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markkinointikanavana. Case-esimerkkinä on oma toiminimiyritykseni Antti Henrik. Työn 

tuotoksena syntyneet verkkosivut ovat luettavissa osoitteessa www.anttihenrik.com. 

Valmistuneiden verkkosivujen tavoitteena on parantaa henkilöbrändiä, helpottaa 
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toiminimiyrittäjää ottamaan sivustoon aktiivisen käyttöön ja kehittämään sitä edelleen 

yrityksen markkinointikanavana.  
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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää digitaaliset verkkosivut osaksi toiminimiyrittäjän 

markkinointiviestintää. Opinnäytetyön toimeksiantajana on oma toiminimeni Antti Henrik. 

Teen töitä toiminimellä valo- ja videokuvaajana sekä sosiaalisen median parissa. 

Verkkosivujen avulla helpotan asiakashankintaa, tuon osaamistani monipuolisesti esille 

sekä parannan omaa henkilöbrändiäni. Opinnäytetyöprosessin aikana kehitettävät 

verkkosivut ovat luettavissa osoitteessa www.anttihenrik.com. Tässä raportissa 

käsitellään verkkosivujen kehittämisprosessia ja tehtyjä valintoja. Lisäksi pohditaan, 

millaiset ovat hyvät verkkosivut. Lopuksi tarkastellaan prosessin ja verkkosivujen 

onnistumista. 

 

Satunnaisena harrastuksena lokakuussa 2016 alkanut valokuvaus kehittyi hiljalleen 

suureksi intohimoksi. Vuotta myöhemmin omistin jo oman kameran sekä yhden 

objektiivin. Taitoni alkoivat olla sillä tasolla, että pystyin satunnaisesti pyytämään pientä 

korvausta valokuvauksesta ja toiminimen perustaminen alkoi tuntua ajankohtaiselta. 

Vertailtuani erilaisia yrittäjille tarkoitettuja palveluja, päädyin lopulta OP-

kevytyrittäjäpalveluun toukokuussa 2018 sen käyttäjäystävällisyyden ja helppouden 

vuoksi. OP-kevytyrittäjäpalvelun kautta sain itselleni Y-tunnuksen. Kesäkuussa 2019 

luovuin kevytyrittäjyydestä ja ryhdyin toiminimiyrittäjäksi. Samalla otin käyttöön Visma 

Netvisor-nimisen laskutus- ja kirjanpitopalvelun. 

 

Olen 23-vuotias mies Helsingin Punavuoresta. Toiminimen nimi Antti Henrik tulee 

yksinkertaisesti etunimeni ja toisen nimeni yhdistelmästä.  Nykyisin teen toiminimeni 

kautta video- ja valokuvaustoimeksiantoja kaikenkokoisille yrityksille. Videokuvauksen 

osalta tuotan pienen budjetin mainosvideoita sekä muun muassa tapahtumataltiointeja. 

Valokuvaukseen liittyen teen eniten henkilökuvauksia, tuotekuvauksia ja 

tapahtumakuvauksia. 
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2 Hyvien verkkosivujen ominaisuudet 

Digitaalisuuden merkitys yritysten markkinoinnissa vahvistuu. Nykyisin verkkosivut ovat 

yritykselle tärkeämmät kuin koskaan aikaisemmin. Tässä luvussa tarkastellaan hyvien 

verkkosivujen ominaisuuksia sekä verkkosivujen merkitystä toiminimiyrittäjälle. Hyvät 

verkkosivut vaativat taitoa suunnittelijalta. Suomen Digimarkkinoinnin mukaan yrityksen 

liiketoimintaa ja tavoitteita tukevat verkkosivut toteuttavat ainakin seuraavat kolme asiaa 

erittäin hyvin: niille löytävät oikeanlaiset ihmiset, nämä ihmiset löytävät sivustolta 

etsimänsä, kävijät suorittavat sivustolla halutun toimenpiteen. Nämä kolme asiaa tukevat 

myös oman yritykseni tavoitteita. 

 

2.1 Tavoitteen määrittäminen 

Jokaisella verkkosivulla tulisi olla tavoite, jota kohti kävijää pyritään ohjaamaan. Pelkkä 

verkkosivujen olemassaolo ei riitä yritykselle, vaan sivuston tehtävänä on auttaa yritystä 

eteenpäin jollakin tavalla. (Rauhala, 2019.) Tavoite kulkee verkkosivujen 

kehittämisprosessin mukana alusta loppuun. Toimeksiantajan tapauksessa verkkosivujen 

tavoite on kerätä liidejä, eli palveluista kiinnostuneita kontakteja. Lisäksi tavoitteena on 

parantaa henkilöbrändiä ja tuoda esiin Antti Henrikin ammattitaitoa. Tavoitteen 

onnistuvuutta voidaan tulevaisuudessa mitata kävijöiden ja uusien liidien määrällä. 

Tavoite voi muuttua ajan myötä, jolloin verkkosivuja tulee muokata tavoitteen 

edellyttämällä tavalla. Manuaalisen työn väheneminen on tavoite, johon kuka tahansa 

haluaa päästä. (Puro, J. 2017). 

 

2.2 Vaihtoehtoiset sisältömuodot 

Sisällöllä tarkoitetaan verkkosivuilla olevia tekstejä, kuvia ja videoita. (Rauhala, 2019.) 

Sisällön suunnittelussa on hyvä pitää mielessä, että sivut ovat potentiaalisia asiakkaita 

varten, ja sisältö räätälöidä sisältö sen mukaisesti. Kun yritys tuottaa verkkosivuilleen 

sellaista sisältöä, joka palvelee kohderyhmää, yrityksen liiketoiminta kasvaa. Erityisesti 

tekstimuotoisella sisällöllä on suuri merkitys hakukonenäkyvyyden kannalta. Hakukoneelle 

pitää antaa selkeät signaalit, mitä aihetta verkkosivusto käsittelee. Jotta verkkosivusto 

nousee mahdollisimman ylös hakutuloksissa, tulisi käyttää hakusanoja, en synonyymejä 

ja mahdollisia muita termejä mahdollisimman paljon ja tehokkaasti. (Suomen 

Digimarkkinointi.) Tekemällä Antti Henrikin tapauksessa nämä ovat kaikki valo- ja 

videokuvaukseen liittyvät hakusanat.  

 

Koska toimeksiantaja on valo- ja videokuvauspalveluita myyvä yritys, nousee kuvien ja 

videoiden merkitys sisällössä erityisen suureksi. Tutkimuksen mukaan 90% aivojen 
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vastaanottamasta informaatiosta tulee näköaistimuistista, siksi aivot reagoivat eri tavalla 

kuviin kuin tekstiin. Hyvät kuvat tukevat verkkosivujen tekstisisältöä, parantavat 

käyttökokemusta ja tekevät sivuista mielenkiintoisemmat. (Eskelinen, R. 2018.) 

Valittaessa kuvia sivuille on tärkeää pitää kohderyhmä mielessä ja tehdä valinnat 

kohderyhmää varten. Omasta mielestä hienoimmat kuvat eivät välttämättä ole niitä, jotka 

vaikuttavat asiakkaaseen halutulla tavalla. Valo-ja videokuvauspalveluita tarjoavan 

yrityksen monipuolinen kuva- ja videosisältö nostaa mahdollisuuksia saada liidejä. 

Mieltymyksiä on yhtä paljon kuin asiakkaita, ja mitä useampaa asiakasta saadaan 

miellytettyä, sen parempi. Toimeksiantajan kohdalla kaikki kuva- ja videosisältö viestivät 

suoraan asiakkaalle ammattitaidosta. 

 

2.3 Verkkosivuston rakenne 

Mielikuva optimaalisesta verkkosivuston rakenteesta on muodostunut käyttäjäkunnalle 

vuosien varrella. Verkkosivujen rakenne on ratkaisevassa asemassa, kun mahdollinen 

asiakas tekee päätöksen usean eri vaihtoehdon välillä. (Kananen, 2018, 60.) 

Verkkosivuston rakenteen pitää tukea verkkosivujen tavoitetta ja olla käyttäjälle selkeä ja 

helppo. Sivustolla täytyy olla selvä hierarkia, joka parhaimmassa tapauksessa muistuttaa 

pyramidia. Mikään asia verkkosivustolla ei saisi olla yli kolmen klikkauksen päässä. Mitä 

lähempänä asiat ovat etusivua, sitä nopeammin mahdollinen asiakas löytää etsimänsä. 

Hyvä sivuston rakenne tukee käyttäjäystävällisyyttä ja auttaa Googlea ymmärtämään, 

mitkä ovat sivuston tärkeimpiä sivuja. Rakenteessa tulisi huomioida ne hakusanat, joiden 

halutaan tuottavan osumia hakukoneissa. (Suomen Digimarkkinointi.) Yhteystietojen tulee 

olla helposti saatavilla yrityksen verkkosivuilla. Yhteystietoihin tulisi olla linkki sivujen 

päävalikossa. Sen lisäksi yhteystietojen on hyvä olla jokaisen sivun alaosassa. Ihmiset 

ovat tottuneet etsimään yhteystietoja näistä paikoista, joten on turhaa tehdä siitä yhtään 

hankalampaa. (Rauhala 2019.) 

 

2.4 Erottuva visuaalinen ilme 

Verkkosivujen visuaalisen ilmeen tulisi olla yrityksen brändin mukainen. Visuaalisen 

ilmeen tulee tukea sisältöä ja sivujen ulkoasun pitää olla yksinkertainen. Liian 

monimutkaiset ja vaikeat sivut vievät kävijöiden huomion vääriin asioihin ja pahimmassa 

tapauksessa kävijä poistuu sivustolta. Laatikoiden ja viivojen käyttöä ei suositella, koska 

ne jakavat sivun ja hidastavat lukemista. Visuaalisen ilmeen yhdenmukaisuus olisi hyvä 

säilyttää kautta sivuston. Yhtenäiset fontit ja väriteemat vahvistavat sivujen 

yhdenmukaisuutta. Tekstin on hyvä olla vaivattomasti luettavaa ja selkeää. 

Printtijulkaisuissa hyvin toimivat fontit eivät välttämättä toimi verkkosivuilla. Verkkosivuilla 

suositellaan käytettäviksi Sans Serif-fonttiperheen fontteja, kuten Arial- ja Helvetica-
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fontteja. Suositeltava fonttikoko on 10-12, eikä isojen kirjainten käyttö ole suotavaa. 

(Kananen, 2018, 60.) Hyvä värimaailma vahvistaa verkkosivujen viestiä ja huono häiritsee 

käyttökokemusta. Tumman taustan ja vaalean tekstin yhdistelmää ei suositella, eikä 

myöskään tekstin korostusta eri väreillä tai alleviivauksilla, koska ne mielletään usein 

linkeiksi. (Rauhala, 2019.) 

 

2.5 Responsiivisuus ja hakukoneoptimointi 

Verkkosivujen responsiivisuus vaikuttaa sekä käyttäjäystävällisyyteen että 

hakukoneoptimointiin. Responsiivinen verkkosivu näyttää hyvältä kaikilla laitteilla koosta ja 

mallista riippumatta ja antaa käyttäjälle hyvän käyttökokemuksen. Google suosii 

hakutuloksissa responsiivisia sivuja erityisesti älypuhelin- ja tablet-käyttäjille, mikä 

luonnollisesti pudottaa hakutuloksissa sivustoja, jotka eivät ole mobiiliystävällisiä. 

(Suomen Digimarkkinointi.) Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on saada verkkosivustolle 

lisää kävijöitä hakukoneista, joista jopa 88% ihmisistä aloittavat palveluiden tai tuotteiden 

haun (Suomen Digimarkkinointi). Hyvin hakukoneoptimoidut sivut nostavat verkkosivuja 

googlen hakutuloksissa ja lisäävät muun muassa yrityksen näkyvyyttä ja myyntiä. 

Hakukoneoptimoinnin kompastuskiviä ovat muun muassa tekstisisällön vähyys ja hidas 

latausaika. (Rauhala, 2019.) 

 

Sivujen hidas latausaika vaikuttaa sekä poistumisprosenttiin että konversioon. Hitaat sivut 

ovat poikkeuksetta käyttäjälle epämukavat, mikä näkyy suoraan esimerkiksi 

poistumisprosentissa tai myynnissä. Esimerkiksi verkkokauppajätti Amazonin 

verkkosivuilla yhden sekunnin hidastuminen laskisi myyntiä noin 1,6 miljoonalla dollarilla 

vuodessa. Pienemmillä verkkosivuilla vaikutukset saattavat olla suhteellisesti jopa 

dramaattisemmat, koska kävijöitä on vähemmän. (Suomen Digimarkkinointi.) 

Verkkosivujen nopeuteen vaikuttavat muun muassa palvelin, kuvien optimointi, hyvä koodi 

ja välimuistin käyttö. (Rauhala, 2019.) Toimeksiantajan kohdalla etenkin kuvien 

optimointiin kannattaa panostaa, koska ne ovat merkittävä elementti sivustolla. Liian 

suuret kuvatiedostot hidastavat sivuja. Kuvatiedostojen kokoa on mahdollista pienentää 

valitsemalla oikean tiedostomuoto, kuten JPG ja välttämällä raakakuvien eli RAW-kuvien 

käyttöä. Verkkosivuille ladatun kuvan resoluution ei välttämättä tarvitse olla suurin 

mahdollinen, koska yhä useammat käyttäjät katselevat sivuja mobiililaitteella. Kuvat tulisi 

ladata verkkosivuilla mahdollisimman pienikokoisina, mutta kuitenkin niin, että ne säilyvät 

suhteellisen hyvä laatuisena (Eskelinen, R. 2018).  

  

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/mita-hakukoneoptimointi-seo-on
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3 Toimeksiantajan verkkosivujen kehittäminen  

Tässä luvussa käsitellään verkkosivujen kehittämisprosessia toiminimiyritykselleni Antti 

Henrik. Lisäksi tarkastellaan verkkosivujen sisällön ja ulkoasun suhteen tehtyjä valintoja 

vaihe vaiheelta. Vaikka suunnittelin verkkosivut itselleni, käytän silti sanoja kuten 

toimeksiantaja tai Antti Henrik puhuessani itsestäni. Mielestäni annan näin koko 

opinnäytetyöstä ammattimaisemman kuvan. Verkkosivujeni kieli on englanti, koska 

tavoittelen yritykselleni myös kansainvälisiä asiakkaita. Englannin kieli tuntui minusta 

myös ammattimaisemmalta kuin suomen kieli. Verkkosivut ovat luettavissa osoitteessa 

www.anttihenrik.com.  

 

3.1 Kohderyhmän määrittäminen 

Suomalaisen asiasanasto- ja ontologiapalvelun mukaan verkkosivuston kohderyhmällä 

tarkoitetaan käyttäjäryhmää, jolle sivuston sisältö on tarkoitettu tai jolle sisällön on katsottu 

sopivan. Kohderyhmä voidaan määrittää esimerkiksi demografisten ominaisuuksien kuten 

iän, sukupuolen tai asuinpaikan mukaan. Kohderyhmän määrittäminen on tärkeää. Kun 

tiedetään sivuston potentiaaliset kävijät, on mahdollista räätälöidä sivusto heille sopivaksi 

ja ottaa huomioon heidän tarpeensa. Pienemmällä yrityksellä kohderyhmän määrittäminen 

on erityisen tärkeää, koska silloin yrityksellä on yleensä vieläkin tarkemmin rajoittunut 

kohderyhmä potentiaalisina asiakkaina. Kohderyhmä täytyy pitää mielessä verkkosivujen 

kehittämisprosessin kaikissa vaiheissa ja kaikissa sivuston osa-alueissa kuten sisällön 

suunnittelussa, rakenteessa ja visuaalisessa ilmeessä. Esimerkiksi fonttikoko, äänet ja 

värit ovat asioita, joita kannattaa miettiä kohderyhmän näkökulmasta. 

 

Antti Henrikin kohderyhmiä on pienet ja keskisuuret yritykset sekä toiminimiyrittäjät 

pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja kuntosaliketjut, jotka voivat tarvita 

esimerkiksi pienen budjetin sosiaalisen median mainosvideoita, tuotekuvia uusista 

tuotteista kuvapankkiin tai yrityksen pikkujoulujen tapahtumakuvausta. Kohderyhmä 

arvostaa edullisuutta, nopeutta ja yksinkertaisuutta laadusta tinkimättä. Potentiaaliset 

verkkosivujen kävijät ovat todennäköisesti yrityksen omistajia tai markkinoinnin ja 

sisällöntuotannon parissa työskenteleviä työntekijöitä. 

 

3.2 Alustan valinta 

Nykyisin on täysin mahdollista tehdä verkkosivut itse ja hyödyntää tähän tarkoittettuja 

palveluja kuten Wixia ja Wordpressia. Wix on vuonna 2006 perustettu israelilainen 

pörssiyritys, joka on keskittynyt kehittyneisiin täysin muokattaviin verkkoratkaisuihin. 

Wixillä on globaalisti yli 150 miljoonaa käyttäjää (Kylliäinen, 2019). Wixin käyttö perustuu 
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kehittyneeseen vedä ja pudota -editoriin, joka näyttää kaikki verkkosivuille tehtävät 

muutokset reaaliajassa. Editori mahdollistaa sen, ettei tekijän tarvitse ymmärtää 

verkkosivujen koodaamisesta mitään, ja silti hän voi luoda ammattimaiset verkkosivut. Wix 

on suljetun lähdekoodin järjestelmä, joka on valmiiksi hostattu.  tarjoaa satoja valmiita 

verkkosivupohjia, joita voi itse muokata. (Jukarainen 2019.) WordPress on maailman 

suosituin verkkosivustojen julkaisujärjestelmä. Neljännes maailman verkkosivustoista on 

tehty WordPress-ohjelmistolla. Se on avoimen lähdekoodin järjestelmä, johon täytyy 

hankkia webhotelli ja jota on itse ylläpidettävä ja päivitettävä. 

 

Lyhyesti sanottuna Wix tarjoaa yhdellä alustalla kaikki verkkosivuihin tarvittavan; sivut, 

ylläpidon, www-osoitteen ja hallinnan. WordPress tarjoaa käyttäjilleen sivut ja hallinnan, 

mutta ylläpidon ja www-osoitteen joutuu ostamaan erikseen. Wixin vedä ja pudota -editori 

tekee käytöstä erittäin helppoa, kun taas WordPress-sivuston muokkaaminen 

yksinkertaisimmillaankin voi olla kokeneemmallekin käyttäjälle haastavaa.  

 

Valinta Wixin ja WordPressin välillä oli omalla kohdallani helppoa. Wixin käyttömukavuus, 

helppous sekä visuaaliset muokkausmahdollisuudet saivat minut kallistumaan Wixin 

puoleen. Wixin valmiit verkkosivupohjat oli jaoteltu käyttötarkoituksen mukaan, kuten 

esimerkiksi verkkokauppaan, blogiin tai valokuvaukseen. Selailtuani eri vaihtoehtoja 

päädyin lopulta valokuvaaja Jack Banksin tekemään verkkosivupohjaan sen 

yksinkertaisuuden ja visuaalisen ilmeen vuoksi. (Kuva 1.) 

 

 

Kuva 1. Jack Banksin verkkosivut 
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3.3 Verkkosivujen rakenne 

Mielikuva optimaalisesta verkkosivuston rakenteesta on muodostunut käyttäjäkunnan 

vuosien varrella. Tämä mielikuva on ratkaisevassa asemassa, kun mahdollisen asiakkaan 

pitää päättää usean samaa palvelua tarjoavan vaihtoehdon välillä. (Kananen, 2018, 60.) 

 

Antti Henrikin sivut ovat rakenteeltaan hyvin yksinkertaiset. Verkkosivuilla käyttäjän on 

helppo navigoida, ja kaikki sisältö on käytännössä korkeintaan yhden klikkauksen päässä.  

Etusivun lisäksi verkkosivut on jaettu neljään eri osaan; tieto/yhteydenottosivuun, 

valokuvausportfolioon, videokuvausportfolioon, ja asiakassivuun. Jokaiselta sivulta löytyy 

kaikki tarvittava tieto. Näille sivuille ei ole upotettu muita linkkejä tai painikkeita. 

 

3.4 Navigointi ja navigointivalikko 

Navigoinnin selkeys on tärkeä elementti käyttäjäystävällisyyden kannalta. Jos käyttäjä 

kokee navigoinnin vaikeaksi, on sivustolta poistumisen todennäköisyys paljon suurempi. 

Selkeällä ja helpolla navigointivalikon avulla käyttäjä löytää hakemansa tiedon nopeasti ja 

vaivattomasti. Toimeksiantajan verkkosivuilla Navigointivalikko on sivun ylälaidassa ja 

siitä on mahdollista päästä yhdellä klikkauksella verkkosivujen eri osiin. Valikko koostuu 

osa-alueiden nimestä sekä jokaisen nimen yläpuolella olevasta horisontaalisesta viivasta, 

joka muuttuu paksummaksi riippuen siitä, mitä osa-aluetta käyttäjä selaa. Valikon 

vasemmalla puolella on teksti Antti Henrik kahdella rivillä sekä vertikaalinen viiva tekstin 

vasemmalla puolella. Tämä toimii ainakin toistaiseksi ikään kuin logona verkkosivuilla. 

(Kuva 2.) Navigointivalikko eroaa Jack Banksin verkkosivupohjan navigointivalikosta fontin 

ja tekstisisällön suhteen, lisäksi vertikaalinen viiva sivun vasemmassa laidassa on eri 

puolella. Valikko on selkeä, minimalistinen, siro ja siksi se sopii hyvin toimeksiantajan 

henkilöbrändiin. 

 

 

Kuva 2. Navigointivalikko 

 

3.5 Etusivun ilme ja rakenne 

Etusivu on ensimmäinen asia, jonka käyttäjä näkee siirryttyään verkkosivulle. Se antaa 

kävijälle ensivaikutelman yrityksestä. Kun kävijä tulee etusivulle, hänen pitäisi välittömästi 
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havaita neljä asiaa: mikä yritys on kyseessä, mitä yritys myy, mistä hän löytää etsimänsä 

uotteet sekä miksi kyseiseltä yritykseltä kannattaa ostaa. (Suomen Digimarkkinointi.) 

Näitä neljää asiaa on sovellettu myös Antti Henrikin verkkosivuilla.  

 

Antti Henrikin etusivu on jaettu ylhäällä sijaitsevan navigointivalikon sekä Antti Henrik 

tekstin lisäksi neljään yhtä suureen kuvalliseen painikkeeseen (Kuva 3): about, 

photography, videography sekä clients. Painikkeessa lukee painikkeen takana olevan 

sivun nimi sekä teksti ”view page”, joka kehottaa kävijää siirtymään kyseiselle sivulle. 

Jokainen painikkeen kuva tukee painikkeen tekstiä aiheeseen liittyvän kuvan avulla. Kuvat 

ovat väreiltään lämpimiä ja sopivat visuaalisesti yhteen. Painikkeista käyvät ilmi yrityksen 

palvelut. Videography-painikkeen kuva videokamerasta on peräisin Wixin kuvapankista, 

koska omista kuvistani ei toistaiseksi löytynyt painikkeeseen soveltuvaa kuvaa. Muut 

kuvat ovat itse tuotettuja. Vasemmassa yläkulmassa oleva Antti Henrik-teksti kertoo 

yrityksen nimen. (Kuva 3.) Vaihtoehtoisesti painikkeiden sijaan etusivulla voisi olla yksi 

kuva, esimerkiksi kuva Antista tai hänen työstään. Silloin navigointi tapahtuisi pelkästään 

navigointivalikon kautta, kuten Jack Banksin verkkosivupohjassa (Kuva 1.) Nykyinen 

etusivun ulkoasu antaa kävijälle kaksi eri mahdollisuutta siirtyä etusivulta muille sivuille. 

 

 

Kuva 3. Etusivu 
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3.6  About – tieto- ja yhteydenottosivu 

About-sivun kautta mahdolliset asiakkaat ottavat yhteyttä yritykseen. Sen vuoksi se on 

siksi erityisen tärkeä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Yhteydenottomahdollisuuden 

lisäksi kävijän tulisi saada kaikki tarvittava tieto yritykseen liittyen kyseiseltä sivulta. About-

sivun vasemmassa ylälaidassa on otsikko. Otsikon alla on teksti, jossa kerrotaan 

yrityksen, tässä tapauksessa henkilön Antti Kämäräinen perustiedot, kuten ikä, työ- ja 

koulutustausta. Tietotekstin alapuolella on yhteydenottokehotus, jonka alla on allekkain 

kerrottu yrityksen nimi, y-tunnus, kotipaikkakunta, sähköposti, puhelinnumero, sekä 

Instagram- ja Facebook-käyttäjätunnukset. Sivun vasemmassa alakulmassa on 

yhteydenottolomake, jonka avulla potentiaalinen asiakas voi suoraan lähettää viestin, 

josta Antti saa ilmoituksen sähköpostiin. Yhteydenottolomake pienentää potentiaalisen 

asiakkaan kynnystä ottaa yhteyttä. Se on näin ollen hyvä lisä about-välilehdelle. Sivun 

vasempaan laitaan on upotettu Antti Kämäräisen henkilökohtainen Instagram-profiili, joka 

näyttää seuraajien, seurattavien sekä julkaisujen määrän, profiilikuvan sekä 18 uusinta 

julkaisua ruudukkona. Instagram-upotuksen avulla potentiaalinen asiakas saa laajemman 

kuvan yrittäjästä ja hänen tyylistään visuaalisen sisällön tuottajana. (Kuva 4.) 
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Kuva 4. About-sivu 

 

3.7 Photography – valokuvaussivu 

Photography-sivu tarkoittaa Antti Henrikin tapauksessa portfoliota. Valokuvaajan portfolio 

on hänen käyntikorttinsa (Bisnes). Ilman minkäänlaisia esimerkkikuvia valokuvaajan on 

vaikea todistaa ammattitaitoa. Portfolioon on tärkeää poimia ne kuvat, jotka parhaiten 

kuvastavat valokuvaajan ammattitaitoa ja tyyliä. Kuvavalinnat vaikuttavat myös siihen, 

millaisia toimeksiantoja valokuvaaja tulee mahdollisesti saamaan. Vaikka verkkosivut 

olisivat muuten täydelliset, haluaa mahdollinen asiakas tietää, millaista työtä valokuvaaja 

pystyy tekemään. 
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Valokuvauspalveluiden osalta Antti Henrik on erikoistunut henkilökuviin, tuotekuviin, sekä 

tapahtumavalokuvaukseen. Portfolion kuvat on sijoiteltu epäsymmetrisesti ruudukkoon, 

jota on mahdollista selata vertikaalisesti alaspäin. Jotta potentiaalinen asiakas pystyy 

keskittymään kuviin mahdollisimman hyvin, kuvat näkyvät jo valmiiksi suurina, eikä niitä 

klikkaamalla tapahdu mitään. Näin kävijä pystyy keskittymään kuviin, eivätkä esimerkiksi 

painikkeet, suurennokset tai tummennukset vaikeuta käyttäjäkokemusta. Portfoliossa 

monipuolisuus on tärkeää kaikilla osa-alueilla. Portfoliossa on useita kuvia eri henkilöistä 

eri lokaatioissa, koska useampi kuva samasta henkilöstä yhdessä lokaatiossa ei anna 

kattavaa kuvaa osaamisesta, mikä on mahdollisen asiakkaan näkökulmasta huono asia. 

Osa henkilökuvista on kuvattu luonnonvalossa, jotkut käyttäen keinovaloa, kuten salamaa 

tai led-valoa. Luonnonvalossa kuvaaminen on aina ollut toimeksiantajan vahvuus, mutta 

lisävalojen käyttö on myös suotavaa hallita, ja niiden käytön osaaminen on hyvä tuoda 

esiin portfoliota rakentaessa. Suurta osaa kuvasta yhdistävät lämpimät, kellertävät sekä 

ruskehtavat sävyt, joka on Antin suosima väriteemoja, ja samalla osa Antti Henrikin 

henkilöbrändiä. Aiemmin mainittua monipuolisuutta ei saa kuitenkaan unohtaa, ja siksi 

portfoliossa on monipuolisesti myös kuvia, joissa sävyt poikkeavat edellä mainituista, 

kuten esimerkiksi mustavalkoisia kuvia. Tapahtumakuvia on sekä ulko- että 

sisätapahtumista. Kuvaus ulko- ja sisätiloissa eroaa teknisesti paljon, ja siksi portfoliossa 

on tärkeää tuoda molempia esille. Julkisuuden henkilöt vaikuttavat mahdollisen asiakkaan 

mielikuvaan valokuvaajasta positiivisesti, ja siksi niitä on poimittu paljon portfolioon. 

Tuotekuvia on monipuolisesti eri tuotteista, kuten pizzoista, kahveista sekä virvokkeista. 

Näin esimerkiksi mahdollinen pizzerian tai kahvilan omistava asiakas tietää heti, millaista 

työtä kuvaajalta voi odottaa. (Kuva 5.) 
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Kuva 5. Photography-sivu 

 

3.8 Videography – videokuvaussivu 

Videography-sivu on niin ikään portfolio, ja siihen pätevät samat periaatteet kuin 

valokuvausportfolioon. Videoportfoliossa videoiden toistamisen helppous on hyvin tärkeää 

asiakashankinnan kannalta. Koska toimeksiantajalla ei toistaiseksi ole ollut kovin paljoa 

videotuotantotoimeksiantoja, sivulla on vain neljä eri videota. Videoista kaksi on 

brändivideoita, yksi on mainosvideo ja yksi on tapahtumataltiointi. Videot eroavat 

toisistaan huomattavasti, minkä ansiosta potentiaalinen asiakas saa Antin taidoista 

kattavan kokonaiskuvan videoiden pienestä määrästä huolimatta. Videography-sivun 

asettelussa yksi video näkyy suurempana kuin muut, ja sen keskellä on ”Play Video”-

painike. Suurempana näkyvän videon alapuolella on hakukenttä sekä selvästi pienemmät 

kuvakkeet, joita painamalla valittu video vaihtuu suurempaan näkymään. (Kuva 6.) Tämä 

asettelu oli suoraan valittavissa Wixin muokkaustyökalusta, eikä sen suhteen tarvinnut 

kuin ladata videot palvelimelle. Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää saada sivuille lisää 

laadukasta videomateriaalia. Nykyiset videot eivät varmasti täytä jokaisen mahdollisen 

asiakkaan laatuvaatimuksia. Vaihtoehtoisesti olisi ollut mahdollista upottaa YouTube-
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linkkejä sivulle, joita klikkaamalla kävijä olisi ohjattu pois verkkosivuilta. Tämä olisi vaatinut 

yhden lisäklikkauksen käyttäjältä, jonka takia se ei ollut edes vaihtoehto. 

 

Kuva 6. Videography-sivu 

 

3.9 Clients – asiakassivu 

Clients-sivulla on lista asiakkaista, joiden kanssa olen tehnyt yhteistyötä urani aikana. 

Lista on ruudukkomuodossa sisältäen tekstin, jossa on asiakkaan nimi, toimeksiannon 

ajankohta sekä kuva tai kuvakaappaus toimeksiantoon liittyen. (Kuva 7.) Jokaisella 

ruudukon rivillä on listattuna kolme asiakasta, ja lista jatkuu vertikaalisesti alaspäin. Listan 

tekemiseen käytin Wixin valmista kuvagalleriapohjaa, jonka muokkasin verkkosivun muun 

ulkoasun mukaiseksi. Aivan kaikkia asiakkaita sivulle ei ole poimittu, vaan on keskitytty 



 

 

 

 

14 

isoimpiin ja merkittävimpiin asiakkaisiin. Toimeksiantajan tapauksessa iso asiakas kertoo 

paljon hänen ammattitaidostaan. Jokaisesta toimeksiannosta olisi voinut kertoa tarkemmin 

listauksen yhteydessä. Kertomalla pelkän asiakkaan nimen ja ajankohdan, jää kävijän 

mielikuvituksen varaan toimeksiannon laajuus ja tyyppi, mikä ei välttämättä ole huono 

asia. Tulevaisuudessa asiakkaita joutuu varmasti karsimaan entisestään.  

 

Kuva 7. Clients-sivu 

 

3.10 Verkkosivujen ulkoasu 

Tämä kappale käsittelee Antti Henrikin verkkosivujen ulkoasua ja sen suhteen tehtyjä 

valintoja. Typografiaan panostamalla voidaan parantaa sivuston yleisilmettä sekä 

korostaa markkinoitavaa brändiä. Ei ole lainkaan yhdentekevää, millaista kirjasintyyppiä 

eli fonttia käytetään tekstuaalisen sisällön ilmaisemiseksi. (Saavutettava, 2006.) 

Verkkosivuilla toimivat esimerkiksi Sans Serif-fonttiperheen fontit, kuten Arial ja Helvetica. 

Printtijulkaisussa usein nähdyt Serf-fontit, kuten Times New Roman tai Palatino eivät sen 

sijaan ole suositeltavia. Suositeltava fonttikoko on kymmenen ja kahdentoista pisteen 

välissä. Isojen kirjaimien käyttö tekstissä vaikeuttaa lukemista, joten niitäkään ei suositella 

käytettäväksi. (Kananen, 2018, 61-67.) Verkkosivuilla on käytetty vain yhtä fonttia, Roboto 

Thiniä, joka oli valmiiksi valittavissa Wixista. Fontti on hyvin siro, ja se toimii sekä isoina 

että pieninä kirjaimina. Fontti sopii hyvin Antti Henrikin minimalistiseen tyyliin, ja sitä 

esiintyy sivuilla vain valkoisessa värissä. 



 

 

 

 

15 

 

Esteettisyys on yksi tärkeä kriteeri värivalintoja tehdessä, mutta eri väreillä on myös 

oma psykologinen viestinsä. Esimerkiksi punainen symboloi dynaamisuutta ja voimaa. 

Sininen merkitsee rauhallisuutta ja perinteiden arvostamista, vihreä symboloi 

toiveikkuutta. (Frontbase 2016). Antti Henrikin verkkosivujen taustan väri on sama 

riippumatta siitä, mitä sivua käyttäjä selaa. Väriä voisi kuvailla vaalean ruskeaksi, jossa on 

ripaus keltaista. Keltainen väri symboloi muun muassa iloa, energiaa, tuoreutta ja 

aiheuttaa ihmisessä onnellisuuden ja ilon tunnetta. Taustan väri sopii hyvin Antti Henrikin 

henkilöbrändiin sekä valokuvaustyyliin, jossa esiintyy paljon maanläheisiä ja lämpimiä 

sävyjä. 

 

3.11 Mobiili-yhteensopivuus 

Mobiilikävijät muodostavat huomattavan osan verkkosivujen liikenteestä. Globaalisti jo 52 

% prosenttia sivujen vierailuista tehdään mobiililaitteilla (Kanava.to). Mobiili-optimoitujen 

verkkosivujen tärkeyttä ei voi siis painottaa liikaa. Verkkosivujen kehittämisprosessin 

aikana Wix luo automaattisesti mobiililaitteelle muokatun sivun. Mobiililaitteelle 

tarkoitetulta sivulta on mahdollista piilottaa elementtejä käyttäjäystävällisyyden 

parantamiseksi. Lisäksi Wix tarjoaa automaattista mobiilioptimointia. Kaikki selaus 

mobiililaitteelle tarkoitetulla sivulla tapahtuu vertikaalisesti ylhäältä alas, esimerkiksi 

etusivulla ruudukon sijaan painikkeet on sijoiteltu allekkain. Mobiilinäkymää on 

automaattisen optimoinnin lisäksi mahdollista muokata käsin.  

 

Kun katsoo, Antti Henrikin verkkosivuja mobiililaitteella, verkkosivujen navigointivalikko 

sijaitsee sivun oikeassa yläkulmassa, jota painamalla valikko avautuu. Antti Henrik -teksti 

on sijoitettu oikeaan yläkulmaan. Alhaalle on upotettu valikko, jossa on sähköpostin, 

Instagramin, LinkedInin sekä Facebookin kuvakkeet. Kuvaketta painamalla asiakas 

ohjataan suoraan kuvakkeen mukaiseen osoitteeseen. (Kuva 8.) 
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Kuva 8. Navigointivalikon mobiilinäkymä 
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4 Pohdinta 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää digitaaliset verkkosivut osaksi toiminimiyrittäjän 

markkinointiviestintää. Tavoite täyttyi mielestäni kohtalaisen hyvin.  

Verkkosivut ovat parhaillaan kaikkien luettavissa, ja olen saanut niistä paljon positiivista 

palautetta. En ole koskaan pitänyt kirjoittamisesta eikä itsenäinen työskentely ole ollut 

vahvuuksiani. Vaikka raporttiosuuden kirjoittaminen alkoi vasta myöhään syksyllä, sain 

senkin ajallaan valmiiksi. Opinnäytetyöprosessin aikana opin etenkin verkkosivujen 

ominaisuuksista, tiedonhausta sekä oman ajan hallinnasta.  

 

Yritykseni toiminnan osalta kulunut vuosi ei ole ollut paras mahdollinen. Useita 

toimeksiantoja on jäänyt tekemättä, koska kalustoni ei ole ollut vaaditulla tasolla. Vuosi 

2020 näyttää sen sijaan paremmalta. Uuden kameran rungon ja tietokoneen myötä voin 

tehdä laajemmalla skaalalla toimeksiantoja. Sain vuokrattua itselleni oman 

valokuvausstudion helmikuusta lähtien. Lisäksi verkkosivuni ovat vihdoin julkaistu, jotka 

toivottavasti auttavat asiakashankinnassa. Uusia asiakkaita ei toistaiseksi ole ehtinyt 

tullut, joten verkkosivujen vaikutusta yrityksen liiketoimintaan en pysty vielä analysoimaan. 

 

4.1 Verkkosivujen arviointi 

Kokonaisuutena verkkosivuista tuli mielestäni hyvät ja yritykseni näköiset. Verkkosivut 

ovat luettavissa osoitteessa www.anttihenrik.com. Erityisen tyytyväinen olin 

fonttivalintaani, navigointivalikkoon sekä etusivuun. Sekä valokuvaus- että 

videokuvausportfoliot kaipaavat vielä lisää sisältöä, mutta tilanne toivottavasti parantuu 

ajan myötä. Etusivulle olisin voinut ruudukkomaisen valikon sijaan laittaa yhden ison 

kuvan, mutta olen tyytyväinen nykyiseenkin tilanteeseen. 

 

Verkkosivuni tulevat todennäköisesti muuttumaan jatkuvasti. Päivitän sisältöä sen 

mukaan, kun sitä tulee, ja mahdollisesti vanhempia töitä otetaan sivuilta pois. Ulkoasua on 

mahdollista muuttaa jatkuvasti, mikä on minusta hienoa. Tähänkin mennessä olen saanut 

useita kehitysehdotuksia muun muassa tekstisisältöön sekä värivalintoihin liittyen. Tällä 

hetkellä verkkosivut tuntuvat mieleisiltä, ja minusta se on tärkeintä. Voi kuitenkin olla, että 

tulevaisuudessa mieleni muuttuu täysin.  

 

 

4.2 Prosessin arviointi 

Opinnäytetyöprosessi osaltani alkoi syksyllä 2018 opinnäytetyösuunnitelman tekemisellä. 

Prosessin kannalta oleellisin päätös oli se, että päätin tehdä verkkosivut valmiiksi ennen 
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raportin aloittamista. Verkkosivujen ensimmäisten version kehittämisen aloitin 

tammikuussa 2019. Pohdin hetken WordPressin ja Wixin välillä, mutta kallistuin nopeasti 

Wixin suuntaan.  

 

Verkkosivujen kehittäminen eteni keväällä 2019 hyvin. Sain nopeasti valmiiksi etusivun, 

about-, photography- ja clients-sivut. Videography-sivu oli pitkään tyhjä materiaalin 

puuttumisen takia. Syyskuussa 2019 päätin tehdä kaiken alusta asti uudestaan. Koska 

Wixin käyttö oli vuoden mittaan tullut hyvin tutuksi, uudet sivut rakentuivat viikon sisällä 

lähes valmiiksi. Uusien ideoiden myötä tein pientä hienosäätöä koko syksyn ajan. 

Marraskuussa 2019 sivut olivat mielestäni käyttökelpoiset. 

 

Tiesin alusta asti, että opinnäytetyöraportin suhteen minulla tulee olemaan ongelmia. Jo 

pienestä pitäen tekstin tuottaminen on ollut minulle vaikeaa. Raportin tekeminen alkoi 

huhtikuussa 2019 johdannon kirjoittamisen parissa. Sain johdannon valmiiksi ja sen 

jälkeen jatkoin työtä lokakuussa, kun deadline alkoi painaa päälle. Lokakuussa kirjoitin 

johdannon vielä uudelleen ja aloin hahmotella opinnäytetyön runkoa. Kun raportin runko 

alkoi olla selkeä, muu sisältö syntyi suhteellisen helposti. Raportin valmistumista motivoi 

mahdollinen valmistuminen Haaga-Heliasta joulukuussa 2019.  
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