hyvä verkkotunnus on sellainen, joka vastaa yrityksen toimini-

meä ja on kävijöiden helppo muistaa. Oma domain on nykyisin vaivatonta hankkia. Verkkotunnuk-

sen voi varata netistä useiden eri palvelujen kautta. (Mustanen 2019, viitattu 8.1.2019.)  

Julkaisujärjestelmä  

Julkaisujärjestelmä eli CSM-järjestelmä on ohjelma, joka asennetaan verkkosivustolle. Julkaisujär-

jestelmällä voidaan hallita sivuston sisältöä ilman ohjelmointitaitoja. Parhaimmilla julkaisujärjestel-

millä voidaan muokata verkkosivuja todella monipuolisesti. Käyttäjä voi helposti omalla internet-

selaimellaan tuottaa sisältöä ja ylläpitää sivustoa. (Ubinet 2019, viitattu 9.1.2019.)  

 

Julkaisujärjestelmän valinnassa kannattaa keskittyä siihen, kuinka paljon tekijöitä sille löytyy ja 

kuinka kehittynyt alusta on. Kehittyneisyyden voi todeta alustan iällä, eli kuinka kauan se on ollut 

markkinoilla. Suomessa varmoja valintoja ovat suurimmat CSM-järjestelmät, kuten WordPress, 

Drupal ja Liferay. WordPress on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joka ei vaadi lisenssimaksua, 

mutta palvelintila eli hosting ja domain ovat maksullisia. Verkkopohjaisiin järjestelmiin kuuluu kuu-

kausimaksu, mutta se kattaa palvelimen, päivitykset ja tuen. (Avidly 2015, viitattu 9.1.2019.) 
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WordPress on saanut alkunsa vuonna 2003, ja on yksi maailman yleisimmistä maksuttomista si-

sällönhallintajärjestelmistä, jota käyttää yhä enemmän suurimmatkin yritykset. WordPressiä kehu-

taan sen turvallisuuden, hakukoneystävällisyyden, helppokäyttöisyyden ja suomenkielisyyden 

vuoksi. WordPress on turvallinen, koska sen tietoturvaa parannetaan jatkuvasti ja uusia päivityksiä 

lisätään. Hakukoneystävällisyys on huomioitu URL-osoitteissa, sekä sivun rakenteessa, jotta ha-

kukoneet löytävät helposti sisällöt. (Orpana 2019b, viitattu 9.1.2019.) Järjestelmän avulla voidaan 

lisätä ja muokata verkkosivujen sisältöä ilman ohjelmointiosaamista. WordPress on kaikkien käy-

tettävissä ilman maksua, tarvitaan vain webhotelli, johon järjestelmä asennetaan. Tarjolla on mil-

joonia hyödyllisiä lisäosia, joiden avulla voi esimerkiksi luoda lomakkeita ja tehdä hakukoneopti-

mointia. Monet teemoista ovat valmiiksi responsiivisia eli mukautuvat automaattisesti näytön koon 

mukaan. (Vainio 2018, viitattu 11.9.2018.) 

3.3.2 Navigointi ja linkit 

Useimmille verkkosivustoille sopii hierarkinen rakenne. Tällä hetkellä se on eniten käytetty malli, 

mikä tekee siitä tutun ihmisille ja siten helpottaa navigointia. (Sickplan 2018, viitattu 18.1.2019.) 

Sivuston rakenteen kannattaa siis muistuttaa pyramidia. Etusivu on pyramidin huippu, jonka alla 

on pääkategoriat, joiden alla taas on alasivut. (Neilpatel 2019, viitattu 21.1.2019.) Navigointivalikon 

voi sijoittaa niin vaakaan kuin vasemmalle reunaan. Vaakavalikkona elementtien maksimimäärä on 

8-12 linkkiä. Pystyvalikossa tilarajoituksia ei juuri ole. (Sinkkonen ym. 2009, 216-218.) Jokaisen 

alaotsikon tulisi liittyä jotenkin pääotsikkoon ja tärkeimpien sivujen pitäisi olla helpoiten esillä navi-

goinnissa. Pääotsikoiden alla tulisi olla suunnilleen saman verran sivuja. Tärkeimmät navigointi-

menun linkit pitäisi sijoittaa myös footeriin eli alatunnisteeseen lisäämään käyttäjäkokemusta. (Neil-

patel 2019, viitattu 21.1.2019.) Sivujen luonnissa tulee keskittyä kohderyhmään, eli mitä kohde-

ryhmä yleensä etsii sivuilta ja navigointi tulisi rakentaa heitän ajatellen (Madsen 2019, viitattu 

21.1.2019). 

 

Navigointielementtien avulla käyttäjä liikkuu palvelun sivulta toiselle. Käyttäjä näkee missä sivulla 

hän on ja mihin hän paikastaan pääsee. (Krug 2006, 51.) Navigointielementtien pitäisi erottua sel-

keästi muusta sisällöstä esimerkiksi värillä, fontin koolla tai tyhjällä tilalla (Sinkkonen ym. 2009, 

215). Usein suositellaan käytettävän useampaa korostustapaa selkeyden vuoksi (Krug 74-75). Mu-

ropolut ja tekstin sisäiset linkit ovat muita keinoja navigoinnin helpottamiseen. Muropolku sivun 

yläosassa kuvaa linkkipolun, jota kävijä parhaillaan selaa. Rakenteeseen liittyy kolmen klikkauksen 
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sääntö, eli jokaisen sivun olisi hyvä olla korkeintaan kolmen klikkauksen päässä etusivusta. (Suo-

men Digimarkkinointi 2019c, viitattu 17.1.2019.) Muropolun viimeinen sivu on nykyinen sivu, joka 

ei ole linkki. Muropolun muut elementit ovat linkkejä. Muropolkua ei käytetä etusivulla, eikä sitä 

kannata käyttää kovin matalissa 1-3 tasoisilla sivustoilla. (Sinkkonen ym. 2009, 218-219.) Tekstin-

sisäiset linkit ovat taas tekstisisällössä olevia linkkejä, joiden avulla voidaan ohjata kävijä lukemaan 

lisätietoa aiheesta. Linkin teksti on ankkuriteksti, jota klikatessa pääsee linkitetylle sivulle. Hyvä 

ankkuriteksti kuvaa, mikä on linkitettävän sivun aihe. (Suomen Digimarkkinointi 2019c, viitattu 

17.1.2019.) 

 

Verkkosivujen etusivulla voi olla nostoja ja oikopolkuja. Oikopolut ovat ristiinlinkityksiä etusivun ja 

halutun sivun välillä. Ristiinlinkitys voi nopeuttaa ja helpottaa sivustolla liikkumista. Nostot ovat mai-

noksia ja asioita, joiden sisältö on syvemmällä sivustolla, mutta halutaan esittää myös etusivulla. 

Nostoissa on jonkin verran tekstiä ja linkki lisätekstiin. Sisältöalueen linkit suositellaan sijoitetta-

vaksi heti sen tekstin alle, jonka aiheeseen linkit kuuluvat. (Sinkkonen ym. 2009, 220.) 

 

Call-to-Action (CTA) houkuttelee käyttäjää tekemään tietyn toimenpiteen, kuten tilaamaan uutiskir-

jeen tai ostamaan jotain verkkokaupasta. Napit ovat yleensä selkeästi taustasta erottuvia painik-

keita esimerkiksi napin väritykseltään tai johdantotekstin avulla. (Liana Technologies 2018, viitattu 

11.1.2019.) Muita tärkeitä navigointivälineitä, jotka pitäisi näkyä jokaisella sivulla ovat verkkosivun 

tunnus tai logo, sivuston osastot ja linkki tai painike, joka johtaa aina sivuston etusivulle (Krug 2006, 

59). 

 

Verkkosivuilla käytetään ulkoisia ja sisäisiä linkityksiä. Ulkoisessa linkityksessä linkitetään toiselta 

domainilta toiselle. Ulkoiset linkit vahvistavat sivun näkyvyyttä hakukonetuloksissa. (Suomen Digi-

markkinointi 2019e, viitattu 21.1.2019.) Sivuston sisäinen linkitys on vastakohta sivustolta sivustolle 

johtavalle linkille. Sisäinen linkki johtaa tietyn sivuston sisällä sivulta toiselle, ja yleisesti niitä käy-

tetään sivuston päävalikossa. Niiden avulla kävijät voivat navigoida verkkosivulla. (Suomen Digi-

markkinointi 2019d, viitattu 21.1.2019.) Verkkosivun hyvä sisäinen linkitys auttaa sekä Googlea 

että käyttäjiä navigoimaan sivuilla ja löytämään nopeasti tärkeimmät sivut (Neilpatel 2019, viitattu 

21.1.2019). Linkit tuovat uskottavuutta ja mainetta verkkosivuille. Verkkosivuston arvoa voi myös 

nostaa lisäämällä linkkejä esimerkiksi sosiaalisten median palvelujen välille. (Leino 2012; 240, 

235.) 
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3.3.3 Sisältö 

Sisältö on se, jonka vuoksi kävijät vierailevat verkkosivustolla. Tärkeintä nykyään sisällön luomi-

sessa on, että se on kirjoitettu kohderyhmää ajatellen ja tuo arvoa asiakkaalle. (Ryan 2017, 82-83.)  

Kuten aikaisemmin sisältömarkkinoinnin luvussa todettiin: verkkosivujen sisällön eli tekstin tulee 

olla käyttäjän kannalta laadukasta, informatiivista ja hyödyllistä. Hyvä sisältö rakentaa luottamusta 

ja sitouttaa asiakkaita yritykseen. (Kananen 2013, 50.)  

 

Jotta sisällön lukeminen olisi sujuvaa, sen on oltava helposti silmäiltävissä, helppolukuinen ja käy-

tettävyydeltään hyvä (Sinkkonen ym. 2009, 259). Silmäillessään tekstiä lukija tarkistaa onko teksti 

tarpeeksi hyödyllinen, jotta sitä kannattaisi ryhtyä lukemaan. Sisällössä on oltava informatiivisia ja 

sisältöä ennustavia pää- ja väliotsikoita. Tärkeimmät asiat on sisällytettävä ensimmäisiin kappalei-

siin, ja verkkotekstin sanastosta ja esitysmuodoista on huolehdittava. Sopivan pituisilla kappaleilla 

varmistetaan tekstin helppolukuisuus ja yhden kappaleen suositellaan sisältävän vain 3-7 riviä teks-

tiä. Pitemmissä teksteissä kannattaa hyödyntää luetelmia ja korostaessa asioita suositellaan käy-

tettävän lihavointia. (Sinkkonen ym. 2009, 260-261, 279.) 

3.3.4 Responsiivisuus 

Responsiivisuus eli näyttöjen automaattisesti skaalautuminen on käyttäjäkokemuksen suunnitte-

lussa edellytys tänä päivänä (Marcotte 2010, viitattu 23.8.2018). Yhä enemmän verkkosivustojen 

selailuun käytetään muuta laitetta, kuin pöytätietokonetta. Mobiililaitteet kuten älypuhelimet ja tab-

letit ovat yleistyneet ihmisten arjessa, ja jo yli 50% Google-hauista on tehty muilla laitteilla kuin 

pöytätietokoneilla. Määrä on vain kasvavaan suuntaan, ja siksi on tärkeää huomioida verkkosivujen 

toimivuus kaikilla laitteilla. (Orpana 2019a, viitattu 8.1.2019.) 

 

Nykyisin verkkosivut voidaan toteuttaa helposti responsiivisiksi ilman erillistä mobiilisivua (Marcotte 

2010, viitattu 23.8.2018). Kun verkkosivut ovat responsiiviset, sivujen ulkoasu mukautuu käyttäjän 

päälaitteen mukaisesti. Nykyisin suurin osa käyttäjistä tulee verkkosivuille mobiililaitteilla, ja jos si-

vut eivät ole responsiiviset, Google voi jättää sivun pois hakutuloksista mobiililaitteilla. Responsii-

visuus on siis erittäin tärkeä myös hakukonenäkyvyyden kannalta. (Nippala 2018, viitattu 8.1.2019.) 
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3.3.5 Käytettävyys 

Käytettävyydellä tarkoitetaan menetelmä- tai teoriakenttää, jonka kautta pyritään saamaan käyttä-

jän ja laitteen yhteistoiminta tehokkaammaksi sekä käyttäjää miellyttävämmäksi (Sinkkonen, Kuop-

pala, Parkkinen & Vastamäki 2006, 17). Käytettävyys voidaan määritellä yleisen ISO-standardin 

mukaan mittariksi, jolla mitataan, kuinka käyttökelpoinen, tehokas ja miellyttävä tuote on käyttää 

käyttöympäristössään, kun käyttäjinä ovat sen omat käyttäjät (Sinkkonen ym. 2009, 20). Verkkosi-

vujen pitäisi olla niin yksinkertaiset kuin mahdollista, ja sivujen ei pitäisi pakottaa kävijää ajattele-

maan liikaa (Krug 2006, 11). 

 

Verkkosivuston käyttökokemuksella tarkoitetaan käyttäjän tuntemuksia hänen käyttäessään palve-

lua (Sinkkonen ym. 2009, 23). Käytettävyys on onnistunut, jos sivuston käyttäjä löytää etsimänsä 

vaivattomasti (Orpana 2019a, viitattu 8.1.2019). Käyttökokemukseen vaikuttavat verkkosivuston 

sisältö ja sen omaksuttavuus, sisällön merkittävyys käyttäjälle, asioiden löydettävyys, helppokäyt-

töisyys, sivujen latautumisnopeus, terminologia ja visuaalinen ilme. Käyttäjäkokemuksesta huoleh-

timinen takaa asiakkaiden pysymisen sivuilla. (Sinkkonen ym. 2009, 23.) 

3.3.6 Visuaalinen ilme 

Verkkosivun kuvilla ja visuaalisuudella on vaikutus siihen, miten käyttäjät viihtyvät sivuilla. Käyttäjä 

muistaa tyylikkään verkkosivun ja palaa sinne mielellään uudelleen. (Orpana 2019a, viitattu 

8.1.2019.) Verkkosivujen visuaalinen ulkonäkö välittää kahta erilaista viestiä käyttäjälle. Ensim-

mäiseksi ulkonäön pitää auttaa huomaamaan, jäsentämään ja ymmärtämään asiat sekä antaa vih-

jeitä asioiden tärkeydestä. Toiseksi käyttäjälle olisi hyvä välittyä sivujen kokonaisilmeeseen liittyvä 

viesti kuten palvelun brändi, tunnelma ja persoonallisuus. Visuaalinen suunnittelu aloitetaan 

yleensä vasta kun verkkosivujen rautalankamalli on valmis. Visuaaliseen ilmeeseen vaikuttavat 

ryhmittely, hierarkia ja katseen ohjaus. Kaikista turvallisin lähestymistapa visuaaliselle ilmeelle on 

minimalistinen. (Sinkkonen ym. 2009; 242, 251, 247.) 

Typografia 

Typografian eli kirjoitusmerkkien valinnassa tavoitteena on helppolukuisuus ja esittää teksti lukijan 

silmää miellyttävällä tavalla. Kirjasintyyppien ja -kokojen valinta sekä tekstin asettelu vaikuttavat 

visuaaliseen ilmeeseen, hyvään silmäiltävyyteen ja luettavuuteen. Tutkimuksissa on selvitetty, että 

ihmiset eivät lue verkkosivustoja kuten kirjaa, vaan pikemminkin silmäilevät sivut läpi. (Sinkkonen 
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ym. 2006, 124.) Kirjasintyypit voidaan jakaa antiikva- ja groteski -tyyppisiin: antiikva on päätteelli-

nen, kun taas groteski päätteetön. Näytölle suositellaan päätteetöntä kirjasintyyppiä. (Sinkkonen 

ym. 2009, 254.) Nykyisin verkossa käytetään myös muutamia antiikvafontteja, jotka ovat laajalti 

käytössä. Julkaisun maksimimääränä pidetään kolmea erilaista typografista kirjaintyyppiä. (Sink-

konen ym. 2006, 85,124.)  

 

 

KUVIO 2. Antiikva ja Groteski (Häkkinen 2015, viitattu 28.8.2018) 

 

Käytettävän fontin pitää olla sellainen, joka löytyy useimmista tietokoneista, mikä usein rajaa vali-

koimat vähiin. Usein selaimen oletusfonttikoko on 12 pistettä. Leipätekstiä ei kannata asettaa pie-

nemmäksi kuin 10 pistettä tai 14 pikseliä. (Korpela 2010, 83, 103, 105.) Ikääntyviä varten suositel-

laan aina päätteetöntä kirjasinta ja 14 pisteen kirjasinkokoa leipätekstissä. Jo yli 40-vuotiaille näy-

tön pistekoot 8 ja 10 ovat liian pieniä, sillä ikänäkö vaatii isommat kirjaimet. (Sinkkonen ym. 2006, 

125.) Leipätekstin tulisi olla tarpeeksi iso, jotta se ei vähentäisi tekstin luettavuutta, jolloin katseen 

on helpompi seurata riviä. Tekstin riviväliin pitää myös kiinnittää huomio, ettei se ole liian pieni. 

Usein rivivälin arvoksi riittää 1.35. Tyypillisesti oletusarvo on alle 1.2, joka riittää tyypillisille antiik-

vafonteille. (Korpela 2010, 10, 107.) 

 

Otsikoissa kannattaa suosia pienaakkosia, koska pienaakkoset poikkeavat toisistaan enemmän. 

Luettavuudeltaan pienaakkoset ovat helpompia kuin suuraakkoset. Otsikkoa voidaan korostaa li-

havoimalla, käyttämällä isompaa fonttia tai eri väriä, koska ne toimivat näytöllä parhaiten. (Korpela 

2010, 120.) Verkkosivuilla kannattaa välttää kursivointia ja alleviivauksia luettavuuden kannalta 

(Sinkkonen ym. 2006, 125). Alleviivaus sekoittuu helposti linkkeihin, jonka takia sitä ei suositella 

käytettävän (Sinkkonen ym. 2006, 124). Kaikissa verkkoteksteissä suositellaan käytettäväksi va-

senta tasausta eli teksti tasataan vasemmalle. Täystasaus vaikuttaa silmäilynopeuteen negatiivi-

sesti. (Kananen 2013, 36.)  
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Värit 

Värillä on kolme ominaispiirrettä, jotka ovat värisävy, valoisuus tai kirkkaus ja värikylläisyys. Vä-

risävyillä tarkoitetaan värejä kuten punaista, keltaista, sinistä ja vihreää. Valoisuus on mustan tai 

valkoisen määrä värissä ja värikylläisyys taas kertoo, kuinka puhdas väri on. Värisuunnittelulla on 

olennainen osansa verkossa ja värejä pitää käyttää harkiten. Väreihin liittyy niin emotionaalisia, 

kulttuurisia että sosiaalisia merkityksiä. Yksi väri oikein käytettynä voi lisätä tehokkuutta, nopeutta 

ja tarkkuutta verkkosivuilla. Värillä voidaan kiinnittää käyttäjän huomio, ilmaista sijaintia tai luoda 

tunnelmaa verkkosivuston ilmeeseen. (Sinkkonen ym. 2006, 126-128.) Värin on kuvastettava verk-

kosivuston haluttua viestiä (Sinkkonen ym. 2009, 252). 

 

Länsimaalaisia tyypillisiä väriassosiaatioita siniselle värille ovat vesi, taivas, rauhallisuus. Tumman-

sininen ilmaisee voimaa ja luotettavuutta sekä valkoiseen yhdistettynä Suomea. Turkoosi ilmaisee 

jäätä ja merta, sekä on rauhoittava ja herkkä. Keltainen ilmaisee lämpöä, aurinkoa, onnellisuutta. 

Valkoinen assosioidaan rehellisyyteen, puhtauteen, viisauteen. Yleensä valkoinen on hyvä tausta-

väri ja antaa ilmavuutta sommittelulle. Yleisesti voidaan ajatella mitä punaisempi väri on, sitä enem-

män se aiheuttaa jännitystä ja valppautta, ja mitä lähempänä sinistä, sitä rauhoittavampi vaikutus, 

sillä on. (Sinkkonen ym. 2006, 129-131.) 

 

Usein paras taustaväri on kylmä, murrettu ja vaaleahko väri. Verkkosivuja etenkin ikääntyneille 

tehdessä kannattaa käyttää valkeaa taustapohjaa, jossa on selkeä musta fontti. Vaalean tekstin 

käyttöä ei suositella käytettävän tummalla taustalla. (Sinkkonen ym. 2006, 129, 132.) 

Kuvat 

Verkkosivujen silmäiltävyyttä voidaan parantaa lisäämällä sivulle merkityksellisiä kuvia. Kuvat tuo-

vat sivustolle ilmettä, havainnollistavat asioita ja toimivat katseen kohdistajina. Suuria kuvia ei suo-

sitella, koska ne ovat hitaita ladata, jos käyttäjällä on hidas internetyhteys. (Vasile, 2013, viitattu 

4.9.2018.) Jos kuvia lisätään, niiden on liityttävä tekstin sisältöön, koska kuvat vetävät helposti 

huomion puoleensa (Kananen 2013, 35). Käyttäjien luottamusta voidaan lisätä ilmoittamalla ku-

vaan sen kuvaaja.  Kuvatekstejä ei myöskään sovi unohtaa. (Sinkkonen ym. 2009, 254-255.) 

 

Kuva voidaan asetella eri suhteessa tekstiin kuten tekstikappaleiden ulkopuolelle, tekstin viereen 

vasemmalle tai oikealle (Korpela 2010, 89). Verkkosivun taustaksi sopii hyvin harvoin valokuva. 

Etenkin jos taustakuvan päälle tulee teksti, luettavuus on huono, jos taustan ja värin kontrasti ei ole 

riittävä. (Korpela 2010, 100-101.) Verkkosivuilla suositellaan käytettävän henkilökuvia yhteystiedot-
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sivulla. Kuvat parantavat mielikuvaa asiakaspalvelun laadusta ja lisäävät uskottavuutta yrityksessä 

työskentelevistä henkilöistä. (Leino 2012, 189.)  

 

Verkkosivun ja kuvien yhteenlasketun tiedostokoon pitää pysyä pienenä, jotta sivut latautuvat no-

peasti (Sinkkonen ym. 2009, 254). Kuvat voidaan pienentää kuvankäsittelyohjelmalla ennen niiden 

siirtämistä sivuille. Kuvankäsittelyohjelmalla kuvan mitat voidaan pienentää ja muuttaa kuvan pak-

kausastetta eli tarkkuutta. Esimerkiksi Optimizilla on kätevä työkalu, joka pakkaa kuvat automaat-

tisesti tai halutessaan tiedoston koon voi säätää itse. (Ylinen 2018, viitattu 12.9.2018.) Esimerkiksi 

ison kuvan optimaalinen koko on alle 300 kB eli 0,3 MB (Pinomaa 2018, viitattu 8.1.2019). 
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4 VERKKOSIVUJEN TOTEUTUS 

Tässä opinnäytetyössä toteutetut verkkosivut on pyritty toteuttamaan teoriapohjan eli sisältömark-

kinoinnin, hakukoneoptimoinnin ja hyvän verkkosivun rakenteen keinoin. Verkkosivujen toteutuk-

sen ratkaisuihin on päädytty myös benchmarking-arvioinnin pohjalta. Verkkosivujen toteutukseen 

on käytetty WordPress julkaisujärjestelmää. Tässä opinnäytetyössä suunnitellut, toteutetut ja jul-

kaistut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.algarvensuomiseura.fi (Viitattu 25.2.2019). 

4.1 Benchmarking 

Verkkosivujen suunnittelussa käytetään apuna tutkimusmenetelmää benchmarking. Benchmarking 

tarkoittaa vertailuanalyysia tai vertaiskehittämistä. Menetelmässä opitaan muilta esimerkkejä nii-

den parhaista käytännöistä ja ratkaisuista. Vertailun tavoitteena on saavuttaa parannuksia omaan 

toimintaan havainnoinnin ja kehitysideoiden kautta. (UEF, viitattu 12.9.2018.)  

 

Vertailuanalyysiin valitaan sellaisia suurten brändien verkkosivuja, jotka on toteutettu WordPress 

alustalla. Oletuksena on, että suuret brändit ovat tehneet hyvät verkkosivut, joista ottaa mallia. 

Vertailussa kiinnitetään huomiota tyypillisiin verkkosivuilta löytyviin elementteihin ja visuaalisiin rat-

kaisuihin. Vertailtavaksi valitaan Samsung Newsroom, Facebook Newsroom ja The New York 

times -verkkosivut. Opinnäytetyön projektin aikana olen tarkastellut lukuisia erilaisia verkkosivuja, 

mutta raportoin vain näistä kolmesta verkkosivusta ja niiden yhteneväisistä piirteistä. 

 

Samsung Newsroom -verkkosivujen taustaväri on valkoinen (Kuvio 3). Korostusväreinä on käytetty 

mustaa, harmaata ja sinistä. Etusivu on moderni ja sisältää suuren kuvan, jonka päällä on isolla 

fontilla uutisen otsikko. Navigointipalkki on sijoitettu ylös vaakatasoon, ja sisältää viisi pääosiota. 

Pitämällä hiirtä pääotsikon päällä, aukeaa pudotusvalikko, johon on listattu kaikki tähän liittyvät 

alasivut.  
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KUVIO 3. Verkkosivun etusivu ja pudotusvalikko (Samsung Newsroom 2018, Viitattu 12.9.2018) 

 

Facebook Newsroom -etusivun yleisilme on raikas (Kuvio 4). Verkkosivuilla on käytetty valkoista ja 

vaaleansinistä väriä. Etusivulla on näkyvissä iso kuva, jonka vieressä on isolla uutisen otsikko. 

Navigointipalkissa on seitsemän pääosiota. Sivuston rakenne on selkeä ja helppokäyttöinen. 

 

 

KUVIO 4. Verkkosivun etusivu (Facebook Newsroom 2018, viitattu 12.9.2018) 
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The New York Times Company -verkkosivut ovat todella yksinkertaiset (Kuvio 5). Verkkosivujen 

värimaailma ja rakenne on yksinkertainen. Värejä ei ole käytetty vaan pelkästään valkoista, mustaa 

ja harmaata. Hieman väriä etusivulle tuo kolme pientä kuvaa. Fonttivalinta sopii yritykselle. Navi-

gointipalkin pääosioita on seitsemän kappaletta. 

 

KUVIO 5. Verkkosivun etusivu (The New York times, Viitattu 12.9.2018) 

 

Jokaisella vertaillulla verkkosivulla toistuu sama selkeä ja verkkosivuille perinteinen rakenne. Etu-

sivulta näkyy heti yrityksen nimi ja logot on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Rakenne ja ulkoasu 

on pidetty yksinkertaisena. Verkkosivustojen navigointipalkit on sijoitettu yläreunaan vaakatasoon. 

Pääosioiden määrä vaihtelee viidestä seitsemään. Otsikot ovat selkeitä ja ytimekkäitä. Jokaisen eri 

brändin verkkosivun yleisilme on raikas, koska päävärinä on käytetty valkoista. Etusivuilla on isoja 

tai pienempiä kuvia. Samsungin ja Facebookin sivuilla someikonit ovat oikealla yläreunassa, kuten 

myös hakupalkki. 

 

Benchmarking toimi hyvänä vertailupohjana ja antoi inspiraatiota verkkosivujen suunnitteluun. 

Etenkin Samsungin pudotusvalikon koin toimivana ratkaisuna. Benchmarking osoittautui hyväksi 

tavaksi kerätä vinkkejä seuran sivuille ja vahvisti näkemystä verkkosivujen perinteisestä raken-

teesta. Vertaillussa ilmi tulleita ominaisuuksia pyritään soveltamaan Algarven Suomi-Seuran verk-

kosivuille toimiviksi. 
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4.2 Sivuston toteutus 

Algarven Suomi-Seuran domain eli verkkotunnus on algarvensuomiseura.fi. Domain siirrettiin van-

halta palveluntarjoajalta uudelle. Verkkotunnuksen siirto onnistui helposti välittäjänvaihtoavaimen 

avulla. Kotisivujen uudistamista varten päätettiin valita WordPress. Toimeksiantaja halusi siirtyä 

nykyaikaiseen julkaisujärjestelmään, jota on helppo käyttää ilman ohjelmointiosaamista. 

WordPress osoittautui luontevaksi valinnaksi sen saavuttaman suosion, maksuttomuuden, turvalli-

suuden, hakukoneystävällisyyden, ilmaisten lisäosien ja responsiivisten teemojen vuoksi. Julkai-

sujärjestelmistä se oli ainoa itselleni tuttu, koska sen käytöstä oli entuudestaan hieman kokemusta. 

Julkaisujärjestelmien vertailu jätettiin työstäni pois, koska julkaisujärjestelmän valinnasta oltiin yk-

simielisiä.  

 

Vertailun perusteella webhotelliksi valittiin Sigmatic. Webhotellin valintaan vaikuttivat hinta ja omi-

naisuudet. Kyseistä webhotellia markkinoidaan varmana, luotettavana ja suomalaisena palveluna. 

(Sigmatic 2019, viitattu 28.2.2019.) Sigmatic tarjoaa suomenkielistä asiakaspalvelua, joka koettiin 

toimeksiantajan kannalta tärkeäksi. Sigmaticin asiakaspalvelu oli moitteetonta, eikä palvelussa ol-

lut minkäänlaista ongelmaa koko projektin aikana. Sigmatic oli helppo ottaa käyttöön ja WordPres-

sin asentaminen palveluun oli myös vaivatonta. 

 

WordPress julkaisujärjestelmään otettiin käyttöön Astra -teema. WordPressin teemoilla ei yleensä 

saa aikaiseksi helposti räätälöityjä sivutaittoja, jos ei ole osaamista HTLM tai CSS -koodausta. Ha-

lusin pystyä itse räätälöimään sivut ilman koodauksen opettelua, joten WordPressiin päätettiin os-

taa Elementor Pro lisäosa. Elementor on WordPressin page builder lisäosa, jonka avulla voi luoda 

sivustoja yksinkertaisen työkalun ja reaaliaikaisen visuaalisen esikatselun avulla, eli se näyttää 

suoraan tehdyt muokkaukset niin kuin ne näkyvät sivustolla. Elementor Pro on maksullinen (alkaen 

$49) versio, joka sallii käyttäjän rakentaa koko WordPress-teeman samaa vetotyökalua käyttäen. 

Elementorilla on miljoonia käyttäjiä, mikä varmistaa, että siinä ilmenevät virheet korjataan nopeasti. 

(Kinsta 2019; Väisänen 2018, viitattu 18.2.2019.) 
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4.3 Sivuston rakenne 

Tässä luvussa käydään läpi, millaisiin ratkaisuihin verkkosivujen rakentamisessa on päädytty. 

Verkkosivuja rakentaessa on otettu huomioon teoriapohjassa esitettyjä hyvän verkkosivun ominai-

suuksia. Verkkosivujen toteutuksen ratkaisuihin on päädytty myös benchmarking-arvioinnin poh-

jalta. 

 

Sisältö 

Algarven Suomi-Seuran verkkosivujen tärkeä merkitys on toimia uutis- ja informointikanavana niin 

uusille kuin nykyisille käyttäjille. Sisältö on pyritty luomaan kävijöille hyödylliseksi, eli se on kohdis-

tettu seuran jäsenille sekä uusille kävijöille. Sisältö muokattiin niin, että se on kohderyhmää kiin-

nostava ja houkutteleva sekä tieto on ajankohtaista. Verkkosivujen sisällöllä on pyritty tekemään 

yhdistys ja palvelut tunnetuiksi sekä luomaan kiinnostusta. Aikaisempaa verkkosivujen sisältöä ar-

vioitiin sen hyödyllisyyden perusteella ja siirrettiin sen mukaisesti uusille sivuille.  Sivuilla on tietoa 

esimerkiksi seuran tapahtumista ja aktiviteeteista, uusimmista julkaisuista ja uutislehtisistä, hyödyl-

listä tietoa Portugalissa elämisestä sekä kauppapaikka, jossa halukkaat jäsenet ja muut voivat mai-

nostaa tuotteita tai palveluja. Aiemmilla seuran verkkosivujen etusivulla oli ilmoituksia, jotka siirret-

tiin myös uusille sivuille. Ilmoitukset etusivulla ovat yrityksien mainoksia. 

 

Verkkosivujen etusivusta tehtiin informatiivinen niin uusille kuin vanhoille kävijöille. Tavoitteena oli 

saada kaikki oleellinen tieto etusivulle, jotta yhdellä silmäyksellä kävijä saa kuvan yhdistyksen toi-

minnasta. Etusivulle on kirjoitettu esittely yhdistyksestä, millä tavoitellaan uusia jäseniä ja tahoja, 

jotka vierailevat sivuilla. Algarven Suomi-Seura pitää yhteyttä jäsenistöön aktiivisella uutiskirjevies-

tinnällä, joten sivustolle luotiin myös seuran jäsenille sivu, joka vaatii sisäänkirjautumisen. ”Jäse-

nille” -sivulla on seuran uutiskirjeille toteutettu arkisto, josta jäsenet voivat selata ja lukea uutiskir-

jeitä. Teoriapohjaan ja benchmarking-arviointiin perustuen sivuilla kehotetaan kohdeyleisöä 

toimintaan. Sivulle lisättiin call to action -painikkeita, joissa lukee esimerkiksi “Lue lisää” ja “Katso 

jäsenedut ja liity”. Sivuilla on käytetty informatiivisia otsikoita ja sopivan pituisia tekstikappaleita 

varmistamaan sivujen helppolukuisuus.  

 

Hakukoneoptimointi 

Teoriapohjaan perustuen hakukoneoptimointi huomioitiin muun muassa otsikoiden ja kuvien ni-

meämisessä. Kuvan nimeämisessä huomioidaan otsikko ja vaihtoehtoinen teksti, jos kuva ei la-
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taudu oikealla tavalla. Verkkosivujen kuvakoot optimoitiin pienemmäksi, jotta sivut latautuisivat no-

peammin. Verkkosivuilla on ulkoisia ja sisäisiä linkityksiä. Sivuille ei lisätty muropolkua, koska teo-

riaan ja benchmarkingiin pohjautuen, sitä ei kannata käyttää 1-3 tasoisella sivustolla. Yhdistykselle 

luotiin Google My Business -tili näkyvyyden parantamiseksi Google hauissa ja mapsissa (Kuvio 6). 

Näin asiakkaat löytävät yrityksen helpommin hakutuloksista. 

 

 

KUVIO 6. Google My Business oikeassa reunassa Googlen hakutuloksissa (Viitattu 28.2.2019) 

 

Verkkosivujen palvelimelle ostettiin SSL-sertifikaatti. SLL-suojaus otettiin käyttöön, jotta vältetään 

tilanteet, joissa käyttäjät eivät luota sivustoon tai eivät uskalla käyttää sitä, joka taas vähentää 

bounce ratea eli käyttäjien välitöntä poistumisprosenttia verkkosivuilta. Teoriapohjan mukaan SLL-

suojauksella sivusto ja sen kuvat latautuvat käyttäjälle nopeammin. 

 

WordPressiin asennettiin Google analyticsin lisäosa. Vaikka Algarven Suomi-Seura on nonprofit-

organisaatio, joka ei tavoittele voittoa, on tilastoja silti hyvä seurata. Sen avulla saa tietoon muun 

muassa verkkosivuston suosituimmat sivut, kävijämäärät, kävijöiden poistumisprosentin ja keski-

määräisen sivuilla olo ajan. Olen opastanut toimeksiantajalle, kuinka tilastoja luetaan.  

 

Sopiva KPI (Key Performance Indicator) tälle verkkosivuprojektille oli käyttäjän rekisteröityminen 

jäseneksi tai yhteydenottopyynnön jättäminen. Jotta konversio tavoitettaisiin, päätettiin heti etusi-

vulle sijoittaa linkki jäsenetuihin ja jäseneksi liittymiseen (Kuvio 7). Uudet kävijät on huomioitu, ja 
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heitä kehotetaan katsomaan jäsenedut ja liittymään seuraan. Potentiaalisten asiakkaiden ja mui-

den yhteistyö tahojen yhteydenottoja pyrittiin lisäämään sijoittamalla yhdistyksen yhteystiedot joka 

sivulle alatunnisteeseen sekä yhteydenottolomake ”Yhteystiedot” -sivulle. 

 

KUVIO 7. Etusivun linkki jäsenetuihin ja jäseneksi liittymiseen (Viitattu 28.2.2019) 

 

Navigointi 

Teoriapohjan ja benchmarking -arvioinnin pohjalta päädyttiin ratkaisuun, että navigointivalikko si-

joitetaan perinteisesti vaakatasoon yläreunaan, logo vasempaan yläreunaan ja slogan etusivun 

kuvan päälle. Valikko on sijoitettu yläreunaan, jotta se on helposti löydettävissä. Navigointivalik-

koon laitettiin myös yhdistyksen nimi ja logo. Verkkosivun pääosiot ovat ”Etusivu”, ”Seura”, ”Tapah-

tumat”, ”Eläminen Portugalissa”, ”Kauppapaikka”, ”Jäsenille” ja ”Yhteystiedot”. Pääosioita on seit-

semän, joka benchmarking arvioinnin ja teorian mukaan on sopiva määrä. Navigointiin lisättiin ”Etu-

sivu” painike, vaikka se on vanhanaikainen tapa. Suurin osa seuran jäsenistä on ikääntyneitä, joten 

selkeyden ja löydettävyyden vuoksi ”Etusivu”-painike on lisätty palkkiin eikä esimerkiksi logoon lin-

kiksi. Kuviossa 8 näkyy verkkosivujen navigointivalikko. 

 

KUVIO 8. Navigointivalikko ja etusivun kuva (Viitattu 28.2.2019) 
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Kun vierailija on etusivulla navigointivalikon ”Etusivu”-teksti muuttuu oranssiksi, ja sen alla on 

oranssi viiva (Kuvio 8). Jos vierailija on ”Yhteystiedot”-sivulla, oranssi väri siirtyy sinne. Jotta kävijä 

tietää missä sivulla hän on, sijainti on tehty selkeäksi kahdella elementillä: värillä ja alleviivauksella. 

Kun hiirtä pitää pääotsikoiden päällä avautuu alaotsikot näkyviin. Jokaisella sivulla on samanlainen 

navigointivalikko ja alatunniste. Sivut ovat rakennettu mahdollisimman selkeiksi ja yksinkertaiseksi. 

 

Teoriapohjan ja benchmarkingin mukaan etusivun nostot ja ristiinlinkitykset nopeuttavat ja helpot-

tavat sivustolla liikkumista, joten niitä lisättiin etusivulle. Etusivulle on sijoitettu linkit tapahtumaka-

lenteriin, julkaisuihin ja aktiviteetteihin (Kuvio 9). Tapahtumakalenterin linkki sijoitettiin etusivulle, 

koska seuran jäsenet etsivät ja käyttävät sitä useimmiten ja se on heille tärkeä. Julkaisujen ja akti-

viteettien linkit sijoitettiin samasta syystä etusivulle, jotta jäsenet pääsevät näihin tietoihin nopeasti. 

Lisäksi uudet kävijät voivat tutusta seuraan näiden linkkien kautta. Etusivulle on lisätty ”Ajankoh-

taista” -osio, jonka tarkoitus on ohjata jäsenet seuran Facebook sivuille, jossa on ajankohtaisempia 

tietoja. 

 

 

KUVIO 9. Etusivun elementtejä (Viitattu 28.2.2019) 

 

Sivuston footerissa eli alatunnisteessa on linkit sivuille, joita käyttäjien uskotaan tarvitsevan eniten 

(Kuvio 10). Alatunnisteeseen lisättyjen linkkien tarkoituksena on helpottaa käyttäjien navigointia, 

jotta heidän ei tarvitse siirtyä sivun yläosaan löytääkseen haluamansa välilehden. Alatunnisteessa 

on myös yhdistyksen yhteystiedot, linkki Facebook-sivuille ja Google Maps -kartta toimiston osoit-
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teeseen. Alatunniste on samanlainen jokaisella sivulla, joten yhdistyksen sähköposti ja puhelinnu-

mero ovat helposti löydettävissä. Alatunnisteeseen otettiin mallia arvioimalla muiden verkkosivujen 

alatunnisteita. 

 

 

KUVIO 10. Footeri eli alatunniste (Viitattu 28.2.2019) 

 

Responsiivisuus 

Responsiivisuuteen kiinnitettiin huomio ensimmäisen kerran jo teeman valinnassa. Resposiivisuus 

koettiin todella tärkeäksi, koska sivuja selaillaan nykyisin myös muullakin kuin tietokoneella. Kuvi-

ossa 11 näkyy verkkosivun etusivun yläosa mobiilinäkymässä. Mobiiliversiossa navigointivalikko 

on vasemmassa reunassa ja sen sisältö tulee näkyviin painettaessa. Sivujen sisältö asettuu allek-

kain mobiilissa. Päätelaitteesta riippumatta verkkosivujen navigointivalikko ja alatunniste näkyvät 

jokaisella sivulla. Tabletilla verkkosivut näyttävät lähes samalta kuin tietokonenäkymällä, koska 

ominaisuudet eivät vaihda niin paljon paikkaa. Responsiivisuutta on testattu sivujen rakentamisen 

loppuvaiheilla eri laitteilla. Verkkosivuja testattiin läpi erilaisilla päätelaitteilla kuten mobiililaitteilla, 

tabletilla, kannettavalla tietokoneella ja pöytäkoneella. Kuviossa 11 näkyy etusivun kuva mobiililait-

teella. Verkkosivut testattiin verkkoselaimilla, jotka olivat nimeltään Google Chrome, Internet Ex-

plorer, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge. Testauksen myötä kävi ilmi, että mobiililaitteilla jotkut teks-

tit eivät näkyneet kokonaan ja Internet Explore selaimella ei näkynyt etusivun pääkuva. Sain kui-

tenkin korjattua kyseiset ongelmat.  
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KUVIO 11. Mobiilinäkymä (Viitattu 28.2.2019) 

 

Visuaaliset valinnat 

Verkkosivuston päävärit ovat valkoinen, turkoosi ja oranssi. Sininen väri on sama kuin yhdistyksen 

logossa, jotta värimaailma olisi yhtenäinen sen kanssa. Taustaväriksi valittiin valkoinen, jotta sivut 

olisivat selkeät ja raikkaat. Benchmarkingin ja teoriapohjan mukaan valkoinen taustaväri toimii hy-

vin verkkosivuilla ja sopii myös ikääntyneille. Turkoosi ja oranssi väri toistuvat verkkosivuilla esi-

merkiksi otsikoissa ja nappuloissa, korostamassa tiettyjä elementtejä (Kuvio 13).  

 

Verkkosivuille on valittu helppolukuinen WordPressin oletus fontti, joka on koossa 15 ja väriltään 

musta. Verkkosivujen useimmat vierailijat ovat ikääntyneitä, joille suositellaan teoriapohjan mukaan 

isompaa fonttikokoa kuten 14, ja siksi valittiin koko 15. Fontiksi valittiin groteski eli päätteetön kir-

jasintyyppi. Helppolukuisuuden parantamiseksi otsikot on kirjoitettu pienaakkosin, ne on lihavoitu 

ja niissä on käytetty värejä. Sivujen tekstipalkit on tasattu vasemmalle, joka teoriaan ja benchmar-

kingiin pohjautuen helpottaa lukemista. 
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Algarven Suomi-Seuran etusivulle valittiin koko sivun levyinen pääkuva. Pääkuvassa on Algarven 

hiekkaranta, jonka yläkulmassa lentää neljä lokkia. Algarven Suomi-Seuran logossa on neljä kyyh-

kyä. Etusivun kuva on valittu, jotta se olisi yhtenäinen logon kanssa. Kalliot sekä hiekkaranta edus-

tavat hyvin Algarvea. Slogan eli ”Suomalaiset yhdessä Algarvessa” on sijoitettu kuvan päälle 

benchmarkingin pohjalta. Verkkosivuille lisätyt kuvat on ladattu eri kuvapalveluista, jotka ovat ni-

meltään Pexels, Pixabay ja Adobe Stock. Palvelut tarjoavat ilmaisia ja korkealaatuisia kuvia.  
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KUVIO 13. Algarven Suomi-Seuran uusien verkkosivujen etusivu (Viitattu 28.2.2019) 
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5 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivut Algarven Suomi-Seuralle hyödyn-

täen sisältömarkkinointia ja hakukoneoptimointia. Projektin tavoitteena oli luoda nykyaikaiset ja 

helppokäyttöiset verkkosivut, joita toimeksiantajan on yksinkertaista ylläpitää. Opinnäytetyöpro-

sessi opetti, miten verkkosivut rakennetaan alusta loppuun asti. Sivujen rakentamiseen kului paljon 

työtunteja ja haasteilta ei voinut välttyä. 

 

Päätutkimuskysymys oli ” Kuinka suunnitella ja toteuttaa visuaaliset sekä helppokäyttöiset verkko-

sivut nonprofit-organisaatiolle?”. Tutkimusongelma ratkaistiin syventymällä verkkosivuja käsittele-

vään teoriaan ja käyttämällä benchmarking-arviointia, joiden pohjalta loin verkkosivut. Tietoperus-

tan kautta nousi ideoita ja kehitysideoita verkkosivuille. Tein oppaan (Liite 1.), kuinka verkkosivujen 

sisältöä muokataan, jotta toimeksiantaja pystyy itsenäisesti päivittämään sivuja. Oppaassa käy-

dään läpi sisällön lisäystä ja muokkausta, joita toimeksiantaja useimmiten tarvitsee verkkosivujen 

ylläpidossa. Tavoitteessa onnistuttiin, sillä toimeksiantaja on lisännyt sisältöä sivuille. Opasta voi-

daan jatkossa päivittää tarpeen mukaan ja se voi toimia perehdyttämisoppaana yhdistyksen uusille 

työntekijöille.  

  

Alatutkimuskysymyksiä olivat ”Miten sisältömarkkinointia kannattaa hyödyntää verkkosivujen suun-

nittelussa?”, ”Miten hakukoneoptimointi otetaan huomioon verkkosivujen suunnittelussa?” ja ”Mitä 

tekijöitä kannattaa ottaa huomioon verkkosivujen suunnittelussa?”. Sain työssäni vastaukset jokai-

seen kysymykseen. Sisältöä kannattaa luoda niin, että se on kohderyhmää kiinnostavaa, jotta asi-

akkaat saavat lisärvoa, ja yritys vaikuttaa asiantuntevalta ja luotettavalta heidän mielestään. Haku-

koneoptimointi huomioidaan verkkosivuilla muun muassa responsiivisuutena, sivuston nopeana la-

tausaikana ja hyvänä navigointirakenteena. Algarven Suomi-Seuralle hakukoneoptimoinnista on 

erityistä hyötyä, koska hakukoneissa näkyminen on ilmaista. Verkkosivujen suunnittelussa kannat-

taa ottaa huomioon tärkeimmät tekijät, jotka ovat rakenne, sisältö ja käytettävyys.   

 

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen merkitys oli suuri verkkosivujen suunnittelussa ja toteu-

tuksessa. Viitekehyksessä käytiin läpi millaisten verkkosivujen kannattaa olla ja miksi yrityksellä 

pitää olla toimivat verkkosivut. Teoreettinen viitekehys vaati olennaisen tiedon ja monipuolisten 

lähteiden käyttämisen. Tein taustatyötä WordPress-julkaisujärjestelmästä sekä sen lisäosista ja 
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katsoin tutoriaalivideoita Youtubesta, jotka vaativat monia työtunteja. Opin yllättävän nopeasti ai-

heesta ja työssäni korostuukin tekemällä oppimisen tehokkuus. Teoriaosuudessa oli entuudestaan 

niin tuttua kuin uuttakin asiaa, mutta tietoja tuli käsiteltyä eri lailla, kun se piti soveltaa käytäntöön. 

Teoriapohjassa käyttämäni kirjalliset lähteet eivät olleet kovin uusia, mutta mielestäni digitaalisten 

lähteiden ajankohtaisuus täydensi onnistuneesti kirjallista osiota. Koen, että aiemmissa opinnoissa 

opitut käsitteet syventyivät entisestään opinnäytetyön teon myötä. 

 

Verkkosivujen rakentamisprojekti toi myös erilaisia haasteita. Aikaisempi kokemukseni verkkosivu-

jen rakentamisesta ja WordPress-julkaisualustan käytöstä rajoittuivat opintokurssilla luotuihin verk-

kosivuihin, jotka oli luotu hyvin yksinkertaisesti. Haastavin ongelma liittyi responsiivisuuteen, jonka 

sai korjattua muuttamalla sivun rakennetta. Pari kertaa kävin läpi teknisiä ongelmia, joihin en voinut 

itse vaikuttaa. Esimerkiksi WordPressiin asentamani lisäosa ei välttämättä toiminut kuten piti, mutta 

lisäosan päivittäessä ongelma hävisi. 

 

Lähdekirjallisuutta opinnäytetyön aiheesta oli suhteellisen vähän, jonka päättelin johtuvan, siitä että 

digitalisoituminen on jatkuvaa, eikä siitä ehditä kirjoittaa niin usein oppikirjoja. Lähteisiin tutustu-

malla selvisi, ettei ole olemassa niin sanottuja yleispäteviä ohjeita hyvälle verkkosivulle, vaan oh-

jeet riippuvat yrityksestä, sivuston päämäärästä ja käyttäjistä. Pääasiassa hyvän verkkosivun omi-

naisuuksia ovat responsiivisuus, helppokäyttöisyys, nopeus ja hyvä sisältö. Huomasin projektin ai-

kana kiinnittäväni huomiota digitaalisen markkinoinnin kannalta verkkosivuihin, arvostellen niiden 

responsiivisuutta tai rakennetta. Projekti kehitti kriittistä ja tutkivaa asennetta mediaa kohtaan. Tä-

män opettavaisen projektin avulla huomasin ja hyväksyin ajatuksen, että verkkosivut eivät ole oi-

keastaan koskaan täysin valmiit. Tänä päivänä verkkosivujen kuuluukin olla ajan hermolla ja aktii-

viset, jotta ne saavat kävijän palaamaan aina uudelleen. Analytiikan perusteella verkkosivuja on 

hyvä kehittää jatkuvasti paremmaksi. Opinnäytetyön myötä kehityin markkinoinnin ja tietotekniikan 

saralla, joista uskon olevan hyötyä tulevaisuudessani.  

 

Sopiva jatkotyöidea voisi olla verkkosivuja varten tehtävä sisältömarkkinointisuunnitelma tai asia-

kastyytyväisyyskysely verkkosivuista. Sisältömarkkinointisuunnitelma ohjaisi yritystä saamaan 

vielä paremmin näkyvyyttä ja luomaan jatkossakin kiinnostavaa sisältöä kohderyhmälle. Markki-

noinninhan pitäisi olla koko ajan jatkuvaa. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla taas voitaisiin kehittää 

verkkosivuja tulevaisuudessa. 
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Yhdistyksen verkkosivuista tuli ammattimaiset ja toimivat. Kykenin rakentamaan suunnitelmaa vas-

taavat verkkosivut, joihin myös toimeksiantaja oli tyytyväinen. Sain verkkosivuilla toimimaan kaikki 

toimeksiantajan toivomat ominaisuudet, kuten lomakkeet, tapahtumakalenterin ja sisäänkirjautu-

mista vaativan osion jäsenille. Yhdistyksen toiveet verkkosivujen sisällöstä ja ulkoasusta toteutui-

vat. Etusivulle toivottiin heidän tunnusväriä ja logoa, sekä linkit tärkeimmille sivuille. Tavoitteiden 

mukaisesti verkkosivut ovat nyt selkeät, informatiiviset ja helppokäyttöiset. Tekstisisällöt tarjoavat 

olennaista tietoa kävijöille. Sain tehtyä verkkosivut kustannustehokkaasti ja uudet verkkosivut tule-

vat kustantamaan vähemmän yhdistykselle verrattuna aikaisempaan verkkosivujen palvelun tarjo-

ajaan, mikä on vain positiivista. Verkkosivujen kuvat on ladattu ilmaisista kuvapankeista, joita saa 

käyttää ja muokata kaupallisesti.  

 

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen, että tein opinnäytetyön, josta on konkreettista hyötyä yhdistyk-

selle. Opin todella paljon verkkosivujen rakentamisesta prosessin aikana ja sain luotua verkkosi-

vuista toimivan kokonaisuuden. Yhdistys on antanut positiivista palautetta verkkosivuista ja on to-

della kiitollinen työpanokseeni. Koen, että opinnäytetyöstä on hyötyä toimeksiantajalleni, sillä tä-

män myötä he saivat itselleen uudet ja toimivat verkkosivut sekä oppaan sivuston ylläpitämiseen. 

Henkilökohtainen tavoitteeni oli oppia uusia asioita opinnäytetyöni aiheesta ja omaksua ne siirtä-

mällä käytäntöön. Kokonaisuudessaan voin sanoa, että opinnäytetyöprosessi lisäsi tietotaitoani ja 

työelämävalmiuksiani. 
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LIITTEET LIITE 1 

 

 

Opas verkkosivujen sisällön lisäyksestä ja muokkauksesta WordPressillä 
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1  Kirjautuminen  

 

Alla olevista linkeistä pääset kirjautumaan ja muokkaamaan verkkosivuja WordPressillä. 

• https://algarvensuomiseura.fi/wp-login.php 

• https://algarvensuomiseura.fi/login 

 

Syötä käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumisen jälkeen avautuu WordPressin ohjausnäkymä. Va-

semmalla reunassa on valikko (Kuvio 1). 

 

 

KUVIO 1. WordPressin ohjausnäkymä  

 

Kun klikkaat vasemmasta yläkulmasta ”Algarven Suomi-Seura” pääset vierailemaan sivustolla. 

Kun verkkosivuilla näkyy musta yläpalkki, tiedät että olet muokkaustilassa (Kuvio 2). 

 

https://algarvensuomiseura.fi/wp-login.php
https://algarvensuomiseura.fi/login
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KUVIO 2. Muokkaustilassa näkyvä yläpalkki 

 

Tärkeintä on muistaa aina muokata Elementorilla, kun tehdään mitä tahansa muutoksia verkkosi-

vuille. Jos vahingossa alat muokkaaman sivuja WordPressin omalla muokkausohjelmalla, paina 

raksista ja peruuta tehdyt muutokset. Kun muokkaat mitä tahansa sivua, paina ”Muokkaa Elemen-

torilla”, ja sivuston vasempaan reunaan ilmestyy pinkki Elementorin valikko. Ainoastaan tapahtu-

makalenterin sisältöä ei voi muokata Elementorilla, vaan se tehdään WordPressin ohjausnäkymän 

valikosta. (M.E. Calendar) 
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2  Tapahtuman lisääminen tapahtumakalenteriin 

 

Mene WordPressin ohjausnäkymään (Kuvio 1). Valitse valikosta M.E. Calendar (Kuvio 3). 

 

 

KUVIO 3. M.E. Calendar 

 

”All events” – kohdassa näkyy kaikki tapahtumat, jotka ovat jo julkaistu kalenteriin. Voit tehdä muu-

toksia tapahtumiin tätä kautta. ”Add event” – kohdasta lisätään uusi tapahtuma kalenteriin. 

 

Lisää otsikko ja kuvaus tapahtumalle (Kuvio 4). Lisää päivämäärät ja kellonajat. Jos tapahtumalla 

ei ole kellonaikaa tai sitä ei haluta ilmoittaa raksita kohta ”Hide event time”. Jos haluat piilottaa 

tapahtuman loppumisajan, raksita kohta ”Hide event end time”.  

 

Muista valita tapahtuman väri ”Event color”, joka on sinisistä oikeanpuolimmainen. Tapahtumaka-

lenteri kysyy muitakin tietoja, mutta näille ei tarvitse huomioida. Lopuksi paina ”Julkaise” oikeasta 

yläkulmasta, ja tiedot päivittyvät verkkosivuille. 
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KUVIO 4. Tapahtuman lisäys kalenteriin 
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3  Sivujen sisällön muokkaus 

 

Mene verkkosivuille ja kyseiselle sivulle, johon haluat tehdä muutoksia. Paina mustasta yläpalkista 

(Kuvio 2). ”Muokkaa Elementorilla”. Aina kun muokkaat sivuja, vasemmassa reunassa pitäisi näkyä 

pinkki Elementorin muokkausvalikko (Kuvio 5).   

 

 

KUVIO 5. Vasemmalla on Elementorin muokkausvalikko 

 

Kun hiirtä pitää sivulla, siihen muodostuu siniääriviivaisia laatikoita, joihin ilmestyy painikkeet, joista 

klikkaamalla sivuille voi lisätä jotain (Kuvio 6). ”Plus” -painikkeesta voidaan lisätä osia, kuten omia 

malleja. Kun painat keskimmäisestä painikkeesta oikealla hiirinäppäimellä voit monistaa valitun 

laatikon. Raksia painamalla poistat valitun laatikon. 

 

 

 

KUVIO 6. Painikkeet 
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4  Lomakkeen luominen 

 

 

KUVIO 7.  Ninja-lomakkeet 

 

Mene WordPressin ohjausnäkymän valikkoon. Valikosta valitaan Ninja-lomakkeet (Kuvio 7). Paina 

”Lisää uusi” ja valitse ”Blank Form”. ”Dashboard” näyttää jo julkaistut lomakkeet, ja voit muokata 

niitä tätä kautta.  

 

Kuviossa 8 luodaan lomake, johon voi hiirellä vetämällä lisätä erilaisia kenttiä. 

 

 

 

KUVIO 8. Lomakkeen luominen 
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Lomakkeeseen voi lisätä kenttiä kuten: etunimi, sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero. Käytä lo-

makkeessa ”Valinta” kenttää, jos haluat lomakkeeseen valikon, josta voidaan valita yksi.  ”Kappa-

leen teksti” on kenttä, jossa on isompi tila kirjoittaa, esimerkiksi ”muuta ilmoitettavaa”. ”Yksittäisen 

rivin tekstiä” voidaan käyttää esimerkiksi jäsennumeroa kysyttäessä. 

 

Recaptcha on kuvavarmennus menetelmä, jolla voidaan varmistaa, että palvelun käyttäjä on ihmi-

nen. Recaptcha -kenttä voidaan halutessaan lisätä lomakkeeseen, yleensä ennen ”Lähetä” -paini-

ketta. ”Lähetä” -painike laitetaan aina viimeiseksi lomakkeeseen. Ilman ”Lähetä” -painiketta, loma-

ketta ei voida lähettää. 

 

 

KUVIO 9. Lomakkeen kenttiä 

 

Paina ”Valmis”, ja lopuksi ”Julkaise”. Kirjoita lomakkeelle otsikko ja paina ”julkaise”. Paina mustasta 

ruksista ja palaat WordPressin ohjausnäkymään.  
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5  Lomakkeen lisääminen tapahtumakalenteriin 

 

Mene WordPressin ohjausnäkymään ja valitse valikosta ”M.E. Calendar”. Klikkaa ”All events”, jossa 

on jo julkaistut tapahtumat. Klikkaa tapahtumaa, johon haluat lomakkeen ja paina ”Muokkaa”. Ta-

pahtuman otsikon alla on painike ”Lisää lomake”, jota klikkaamalla aukeaa lista tehdyistä lomak-

keista (Kuvio 10). Valitse haluamasi lomake ja paina ”Lisää”. Muista lopuksi painaa ”Päivitä”. 

 

 

 

KUVIO 10. Lomakkeen lisäys tapahtumakalenteriin 
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6  Lomakkeen lisääminen uudelle sivulle 

 

Kun on tehty uusi sivu (Uuden sivun lisäämisestä kappaleessa 7). ”Lyhyt koodi” lisätään Elemen-

torin valikosta (Kuvio 11). Vedä ”Lyhyt koodi” hiirellä sivulle haluamaasi kohtaan.  

 

 

KUVIO 11. Lyhytkoodi Elementorin valikossa 

 

Valitse WordPressin ohjausnäkymän valikosta ”Ninja-lomakkeet”. Kopioi haluamasi lomakkeen ly-

hytkoodi (Kuvio 12). 

 

 

 

 

KUVIO 12. Esimerkkejä Ninja-lomakkeiden lyhytkoodeista. 
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KUVIO 13. Liitä lyhytkoodi  

 

Lisää lyhytkoodi laatikkoon ja paina ”käytä” (Kuvio 13). Lomake ei näy heti sivustolla vaan vasta, 

kun avaat sivun uudessa selaimessa. 
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7  Uuden sivun lisääminen 

 

Mene WordPressin ohjauspaneeliin ja valitse ”Sivut”. Paina ”Lisää uusi” ja lisää otsikko sivulle 

(Kuvio 14). Valitse sivupohjaksi ”Elementor Canvas” ja paina ”Päivitä”. Tämän jälkeen paina 

”Muokkaa Elementorilla” (Kuvio 15). 

 

 

KUVIO 14. Lisää uusi sivu 

 

 

KUVIO 15. Muokkaa Elementorilla ja valitse sivupohjaksi ”Elementor Canvas” 

 

Paina harmaasta painikkeesta ”Lisää malli”. Valitse ”Omat mallit” ja lisää ”Uusi sivu” (Kuvio 16). 
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KUVIO 16. Lisää malli 

 

 

 

 

KUVIO 17. Dokumentin asetukset 

 

Paina näytölle ilmestyvästä ”Tuo dokumentin asetukset”: ”Ei” (Kuvio 17). Tämän jälkeen lisää si-

vulle haluamasi sisältö ja muista painaa päivitä.  
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8  Lomakkeiden tietojen siirto Exceliin 

 

 

KUVIO 18. Excel Export 

 

Valitse WordPressin ohjausnäkymästä Ninja-lomakkeet, jonka alle aukeaa ”Excel Export”. Valitse 

valikosta haluamasi lomake, jonka jälkeen valitse tiedostomuoto XLS. Klikkaa ”Download Excel 

file” (Kuvio 19). 

 

 

KUVIO 19. Lomakkeen tuonti Exceliin 
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9  Tiedostojen ja kuvien lisääminen 

 

Mene sivulle, johon haluat lisätä tiedoston/kuvia. Paina ”Muokkaa Elementorilla”. Klikkaa tekstilaa-

tikkoa, johon haluat tiedoston. Vasemmalla Elementorin valikossa näkyy ”Lisää media” (Kuvio 20). 

Mediaa voi tuoda tietokoneelta ”Siirrä tiedostoja” -kohdasta (Kuvio 21). Voit esimerkiksi tuoda ku-

via, Word-, Pdf- ja Html-tiedostoja.  

 

 

 

KUVIO 20. Lisää media 

 

 

 

 

KUVIO 21. Tuo tiedostoja 

 

Kuvan voi lisätä myös Elementorin valikosta vetämällä elementin ”Kuva” sivulle haluttuun kohtaan.  
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KUVIO 22. Vedä kuva sivulle 

 

Klikkaa ”Choose your image”, ja valitse tai tuo mediakirjastoosi haluamasi kuva (Kuvio 23). Lisää 

kuvalle kuvateksti ja paina ”Liitä media”. Kuvan kokoa voi muuttaa ensimmäiseltä välilehdeltä tai 

välilehdestä ”Tyyli” säätämällä leveyttä ja maksimileveyttä. Ilmaisia kuvia, joita saa käyttää vapaasti 

on esimerkiksi sivustoilla nimeltään Pixabay, Pexels, Freepick ja Unsplash. 

 

 

 

KUVIO 23. Valitse ensin kuva, jonka jälkeen säädä kokoa 

 

Muista aina lisätä kuvalle kuvaava otsikko sekä vaihtoehtoinen teksti! (Nimeämiset parantavat ha-

kukonenäkyvyyttä.) 
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10  Linkin lisääminen 

 

Maalaa siniseksi teksti, johon haluat lisätä linkin (Kuvio 24). Klikkaa ”Lisää linkki” -painikkeesta ja 

lisää URL harmaaseen kenttään, ja paina sinistä nuolta ”Hyväksy” (Kuvio 25). 

 

 

KUVIO 24. Linkin lisäys 
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KUVIO 25. Lisää URL ja paina ”Hyväksy”. 

 

Jos haluat, että linkki avautuu uuteen välilehteen, paina ”rattaista” muokataksesi linkkiä (Kuvio 25).  

Raksita ”Avaa linkki uuteen välilehteen” ja paina ”Lisää linkki” (Kuvio 26). 

 

 

 

KUVIO 26. Linkin avaus uuteen välilehteen 
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11  ”Oman mallin” lisääminen sivuille 

 

”Omat mallit” -valikosta voidaan kopioida sivuille muun muassa verkkosivujen alapalkki, navigoin-

tipalkki, kauppapaikan laatikot, otsikot ja tekstisisällön mallit sivuille. Kun käyttää malleja verkkosi-

vujen visuaaliset asetukset pysyvät samoina, voi vain lisätä haluamasi tekstit paikoilleen. 

 

Mene sivulle, johon haluat tehdä muutoksen, ja paina ”Muokkaa Elementorilla”. Klikkaa jonkin laa-

tikon sinisestä ”Plus” -painikkeesta, (Kuvio 6) jonka jälkeen sivulle avautuu kaksi erilaista painiketta. 

Klikkaa harmaan kansion kuvaa (Kuvio 27). 

 

 

KUVIO 27. ”Harmaasta kansiosta” lisätään uusi malli 

 

Valitse ”Omat mallit”, ja paina ”Lisää” haluamasi mallin kohdalla (Kuvio 28).  

 

 

   

KUVIO 28. Omat tallennetut mallit 
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Tämän jälkeen näytölle tulee ilmoitus ”Tuo dokumentin asetukset”, ja tästä painetaan ”Ei.” (Kuvio 

9). 

 

 

KUVIO 29. Älä tuo dokumentin asetuksia 

 

11.1 Esimerkki ”Omasta mallista” 

 

Kuvion 30 malliin voi kirjoittaa tilalle haluaman otsikon, mahdollisen alaotsikon (voi poistaa halu-

tessaan) ja leipätekstin. Tämän jälkeen painetaan vihreästä ”Päivitä” -nappulasta (Kuvio 31). 

 

 

 

KUVIO 30. Esimerkki ”Omasta mallista”, jonka nimi on ”Otsikko ja tekstisisältö”. 

 

 

 

KUVIO 31. Elementorin ”Päivitä” -nappula 
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12  Käyttäjien hyväksyminen ”Jäsenille” -osioon 

 

Jäsenen täytyy ensin rekisteröityä sivuille osoitteessa www.algarvensuomiseura.fi. Päävalikosta 

valitaan ”Jäsenille” ja ”Rekisteröidy. Rekisteröitymistä varten täytetään tarvittavat tiedot. 

 

Valitse WordPressin päävalikosta ”Käyttäjät” ja ”Kaikki käyttäjät”. ”Pending review” -listassa näkyy 

käyttäjät, jotka ovat rekisteröityneet Jäsenille -osioon (Kuvio 32). Tarkista jäsenrekisteristä, että 

nimi ja jäsennumero täsmäävät. Valitse käyttäjä ja klikkaa ”Resend Activation E-mail”, jonka jälkeen 

paina ”Apply” (Kuvio 33). 

→ Käyttäjälle lähtee sähköpostin vahvistuslinkki, josta hänen täytyy klikata. (Joskus säh-

köposti voi joutua jäsenen roskapostikansioon.) Linkin klikkaamisen jälkeen jäsen pääsee 

kirjautumaan normaalisti ”Jäsenille” -osioon. 

 

 

KUVIO 32. Käyttäjät 

 

 

KUVIO 33. Lähetä vahvistussähköposti  

 

”Käyttäjät” -valikosta näkyvät myös kaikki hyväksytyt jäsenet, jotka ovat rekisteröityneet sivuille. 

Jos joku rekisteröityy sivuille, vaikka ei ole jäsen, hänet voi hylätä. Raksita hänen nimensä listasta 

ja valitse listasta ”Rejected” ja paina ”Hyväksy”. 

http://www.algarvensuomiseura.fi/
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13  WordPress päivitykset 

 

Lisäosista ja WordPressistä tulee uusia päivityksiä, jotka täytyy käydä hyväksymässä. Kuviossa 34 

teemalle on saatavilla päivitys. Klikkaa ”Valitse kaikki” ja paina ”Päivitä teemat”.  

 

 

KUVIO 34. Päivitykset 

 

13.1  Elementorin lisenssin päivitys 

 

Jos seuraava teksti ilmestyy sivuille, lisenssi täytyy päivittää. “License Invalid. Your license key 

doesn't match your current domain. This is most likely due to a change in the domain URL of your 

site (including HTTPS/SSL migration). Please deactivate the license and then reactivate it again.”  

 

Mene osoitteeseen: https://elementor.com/. Kirjaudu tunnuksilla sisään ja klikkaa ”My account”. 

Kopioi lisenssiavain ja liitä se Wordpressiin. Jos Elementorilla tehdään huoltotöitä se voi herjata 

lisenssiavainta. Huoltotöiden loputtua teksti häviää Wordpressistä. 
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14  Ilmoitusten laittaminen Kauppapaikalle  

 

Kauppapaikalla ilmoitukset ovat ”laatikoissa”. Jotta sivu pysyy yhteneväisenä, monista viimeisin 

”laatikko”. Voit monistaa laatikon klikkaamalla oikealla hiirinäppäimellä keskimmäisestä sinisestä 

painikkeesta (Kuvio 35). Monistettuun laatikkoon voit lisätä haluamasi tekstin ja kuvat. 

 

 

KUVIO 35. ”Laatikoiden” monistaminen 
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15  ”Golf”, ”vain jäsenille” ja ”usein kysyttyä” -sivujen päivitys 

 

Kun muokkaat Elementorilla ”Golf”, ”Vain jäsenille” tai ”Usein kysyttyä” -sivuja, klikkaa tekstistä, 

jotta vasempaan reunaan tulee näkyviin ”kopio” sivun teksteistä (Kuvio 36). Valikossa näkyy väli-

lehdet, joiden otsikoita klikkaamalla pääsee muokkaamaan niiden alla olevaa sisältöä. Jos kopioit 

ja liität sivuille tekstiä, tee se Elementorin valikon kautta. Klikkaa haluamasi välilehti auki ja liitä 

teksti ja/tai haluamasi kuvat.  

 

 

 

KUVIO 36. Muokkaa välilehtien sisältöä Elementorilla 
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16  Muutosten peruuttaminen 

 

Kun olet tehnyt muutoksia Elementorin muokkaustilassa, voit peruuttaa tehdyt muutokset Elemen-

torin historiasta (Kuvio 37). Paina esimerkiksi ensimmäistä tehtyä muokkausta (”Muokkaus aloi-

tettu”), ja paina päivitä. Jos haluat peruuttaa kaikki tehdyt muutokset, voit sulkea internet-selaimen 

ilman muutosten tallentamista. 

 

 

KUVIO 37. Historia 

 

Jos virhe huomataan, kun muutokset ovat päivitetty jo sivuille, voidaan muutokset peruuttaa Histo-

ria -välilehdestä. Klikkaa ”Versiot”, ja valitse haluamasi versio ja päivitä muutokset (Kuvio 38). 

 



  

70 

 

KUVIO 38. Versiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

71 

17  Mitä pitää muistaa? 

 

• Muokkaa aina Elementorilla (paitsi muokatessasi tapahtumakalenteria M.E. Calendar) 

• Kun teet muutoksia sivuille, tarkista, että kaikki on niin kuin pitääkin, ennen ”Päivitä” -pai-

nikkeen painamista. (Tässä vaiheessa voit vielä helposti peruuttaa muutokset.) 

• Paina ”Julkaise” tai ”Päivitä”, jotta muutokset päivittyvät sivuille.  

 


