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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pienyrityksen olemassaolevien verkkosivujen uudistaminen. 
Tomeksiantaja on Oulussa sijaitseva Pohjoinen elokuva- ja mediasäätiö, POEM. POEMilla on toimistot Oulun 
lisäksi myös Kuusamossa ja Torniossa. POEMin edustaja halusi uudistaa www-sivustoaan sillä säätiön 
aiemmat sivut olivat rakenteeltaan ja sisällöltään hajanaiset, ja käyttäjän näkökulmasta jokseenkin sekavat.  
 
Työn päällimmäinen tarkoitus olikin selkeyttää sivuston rakennetta ja käyttöliittymää. Sivustolta karsittiin pois 
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The purpose of this thesis is to renew and update the existing website for a small company. The client is an 
Oulu based company called The Northern Film and Media Foundation, also known as The POEM Foundation. 
POEM has offices also in Kuusamo and in Tornio. The representative of POEM wished to renew their website 
because the structure and the content of the foundation’s old website were incoherent and confusing for the 
user.  
 
The main purpose for this project was to clarify the site structure and user interface. All the extra content was 
removed and the site was made much more compact. In addition, the site appearance was renewed. This was 
performed by using WordPress in the process. The decision to use WordPress was based on information 
gathered from several sources, including experiences people have had with WordPress, and information found 
on the Internet. WordPress was selected because it is known for its usability and excellent upgradability with 
its numerous add-ons. Updating a site that has been created with WordPress is also easy, and there is no 
need to have any knowledge of HTML.  
 
The result of this thesis was a renewed website for the client. After it was completed, a clear update manual 
was made. This will help the client to keep the site up-to-date. That manual can be found as an attachment in 
this thesis. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on olemassaolevien verkkosivujen uudistaminen. 

Päädyin kyseiseen aiheeseen sillä www-sivustojen suunnittelu ja rakentaminen 

on aina kiinnostanut minua. Työn toimeksiantaja on Oulussa päämajaansa 

pitävä Pohjoinen elokuva- ja mediasäätiö, POEM. POEMilla on toimistot Oulun 

lisäksi myös Kuusamossa ja Torniossa.  

Säätiön aiemmat sivut ovat rakenteeltaan ja sisällöltään hajanaiset ja käyttäjän 

näkökulmasta jokseenkin sekavat. Työn tarkoituksena oli selkeyttää sivuston 

rakennetta ja käyttöliittymää. Sivuilta haluttiin karsia pois ylimääräinen sisältö ja 

tiivistää jäljelle jäävä kokonaisuus selkeämmäksi. Karsintaa tapahtui muun 

muassa siinä, että vanhan sivuston sisältämä englanninkielinen versio tiputettiin 

toimeksiantajan tahdosta pois ainakin toistaiseksi. Uusi sivusto sisältää siis 

ainoastaan suomenkielisen version. Myös sivuston ulkoasulle kaivattiin 

kasvojenkohotusta. 

Toimeksiantajan toiveena oli, että uusi sivusto olisi mahdollisimman 

helppokäyttöinen ja myös päivitettävyydeltään yksinkertainen. Lisäksi 

toimeksiantaja halusi yhdistää verkkosivuilleen sosiaalisen median syötteet. 

Tutkin aluksi erilaisia julkaisualustoja ja päädyin hyvin nopeasti ehdottamaan 

asiakkaalle WordPressin käyttämistä. Vaikka kyseinen työkalu oli itselleni vielä 

työn alussa kohtalaisen vieras, olin Internet-lähteiden ja tuttavieni kertoman 

perusteella sitä mieltä, että se olisi loppujen lopuksi kaikkein selkein vaihtoehto 

tätä projektia varten. Myös toimeksiantaja oli kanssani samaa mieltä ja hänkin 

oli ajatellut projektissa käytettävän WordPressiä juuri sen helppokäyttöisyyden 

vuoksi.  
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2. KÄYTETYT TYÖKALUT 

 

Www-sivuston luomiseen on olemassa lukemattomia eri vaihtoehtoja ja 

julkaisualustoja. Tässä luvussa käsitellään tämän opinnäytetyön teossa käytetyt 

keskeiset työkalut ja työmenetelmät ja kerrotaan, miksi päädyttiin juuri kyseisiin 

ratkaisuihin.  

 

2.1 WordPress 

 

WordPress on ilmainen ja moderni henkilökohtainen julkaisualusta, jota on 

kehitetty vuodesta 2003 asti. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, web-

standardit ja käytettävyys. WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin ja 

käyttää tallentamiseen MySQL tietokantaa, joten se tulee asentaa palvelimelle, 

josta löytyy SQL-tuki. (Wikipedia, Wordpress, hakupäivä 4.11.2011.) 

WordPress sai alkunsa vuonna 2003, jolloin vapaan lähdekoodin 

blogiohjelmisto b2/cafelog lopetti kehityksensä. B2/cafelogin käyttäjät Mark 

Mullenweg ja Mike Little hyödynsivät blogiohjelmiston koodia luodakseen 

WordPressin ensimmäisen version.  Vaikka WordPress oli alunperin tarkoitettu 

vain bloggauskäyttöön, on se kehittynyt niin, että nykyään sitä voi kutsua jo 

julkaisujärjestelmäksi. Pian ensimmäisen version jälkeen julkaistiin 

käänteentekevä versio 1.2, joka esitteli käyttäjilleen vimpaimet eli Widgetit. 

Nämä mahdollistavat useita lisätoimintoja, sillä vimpain voi olla esimerkiksi 

kalenteri, kuvalinkki tai RSS-syöte. (Brazell 2011, 4.) 

Vuonna 2005 julkaistujen versioiden 1.5 ja 2.0 myötä WordPressiä alettiin pitää 

sisällönhallintajärjestelmänä, lähinnä ns. staattisten sivujen ja kehittyneen 

pohjatiedostojärjestelmän vuoksi. Version 2.7 myötä WordPressiin tuli mm. 

lisäosien automaattinen asennus ja kokonaan uudistettu hallintapaneeli. 

WordPress on nykyään saatavilla myös älypuhelimille, kuten iPhonelle ja 

Samsung Galaxy S:lle. (Wikipedia, Wordpress, hakupäivä 4.11.2011.) 
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Kesäkuussa 2010 julkaistusta versiosta 3.0 alkaen WordPressissä on ollut 

sisäänrakennettu tuki useiden blogien ylläpitoon. Ennen 3.0:n julkaisua kahden 

tai useamman blogin luonti edellytti joko erillisiä WordPress-asennuksia tai 

WordPressin varsinaisesta koodikannasta haarautetun WordPress MU:n 

käyttöä. Version 3.0 tuki useammille blogeille periytyy WordPress MU:sta. 

(Wikipedia, Wordpress, hakupäivä 4.11.2011.) 

 

2.2  Adobe Photoshop 

 

Adobe Photoshop on erittäin suosittu ja laajassa käytössä oleva 

kuvankäsittelyohjelma. Siitä ei ole saatavilla ilmaisversiota, mutta Trial-version 

voi ladata testikäyttöön 30 vuorokauden ajaksi. Tämän jälkeen se muuttuu 

maksulliseksi, ja mikäli käyttäjä ei maksa ostosummaa, sulkeutuu ohjelma niin, 

ettei sitä voida enää käyttää. 

Adobe Photoshop on laaja kuvankäsittelyohjelmisto, joka sisältää erilaisia 

työkaluja, suodattimia, efektejä ja monia muita kuvien editoinnin ja 

muokkauksen ominaisuuksia. Ohjelmaa voidaan käyttää apuna myös 

verkkosivujen suunnittelussa (Toggle.com, hakupäivä 4.11.2011). 

 

2.3  CSS 

 

CSS eli Cascading Style Sheets on W3C:n kehittämä tekniikka, joka tuli 

julkisuuteen ensimmäisen kerran vuonna 1996, kun CSS:n taso 1 julkaistiin. 

CSS2 julkaistiin 1998, ja CSS3 on parhaillaan kehitteillä. CSS2-toteutukset ovat 

vielä osittain varsin ontuvia, joskin varsinkin Mozilla- ja Opera-selaimet ovat 

kehittyneet tässä suhteessa viime vuosina. W3C on tuottanut CSS 2.1 -

määrityksen, joka on korjailtu ja hieman supistettu versio CSS2:sta; 

käytännössä se korvaa CSS2:n. (Heikniemi.fi, sfnet.viestinta.www – VUKK 

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin, hakupäivä 5.11.2011.) 
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Selkokielellä ilmaistuna CSS:llä tarkoitetaan tyylisivuja. Se on tekniikka, jolla 

määritellään sivuston ulkoasu HTML-kielellä kuvatulle rakenteelle. Siis kun 

esimerkiksi HTML:ssä merkintä <h1>Yleistä selaimista</h1> ilmoittaa kyseessä 

olevan otsikon, CSS-määrittely H1 { font-size: 200% } määrittelee otsikon 

kirjasinkoon kaksinkertaiseksi normaalitekstiin nähden. Yksinkertaistettuna siis 

HTML kuvailee, mitä sisältö on, ja CSS määrittelee, miten se näytetään. 

(Heikniemi.fi, sfnet.viestinta.www – VUKK Vastauksia useimmin kysyttyihin 

kysymyksiin, hakupäivä 4.11.2011.)  

Kansankielellä voitaisiin asia ilmaista niin, että tyyliohjetta voidaan verrata 

ohjelappuseen, jollaisella ennen annettiin latojalle ohjeita. Tuolloin ladottavan 

tekstin mukana lähetettiin erillinen ohje siitä, mitä kirjasinlajeja kulloinkin 

käytetään ja miten teksti asemoidaan jne. CSS poikkeaa tästä olennaisesti 

siinä, että ohjeet annetaan tiukasti määrämuotoisina niin, että tietokoneohjelmat 

voivat ”ymmärtää” ja soveltaa niitä – ja myös soveltavat, lopputuloksesta 

piittaamatta. (Korpela 2003, 2.) 

Yksinkertaisimmassa tapauksessa CSS-tyyliohje sisältää yhden ainoan asian, 

vaikkapa ohjeen, jonka merkitys on ’pääotsikon tekstilaji olkoon Arial’ ja joka 

CSS-merkintänä olisi h1 { font-family: Arial; }. Yksi keskeisistä ideoista on, että 

CSS-tyyliohje esittää ulkoasuehdotukset erillisenä kokonaisuutena, jonka selain 

voi ottaa huomioon tai jättää huomiotta. Saman sivun voi esittää myös 

erilaisissa vaihtehtoisissa muodoissa. Voidaan tehdä esimerkiksi erikseen 

tyyliohje kuvaruudulla esittämistä varten ja toinen tyyliohje paperitulostusta 

varten. (Korpela 2003, 2.) 

CSS-tyyliohje voidaan kirjoittaa myös erilliseen tiedostoon, johon viitataan 

monilla HTML-sivuilla. Tällöin suunniteltua yhtenäistä tyyliä on myös helppo 

testata eri sivuilla. Erillistä tyylitiedostoa voidaan käyttää minkä tahansa sivun 

katsomiseen ja siten nähdä sen toimivuus erityyppisissä tilanteissa. Kun 

tyyliohje on yhdessä tiedostossa, voidaan monien sivujen, ehkä koko sivuston, 

ulkoasua muuttaa keskitetysti muuttamalla vain tätä yhtä tiedostoa. Tämä 

vähentää paitsi työtä myös virheiden mahdollisuuksia. (Korpela 2003, 21.)  
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2.4  Sosiaalinen media 

 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella 

on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana 

olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli 

perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan 

välinen ero puuttuu.  (Wikipedia, Sosiaalinen media, hakupäivä 30.11.2011.) 

Sanastokeskus TSK:n termipankin mukaan Sosiaalinen media on tietoverkkoja 

ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään 

vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja 

ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. (www.tsk.fi/tepa, Hakupäivä 12.2.2012.) 

Sosiaalinen media on käsitteenä yleistynyt vuodesta 2007 lähtien, jonka jälkeen 

se syrjäytti vähitellen Web 2.0 -käsitteen puhuttaessa vuorovaikutteisista 

verkkopalveluista. Käsitteen määrittelystä on useita erilaisia tulkintoja, joissa 

vaihtelevasti korostuu prosessiluonne, Web 2.0 -teknologioiden ulottuvuus, 

sisällöt, yhteisöt tai toimintamuodot. (Wikipedia, Sosiaalinen media, hakupäivä 

30.11.2011.) 

 

2.4.1  Twitter 

 

Twitter on eräs suosituimpia sosiaalisen median työkaluista. Se on erityisesti 

Yhdysvalloissa suuren suosion saavuttanut mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät 

voivat lähettää lyhyitä blogimerkintöjä, "tviittejä" (englanniksi tweet), palvelun 

verkkosivustolle selaimella tai matkapuhelimella. Merkinnät tulevat näkyviin 

käyttäjän palvelussa luomaan profiiliin. Vastaavasti muiden käyttäjien tekemät 

blogimerkinnät voi nähdä palvelun verkkosivulla, tai niistä voi vaihtoehtoisesti 

saada tiedon tekstiviestinä, verkkosyötteenä tai muiden sovellusten avulla. 

(TEPA – Sanastokeskus TSK:n termipankki, www.tsk.fi/tepa, Hakupäivä 

12.2.2012.)  
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Twitter on toiminnallisuuksiltaan yksinkertainen ja sillä on runsaasti aktiivisia 

käyttäjiä. Twitterin peruskäyttö on helppo oppia, mutta suuresta aktiivisuudesta 

aiheutuvan tietotulvan hallinta ja hyötykäyttö vaatii jonkin verran paneutumista. 

(http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/ , hakupäivä 

28.11.2011.) 

 

2.4.2  Facebook 

 

Facebook on Internetissä toimiva yhteisöpalvelu. Sivusto tarjoaa käyttäjille 

mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon 

haluamiensa ystävien kanssa. Facebook mahdollistaa myös liittymisen erilaisiin 

yhteisöihin ja tiedonsaamiseen tulevista tapahtumista. Palvelua ylläpitää ja sen 

omistaa samaista nimeä kantava yritys, jonka kotipaikka on Palo Altossa 

Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa. 

Facebookin perusti sen nykyinen toimitusjohtaja Mark Zuckerberg Harvardin 

yliopiston kampuksella yhdessä opiskelukavereidensa Eduardo Saverinin, 

Dustin Moskovitzin ja Chris Hughesin kanssa. Facebookilla on yli 3 000 

työntekijää ja siihen on liittynyt maailmanlaajuisesti jo yli 800 miljoonaa ihmistä. 

Googlen omistaman DoubleClick-yhtiön kesäkuussa 2010 tekemän 1 000 

suosituimman sivuston listan mukaan Facebook oli maailman suosituin sivusto; 

kuukauden aikana sivustolla oli vieraillut yhteensä 540 miljoonaa uniikkia 

kävijää. (Wikipedia, Facebook http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook, hakupäivä 

21.02.2012.) 

 

2.5  MySQL ja PHP 

 

PHP-sovellusten ajaminen edellyttää, että PHP on käytettävissä internet-

operaattorin palvelimella. Melkein kaikki internet-tarjoajat antavat 

mahdollisuuden ajaa myös PHP-sovelluksia palvelimellaan. Tällaisella usealle 

käyttäjälle jaetulla palvelimella saattaa kuitenkin olla käytössä toiminnoiltaan 
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rajoitettu PHP-tulkki. Tyypillisimmin palvelimella saattaa olla kokonaan estetty 

tiedostojen avaaminen tai sitä voi olla merkittävästi rajoitettu. MySQL-

tietokannan taas saa useimmiten käyttöönsä vain lisämaksua vastaan; 

tavallisimmin käyttöön saa yhden tietokannan ja yhden MySQL 

käyttäjätunnuksen. (Heinisuo, Rauta, 2007, 14.) 

MySQL on tietokannanhallintajärjestelmä, joka käsittelee relaatiotietokantoja. 

Tietokannanhallintajärjestelmä on sitä, mitä kyseinen sana tarkoittaa, eli MySQL 

on nimensä mukaisesti järjestelmä, jolla voidaan hallita tietokantoja. 

Tietokannat ovat tietovarastoja, joihin voi tallentaa tietoa ja joista voi hakea 

tietoa. Relaatiotietokannat ovat yksi tietokantatyyppi monien joukossa ja 

käytännössä nykyään ylivoimaisesti eniten käytetty tyyppi. 

Relaatiotietokannoissa tieto on järjestetty tauluihin, ja taulujen keskinäiset 

suhteet eli relaatiot ovat merkittävässä osassa. MySQL on ruotsalaisen MySQL 

AB:n käsialaa, ja se oli alun perin tarkoitettu kyseisen konsultointiyrityksen 

sisäiseen käyttöön. MySQL on kehittynyt pitkälle yli vuosikymmenessä, jonka se 

on ollut olemassa, ja tuotteen iän huomioon ottaen kyseessä ei ole mikään 

tähdenlento. Www-palveluiden toteutuksen kannalta olennaisia ominaisuuksia 

MySQL:stä on löytynyt jo pitkään, ja sen avulla on toteutettu niin 

julkaisujärjestelmiä, lomakepalveluita ja sähköisen kaupan järjestelmiä kuin 

yritysten internetpalveluitakin. Se on erinomaisen suorituskykyinen ja sitä 

voidaan käyttää useista ohjelmointikielistä, mm. C, C++, PHP, Perl, Python ja 

Tcl ovat tuettuja ohjelmointikieliä. MySQL on helppo asentaa, ja se vaatii vain 

vähän ylläpitoa verrattuna kalliimpiin kaupallisimpiin järjestelmiin. Helppoutensa 

vuoksi MySQL sopii myös pienempien www-palvelujen tietokannaksi, ja lisäksi 

ylläpitokustannukset ovat toisiin tietokantajärjestelmiin verrattuna huomattavasti 

pienemmät. (Heinisuo, Rauta, 2007, 37-38.) 
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3. SIVUSTON SUUNNITTELU 

 

Korpelan ja Linjaman mukaan sivustoa suunniteltaessa on parempi tehdä aluksi 

suunnitelma, joka on yksinkertainen ja kohtuullisen helposti toteutettavissa. Sen 

jälkeen voidaan alkaa miettimään mahdollisia lisäyksiä. (2005, 56.)  

Sivuston suunnittelu alkoi perehtymällä jo olemassa olevaan sivustoon ja 

keskustelemalla toimeksiantajan kanssa siitä, millaiset he haluaisivat uusien 

sivujensa olevan. Tämän pohjalta laadin kynää ja paperia käyttäen 

raakaversioita sivuston tulevasta rakenteesta. Mietin, mitä jätettäisiin pois ja 

mahdollisesti, mitä uutta tuotaisiin tilalle.  

Vanha palvelu tulisi inventoida ennen kuin aletaan suunnitella uutta. Inventaario 

on tarpeellinen yhteiskuvan saamiseksi asioiden nykytilasta ja 

uudistamistarpeista, uuden informaatioarkkitehtuurin rakentamisen pohjaksi 

sekä sen varmistamiseksi että uuteen järjestelmään tulee mukaan kaikki 

tarpeellinen. Inventaariossa tulisi käydä läpi kaikki vanhasta järjestelmästä 

kertynyt materiaali: mitä uusia ja mitä säilyttää? Verkkopalvelun sivut käydään 

läpi yksitellen ja kirjataan ylös kaikki, mitä nähdään ja löydetään. Inventaarion ja 

raportoinnin tarkkuus riippuu inventoinnin tavoitteesta. Inventointi voi olla 

yleinen tai vain jotain tiettyä asiaa tutkiva. (Sinkkonen, Nuutila, Törmä 2009, 

53.) 

Inventoinnin jälkeen oli aika tutustua muihin vastaaviin sivustoihin ja tutkia mitä 

hyvää heidän sivustoillaan oli käyttäjälle tarjota. Kilpailijavertailuja tulee 

varmasti jokainen verkkopalveluista vastaava tehneeksi jossain vaiheessa 

sivuston koostamista, jos ei vakavasti, niin ainakin uteliaisuuttaan ja 

kerätäkseen ideoita.  

”Vakava” kilpailijavertailuja tekevä käyttökokemustutkijaryhmä ei kerää ideoita 

kopioitavaksi vaan yrittää selvittää, mitä kilpailijan asiakkaat pitävät kilpailijan 

palveluissa hyödyllisenä tai viehättävänä ja missä nämä palvelut epäonnistuvat, 

ja ottaa tästä tiedosta hyödyn oman tuotteen piirteiden valintaan ja priorisointiin. 

Kilpailijavertailussa selvitetään, mitä muut ovat tehneet paremmin kuin me ja 

päinvastoin? Mitä sellaista kilpailijoilta puuttuu, jossa me voisimme palvella? 
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Mitä virheitä kilpailijat ovat tehneet? Millaista terminologiaa kilpailijat käyttävät? 

Millainen oman sivuston pitäisi olla menestyäkseen? (Sinkkonen ym. 2009, 56-

57.) 

Sisältöhahmottelun alkaessa selkeytyä aloin seuraavaksi miettimään sivuston 

käyttöliittymää. Nykyiselle käyttöliittymälle tuli keksiä parempi vaihtoehto, sillä 

se ei ollut kovinkaan käyttäjäystävällinen. Ja tämä jos mikä karkoittaa 

mahdolliset lukijat pois sivustolta. Pyrin pitämään kokonaisuuden 

mahdollisimman selkeänä, tämän voi havaita esim. osoitepolkujen 

nimeämisessä ja valikon loogisessa jaksottamisessa (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Navigointi. 

Järjestelmän suunnittelutyö olisikin hyvä aloittaa sen rakenteen ja navigoinnin 

eli informaatioarkkitehtuurin suunnittelusta. Monesti kiiruhdetaan tekemään 

yksittäisiä sivuja ensin, mutta ennen kuin niiden suunnittelua voidaan kunnolla 

tehdä, on suunniteltava kokonaisrakenne. Jos näin ei toimita, on kuin 

sisustettaisiin huoneet ennen talon pohjapiirroksen, eli rakenteen, suunnittelua. 

Onnistunut informaatioarkkitehtuuri auttaa käyttäjää ymmärtämämään, missä 
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osassa palvelua hän kulloinkin on, miten hän on sinne tullut, miten hän pääsee 

muihin palvelun osiin ja miten auki oleva osio suhtautuu kokonaisuuteen. 

(Sinkkonen ym. 2009, 184.) 

Hyvä informaatioarkkitehtuuri tukeekin käyttäjän mentaalista mallia ja 

informaation omaksuttavuutta. Hyvää informaatioarkkitehtuuria on myös helppo 

ylläpitää ilman, että se romahtaa lisäyksistä. (Sinkkonen ym. 2009, 184.)  
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4. SIVUSTON ULKOASU 

 

Toimeksiantaja halusi uudistaa sivustollaan paitsi rakennetta, myös sen 

ulkoasua. Ulkoasun uudistaminen alkoi laatimalla kuvankäsittelyohjelmalla 

raakaideoita siitä, millainen tulevan sivuston graafinen ilme voisi olla. Hyvin 

nopeasti havaitsin kuitenkin, että on nopeampaa tehdä sivustosta erilaisia 

versioita suoraan WordPressillä, sen sijaan että hahmottelisi niitä ensin 

erillisellä ohjelmalla. Ulkoasusta puhuttaessa täytyy muistaa, että se kattaa 

koko sivuston graafisen ilmeen, aina tekstilajeja myöten.  

”Graafisuudessa ei ole kyse vain erilaisten kuvien käytöstä, vaan myös fonttien 

eli kirjasinlajien vaihtelusta, sivun osien asettelusta, erilaisten rajoittavien 

viivojen käytöstä, taustaväreistä ja muista näkyvistä tehostuksista ja 

muotoiluista.” (Korpela, Linjama 2005, 17.) 

 

4.1 Logo 

 

Logo on kuvallinen, yleensä yrityksen tunnusmerkki. Se on mahdollisimman 

yksinkertainen tunnus, joka tavallisesti kuvailee jotakin ko. yritylsen 

ominaisuutta. Logo liittyy kiinteästi yrityksen brändiin eli yrityskuvaan. 

(Verkkoveräjä, Mikä on logo?, Hakupäivä 22.2.2012.) 

Uudistamisprosessissa myös POEM:in vanhaa logoa (Kuvio 2) kokeiltiin 

päivittää. Lopputuloksena vanha logo koki vain pienen kasvojenkohotuksen 

kuvankäsittelyohjelman avulla. Sille annettiin hieman syvyyttä ja 

valovoimaisuutta ja se irroitettiin taustastaan. Samalla logoa myös suurennettiin 

aiemmasta kuvakoosta (Kuvio 3). 

 

Kuvio 2. Vanha logo. 
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Kuvio 3. Uusi logo.  

 

4.2 Fontit 

 

Fonttikoko, fonttityyli ja fonttilaji yhdessä määräävät konkreettisen fontin 

ulkoasun, esimerkiksi 12 pisteen kursivoitu Arial. Usein sanaa fontti käytetään 

tarkoittamaan pelkkää fonttilajia. Fonttilajista voidaan käyttää myös nimitystä 

”kirjasinlaji” tai ”kirjainlaji”. (Korpela, Linjama 2005, 372.)  

Sivustot, joilla ilmenee mitä erilaisin määrä erityyppisiä, -kokoisia ja –tyylisiä 

fontteja luovat helposti hyvin levottoman vaikutelman jo silmäilyvaiheessa - 

lukemista se vaikeuttaa vielä enemmän. Yhdellä sivulla ei kannata leipätekstin 

esittämisessä yleensä käyttää enempää kuin yhtä fonttilajia, ellei ole erityistä 

syytä erotella tekstin erilaisia osia toisistaan. Otsikot voidaan toki esittää 

leipätekstistä poikkeavalla fontilla. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa että yhdellä 

sivulla voi käyttää kolmeakin erilaista fonttilajia, esimerkiksi otsikoissa, 

leipätekstissä ja kuvatekstissä. Näistä lajeista voidaan käyttää erilaisia 

muotoiluja kuten lihavointiasteita, kursivointia jne., mutta tässäkin kannattaa olla 

varovainen. Yleensä riittää, jos käytetään vain kolmenlaisia tyylejä, esimerkiksi 

lihavointi, linkki ja normaaliteksti. Muutoin kokonaisuuden hahmottaminen on 

vaikeaa. Koska eri selainten käytettävissä on erilaiset valikoimat fonttilajeja, 

kannattaa tyylisäännöissä usein määritellä vaihtoehtoisia tekstityyppejä. 

Tyylisäännöissä voidaan ilmoittaa yksittäisiä fonttilajeja, kuten Times New 

Roman, Book Antiqua tai Garamond, tai yleisiä eli geneerisiä fonttilajeja, kuten 

serif-, sans-serif, cursive, fantasy tai monospace. Kullakin selaimella on omat 

asetuksensa siitä, mitä fonttilajeja se käyttää geneeristen fonttilajien vastineina. 

Tämä saattaa olla käyttäjän valittavissa. (Korpela, Linjama 2005, 373-375.) 
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Yksinkertaiset ja selkeät fontit toimivat selvästi paremmin kuin koristeelliset, ja 

pääteviivattomat fontit ovat yleensä jonkin verran toimivampia. Lisäksi tutut 

fontit tai tuttuja fontteja muistuttavat toimivat käyttäjille paremmin kuin uudet. 

Näin ollen web-sivujen leipätekstin fontille on aika vähän järkeviä vaihtoehtoja. 

Yksinkertaisinta on jättää se kokonaan asettamatta, jolloin selaimet yleensä 

käyttävät Times New Roman -fonttia. Sen luettavuus kuvaruudulla ei kuitenkaan 

ole kovin hyvä. Jos halutaan ”webmäisempi” fontti, voidaan asettaa esimerkiksi 

body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }. Muita leipätekstiin sopivia ja 

yleisesti käytettävissä olevia groteskeja fontteja ei juuri ole. Esimerkiksi 

Verdanan käyttö johtaa hankaliin fonttikoon ja rivivälin säätämisen ongelmiin. 

Otsikoissa voi käyttää fontteja vapaammin ja niihin Verdanakin voi sopia hyvin. 

Yleensä otsikoiden on parempi olla groteskia, vaikka leipäteksti olisi antiikvaa. 

Monet erikoisennäköiset fontit on suunniteltukin lähinnä vain otsikoissa 

käytettäviksi. (Korpela, Linjama 2005, 377-378.) 

Mikäli oletusfonttia halutaan vaihtaa, suhteellisen varmoina vaihtoehtoina 

voidaan pitää ainakin Arial-, Helvetica- ja Verdana-fontteja (HTML-kielen 

perusteita, Koodeja, hakupäivä 28.10.2011). POEM-sivujen tekstifontiksi valitsin 

perinteisen Helvetica-fontin sen selkeyden ja varmuuden takia.   

 

4.3 Linkit 

 

Linkkien avulla käyttäjä voi suunnistaa sekä sivuston sisällä että sen 

ulkopuolelle. Linkit ovat hypertekstidokumentin tärkein osa ja niiden tulisikin 

erottua selvästi normaalista tekstistä. Erottuvuuden tulee jatkua myös käytyjen 

linkkien kohdalla, eli niiden pitää poiketa vielä käymättömistä linkeistä. Usein 

erottelu tapahtuu värien avulla. Linkkien pitää siis erottua tekstistä, mutta lisäksi 

niiden tulee olla esillä sopivalla tavalla. Mikäli kyseessä on pääsivu, linkkien 

tulisi olla näkyvissä heti, kun käyttäjä saapuu sivulle. Tämä on sivuston 

käytettävyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jos kyseessä on ennen kaikkea 

suunnistussivu, pitää käyttäjän voida nopeasti erottaa, missä olivatkaan linkit. 

(Korpela, Linjama 2005, 378.) 
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4.4 Värimaailma 

 

Taulukko 1. Värien luonteita (Korpela, Linjama 2005, 393.) 

Sininen Kylmä, etäinen, raikas 

Violetti Raskas, arvokas, suttuinen 

Punainen Aktiivinen, lämmin, innostava, ärsyttävä 

Oranssi Raikas, valoisa, myönteinen 

Keltainen Eloisa, myönteinen, lämmin 

Vihreä Pirteä, kasvun väri, rauhoittava 

Musta Synkkä, scifimäinen, herättää kunnioitusta, pelottava 

Valkoinen Puhdas, täydellinen väri, soveltuu lähes kaikkiin 

käyttötarkoituksiin 

 

Kun suunnitellaan verkkosivuston värimaailmaa, kannattaa huomioida se, että 

jokaisella värillä on omat luonteenpiirteensä ja ne herättävät sivustoilla 

vierailevissa tiettyjä tunteita (Taulukko 1). Kannattaisikin suosia niin sanottuja 

myönteisiä ja lämpimiä värejä ja huolehtia siitä, että valitut värit eivät ole 

ristiriidassa keskenään. 

Värien käytöllä voidaan korostaa sivun osia hyvinkin vahvasti. Jos esimerkiksi 

muutoin mustavalkoisella sivulla on isohko punainen kuva tai teksti tai vain 

punainen reunus jonkin osan ympärillä, katse kiinnittyy ensimmäiseksi siihen. 

Katse voi pahimmillaan kiinnittyä niin voimakkaasti kohteeseen, ettei sitä saa 

siitä irti, jolloin sivun muun sisällön lukeminen vaikeutuu. Toisaalta esimerkiksi 

punaisen käyttö sivun yleisvärinä estää käytännössä pitkälle sivun osien 

visuaalisen korostamisen. Tässäkin toteutuu se, että kun korostaa kaikkea, ei 

korosta mitään. Kuvaruudulla voimakkaat värit ovat vielä paljon ärsyttävämpiä 

kuin muualla. Muutama pieni voimakkaanvärinen läiskä teksti voi olla eduksi, 

mutta esimerkiksi punaisen käyttäminen leipätekstin, tai jopa taustan, värinä on 
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hyvin ajattelematonta. On suositeltavaa käyttää himmeitä pastellivärejä taustan 

värinä ja vain jonkin verran mustasta poikkeavia värejä tekstin väreinä. Tällöin 

mahdolliset kuvatkin pääsevät paremmin oikeuksiinsa, kun räiskyvät tekstin ja 

taustan värit eivät häiritse. (Korpela, Linjama 2005, 393.) 

Värien valinta kannattaa usein aloittaa suurimmasta ja hallitsevimmasta 

väripinnasta tai ”pakollisesta”, esimerkiksi liikemerkin väristä. Joskus voi 

käytettävästä valokuvasta löytyä värisävy, jota voidaan käyttää myös 

esimerkiksi otsikkotason tehostevärinä. Värivalinnoissa on hyvä ottaa huomioon 

myös se, että myös kuvat ja muu grafiikka tuovat sivulle lisää värejä. (Korpela, 

Linjama 2005, 395.) 

Uudistuneen POEM-sivuston värimaailma alkoi hahmottua, kun päätin ottaa 

ohjenuoraksi POEM:in logon. Sen värejä hyödyntämällä sain aikaan 

harmonisen kokonaisuuden, jossa värit eivät ole ristiriidassa keskenään eivätkä 

käyttäjän silmät rasitu normaalia enempää. Sivuston pääväreiksi valikoituivat 

(kelta)oranssi, harmaa, valkoinen ja ihonvärinen ruskea. Leipätekstin väriksi 

valitsin perinteisen mustan. 
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5. RAKENNE JA KÄYTETTÄVYYS 

 

Jotta pääsin konkreettisesti kokoamaan sivustoa, tarvitsin itselleni palvelintilaa 

varustettuna MySQL ja PHP tuella. Tähän löytyi nopeasti apu Arkku.netin 

muodossa. 

Arkku.net on suomalainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa hakijoille muun muassa 

ilmaista kotisivutilaa, ilmaisia bouncereita sekä ilmaisia teamspeak3-kanavia. 

Heillä on useita palvelimia nopeiden (1Gb/s ja 100Mb/s) internet-yhteyksien 

päässä, joten kapasiteetista ei ole pulaa. Kaikki tiedostot myös 

varmuuskopioidaan säännöllisesti erillisille varapalvelimille, joten pahoja 

tiedostojenmenetyksiäkään ei pääse tapahtumaan, vaikka vahinko sattuisikin. 

Arkku.net tarjoaa käyttäjilleen ilmaiset peruspalvelut sekä mahdollisuuden 

järeämpiin palvelupaketteihin maksua vastaan. Kaikki maksullisten palveluiden 

tuotto käytetään Arkku.netin kehittämiseen ja ilmaispalveluiden 

mahdollistamiseen. (Arkku.net, hakupäivä 1.12.2011.) 

 

5.1 Käytettävyys ja käyttökokemus 

 

Yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi webissä on monella taholla nostettu 

esteettömyys eli saavutettavuus (accessability). Samaan tapaan kuin nykyisin 

pidetään itsestään selvänä, että rakennuksiin pääsylle ja niissä liikkumiselle ei 

saa rakentaa tarpeettomia esteitä ja vaikeuksia esimerkiksi pyörätuolin 

käyttäjille ja sokeille, on asetettu vastaavasti se tavoite että web-sivujen 

sisältöön käsiksi pääsemiselle ja sivustossa liikkumiselle ei saa asettaa esteitä. 

Esteen muodostaa esimerkiksi sellainen tilanne, jossa pääsivulla on olennaisia 

asioita, kuten linkkejä, esitetty vain kuvina, joille ei ole tekstivaihtoehtoja. 

(Korpela, Linjama 2005, 16.)  

Valtiksi ei ole enää pitkään aikaan riittänyt, että on ylipäänsä verkkosivut. 

Käytettävyyden rinnalle nousi vaatimus hyvästä käyttökokemuksesta. 

Käytettävyys-käsitteen kuvatessa palvelun erästä toivottavaa ominaisuutta, eli 

käyttölaatua, niin käyttökokemus on käyttäjän kokemuksen laatu. Millaista 
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käyttäjästä on käyttää palvelua siinä tilanteessa, jossa hän sitä tarvitsee, ottaen 

huomioon kaikki tarpeet, motivaatiot, ennakko-odotukset ja käyttöpaineet, joita 

hänellä kenties on palvelun suhteen? Palveluun suhtautumiseen vaikuttavat 

paitsi välittömästi tilanteessa vaikuttavat mielikuvat, myös mielikuvat tuotteen 

esillepanijasta sekä valmistajasta ja käyttöhetken mieliala tai odotukset omasta 

pärjäämisestä palvelun tai tuotteen kanssa, ja jopa henkilön luoteenpiirteet. 

(Sinkkonen ym. 2009, 18.) 

Verkkopalvelun käytettävyydelle ei ole omaa määritelmää, mutta 

käytettävyydestä kirjoittaminen on aina turvallista alkaa ISO-standardin 

käytettävyyden yleisellä määritelmällä. Käytettävyys määritellään ISO 9241-11 -

standardissa vapaasti suomennettuna mittariksi, jolla mitataan, kuinka 

käyttökelpoinen, tehokas ja miellyttävä tuote on käyttää oikeassa 

käyttöympäristössään, kun käyttäjinä ovat sen omat käyttäjät. (Sinkkonen ym. 

2009, 20.) 

”Verkkosivuston käyttökokemus koostuu sen sisällöstä, sisällön 

omaksuttavuudesta, sisällön merkittävyydestä käyttäjälle, asioiden 

löydettävyydestä, terminologiasta, visuaalisesta ilmeestä ja monesta, monesta 

muusta asiasta.” (Sinkkonen ym. 2009, 20.) 

 

5.2 Rakenteelliset muutokset 

 

Kun tila oli hankittu, oli aika selvittää millainen on hyvä sivuston rakenne. 

Kenties tärkein asia www-sivustoilla on se, että ne ovat käyttäjilleen selkeitä 

kokonaisuuksia. Sivustolle saapuvan ei tulisi joutua poukkoilemaan ympäri 

sivustoa etsien hakemaansa, vaan sisältö tulee tarjota käyttäjälle 

mahdollisimman helposti nähtäväksi. Tästä syystä liian monimutkaiset valikot oli 

hyvä unohtaa heti alkutekijöissä. Sivuilta karsittiin ”turhat” pois, ja jätettiin vain 

oleellisimmat asiat esille. Navigaatiota päätettiin selkeyttää, ja valikkorakenne 

muuttaa yksinkertaisemmaksi. Vanhassa versiossa sivustolla oli kaksi erillistä 

valikkoa, varsinaisen pääsivun päävalikko, sekä sen lisäksi oikella puolella 

oleva sivuvalikko (Kuvio 4).  Rakenne ei kuitenkaan ollut yhtenäinen sillä, jos 



24 
 

päävalikkoa klikattiin, näkymä muuttui täysin, kadottaen mm. sivuvalikon 

kokonaan (Kuvio 5).  

 

Kuvio 4. Alkuperäinen valikkorakenne. 

 

Kuvio 5. Epäselvä, poukkoileva rakenne. 
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Tästä hajanaisuudesta haluttiin päästä eroon, joten valikkorakenne uudistettiin 

täysin. Erillisestä sivuvalikosta luovuttiin ja tilalle otettiin pudotusvalikko, johon 

toimeksiantaja saa halutessaan helposti lisättyä haluamiaan sivuja tarpeen 

mukaan (Kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Pudotusvalikko. 

Päävalikon paikka on yleensä vaakavalikkona sivun ylälaidassa logon 

alapuolella (Kuvio 7) tai sivuvalikkona sivun vasemmassa laidassa. 

Vaakavalikon etu on selkeys, pystyvalikon laajennettavuus. Jos päävalikko 

sijoitetaan vaakaan logon yläpuolelle, se saattaa jäädä käyttäjältä 

huomaamatta. Oikeassa reunassa oleva valikko jää helposti piiloon 

mobiililaitteella sivustoa käyttävältä ja on muillekkin käyttäjille epätyypillisessä 

paikassa. Vaakavalikkona päävalikon elementtien maksimimäärä on 

käytännössä 8-12 linkkiä, tekstien pituudesta riippuen; pystyvalikossa 

tilarajoituksia ei juuri ole. (Sinkkonen ym. 2009, 216.) 
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Kuvio 7. Uusi yhtenäinen valikkorakenne. 

 

5.3 Sivuelementit 

 

Verkkopalvelun sivut koostuvat otsikoista, väliotsikoista, navigointielementeistä, 

hakutoiminnoista, vuorovaikutuselementeistä, teksteistä (joita ovat varsinaiset 

leipätekstit, lyhyet ohjaavat tekstit ja vuorovaikutuselementtien nimikkeet sekä 

otsikot) sekä viivoista, kehyksistä, tyhjästä tilasta, logosta, kuvista ja 

visuaalisista elementeistä. Navigointielementit ovat ne verkkopalvelun elementit 

joilla käyttäjä liikkuu palvelun sivulta toiselle. Navigointielementtien avulla 

käyttäjä myös näkee missä hän on järjestelmässä ja mihin hän paikastaan 

pääsee. Navigointielementtien pitää olla visuaalisesti sisältöalueesta selkeästi 

erottuvia, mutta ne eivät saa dominoida yli sisällön. Pienen erottelun voi tehdä 

värillä, tyhjällä tilalla valikon ympärillä tai niin, että elementin visuaalinen 

painoarvo on suurempi kuin muun tekstin. Esim. hieman suurempi kirjasinkoko, 

tummempi väri tai alleviivaus nostaa valikon visuaalista painoarvoa. (Sinkkonen 

ym. 2009, 215.) 
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5.3.1 Hakutoiminto 

 

Osa käyttäjistä etsii tietoja palvelusta linkkien avulla, osa käyttäjistä turvautuu 

mieluummin hakuihin. Jos käyttäjä ei tiedä, mitä tietoa hän on tarkalleen 

etsimässä, hakutoimintoa ei voi käyttää. Tällöin ainoa mahdollisuus on 

etsiminen linkkien avulla. Jos käyttäjä tietää mitä hakee ja pystyy ilmaisemaan 

asian hakusanoin, hakutoiminto on hyvä käytössä. Hakutoiminto ja selailu siis 

täydentävät toisiaan. Yksinkertaisen hakukentän paikka on etusivun oikea 

yläkulma mahdollisen vaakavalikon yläpuolella tai valikon osana. 

Yksinkertaisella haulla saadaan tyypillisesti esiin sivuston sisältöä, joskus myös 

dokumentteja, jotka täyttävät annetut ehdot. Niin kutsuttu laajennettu haku 

laitetaan yleensä omaksi sivukseen, ja hakukenttä on silloin sisältöalueella. 

Laajennetulla haulla haetaan esim. dokumentteja joihin sivuston kautta on 

pääsy. (Sinkkonen ym. 2009, 222.) 

Liitin POEM:in sivustolle hakutoiminnon aluksi kokeilumielessä, mutta koska se 

tuntui toimivan niin hyvin ja istui kokonaisuuteen häiritsemättä, päätin jättää sen 

myös lopulliseen versioon. Kyseessä on ns. yksinkertainen haku jonka 

hakutulokset avautuvat pääikkunaan (Kuvio 8).  

 

Kuvio 8. POEM:in Hakutoiminto. 
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5.3.2 Yhteydenottolomake 

 

Lomakkeilla käyttäjä voi antaa tietoa palvelulle tai palvelun takana olevalle 

yritykselle tai yhteisölle. Yritykselle tai yhteisölle annettavat tiedot voivat olla 

palautteen antamista, tilauksia, yhteydenottopyyntö: jotain sellaista, mikä 

aiheuttaa automaattisia tai ihmisten tekemiä toimenpiteitä yrityksessä. 

Lomakesuunnittelu kannattaa aloittaa miettimällä lomakkeen pohjaa. Lomake 

voi olla yksi tavallinen lomake, pitkä (vieritettävä) lomake, monta tavallista 

keskenään linkitettyä lomaketta eli visardi tai välilehdillä varustettu joukko 

lomakkeita. Paras vaihtoehto on yleensä tavallinen, yksinkertainen lomake. Jos 

kaikki tarvittava tieto ei mahdu siihen, joudutaan valitsemaan muista 

vaihtoehdoista. (Sinkkonen ym. 2009, 222-223.) 

Jos tiettyyn kontrolliin (kenttään) on pakko antaa tietoa, pannaan sen otsikon 

perään tähti (*) ja selitetään tekstillä, että tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia 

(Kuvio 9). Kontrollien vasemmalle puolelle sijoitetaan kontrollin tarkoituksen 

selittävä otsikko. Otsikko sijaitsee kentän vasemmalla puolella mieluummin kuin 

yläpuolella, koska lomakkeesta tulee näin selkeämpi. Eri kielille lokalisoitavissa 

sovelluksissa otsikon sijoittaminen kentän yläpuolelle on ymmärrettävää ja 

hyväksyttävää. Sekä kontrollit että otsikot tasataan vasemmalle. 

Englanninkielisillä sivustoilla näkee myös oikealle tasattuja otsikoita, mutta tapa 

ei ole suositeltava suomen kielessä, jossa arkisilla sanoillakin on huomattavat 

pituuserot. Käytä otsikon perässä kaksoispistettä. Tietokenttä on tarkoitettu 

periaatteessa mille tahansa syöttö- tai tulostiedolle. Sallitut syöttötiedon arvot 

tarkistetaan ohjelmallisesti. Jos tietokenttä on kovin pitkä, siitä kannattaa tehdä 

monirivinen. Tietokentän pituuden tulisi olla likimain siihen tulevan tiedon 

maksimipituus: eripituisia kenttiä ei siis tasata vakiomittaisiksi, niin kuin usein 

näkee tehtävän. Suunnilleen samanpituiset kentät kuitenkin tasataan 

samanmittaisiksi.(Sinkkonen ym. 2009, 225-229.) 

Paras palaute käyttäjän toiminnasta on se, että käyttäjä näkee tapahtuneen sen 

mitä oli tekemässä (Kuvio 10). Joskus verkkoympäristössä kestää jonkin aikaa 

ennen kuin käyttäjä saa palautteen. Tällöin hänelle tulee kertoa, että toiminto on 

käynnistetty ja kuinka kauan toiminnon suorittaminen kestää ja koska muutettu 
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tieto näkyy sivuilla. Virheilmoitus annetaan käyttäjälle, kun hän toimii 

virheellisesti, syöttää esim. vääriä arvoja kenttiin tai jättää pakollisia tietoja 

täyttämättä (Kuvio 9). Virheilmoitus pitää esittää siten, että käyttäjä näkee 

samanaikaisesti sekä ilmoituksen että syöttölomakkeen sen kohdan, jossa virhe 

on. Virheellisen kontrollin viereen tulee laittaa selkeä huutomerkki tai muuttaa 

kontrollin pohjaväri murretuksi punaiseksi. Sopivasta kohdasta, esimerkiksi 

lomakkeen ylälaidasta, käyttäjä voi lukea virheilmoituksen. Siinä tulee kertoa 

kaksi asiaa: mitä tapahtui (virheen kuvaus), sekä mitä nyt pitää tehdä (korjaava 

toimenpide). Ilmoituksen sanamuodon tulisi olla positiivinen ja kohtelias. 

Käyttäjää ei saa missään nimessä syyllistää virheestä. Sellaisia ilmaisuja kuten 

”paha”, ”kohtalokas”, ”katastrofaalinen” ja ”luvaton” pitäisi välttää. Palaute ei saa 

olla tekninen virheilmoitus, vaan sen tulee olla selvää suomea. (Sinkkonen ym. 

2009, 240-241.) 

 

Kuvio 9. Yhteydenottolomake – virheilmoitus. 

 

Kuvio 10. Yhteydenotto onnistunut. 
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5.3.3 Sosiaalisen median syötteet 

 

Toimeksiantajan toiveena oli sisällyttää sivustolle sosiaalisen median syötteet. 

Lopulta löysin tarkoitukseen sopivat Widgetit eli lisäosat, joilla mahdollistettiin 

sekä Facebookin, että Twitterin samanaikainen yhdistäminen sivupohjaan. 

Sijoitin kummatkin omaan reunaansa kehystämään pääikkunaa. Nämä syötteet 

päivittyvät sivustolla automaattisesti aina, kun niihin tehdään muutoksia. 

Kumpikin lisäosa listaa syötteet aikajärjestyksessä tuoreimmasta vanhimpaan 

(Kuvio 11). 

 

Kuvio 11. Sosiaalisen median syötteet. 
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6. TESTAUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

Projektissa oli tärkeää, että sivut toimivat yhtälailla niin eri selaimissa kuin myös 

mobiililaitteissa. Tämän vuoksi päädyimme jättämään kaikenlaiset Flashia 

hyödyntävät sovellukset pois sivuilta, sillä tämä olisi hankaloittanut sivujen 

toimivuutta erinäisissä laitteissa.  Eräs vaihtoehto olisi ollut suunnitella 

sivustosta erillinen köykäisempi mobiiliversio, jota käyttäjät olisivat voineet 

tarkastella mobiililaitteillaan. Mutta koska pystyimme koostamaan sivut alusta 

alkaen siten, ettei erilliselle mobiiliversiolle ollut tarvetta, jätimme tämän 

vaihtoehdon pois. Pyysin myös POEMin henkilökuntaa osallistumaan 

testiosioon projektin loppupuolella ja ilmoittamaan havaitsemistaan 

epäkohdista. Virheitä ei juurikaan löytynyt ja kaikki omakohtaisesti testatut 

www-selaimet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) sekä mobiililaitteet 

(Nokia 5230, iPad2) näyttivät sivuston halutulla tavalla. 
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7. YLLÄPITO-OHJEISTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 

Useimmat sivustot kuuluvat tai ainakin niiden pitäisi kuulua ryhmään ”aika ajoin 

päivitettävät”. Päivittäistietoa antavalla sivustolla pitää yleensä olla päivittäjä, 

joka voi todella käyttää päivittäin tarvittavan osan ajastaan sen hoitamiseen. 

Päivittäjällä pitää myös olla toimivat työkalut, kuten ohjelma tai vaikkapa web-

käyttöliittymä, jolla päivitykset tehdään. Sivuston alkuperäisen tekijän täytyy 

huolehtia tästä ja työkalujen käytön opastamisesta. Päivitysohjelmien tasosta 

riippuu, paljonko ihmistyötä sivuston jatkuva hoito vaatii. (Korpela, Linjama 

2005, 56.) 

Sivusto suunniteltiin palvelemaan POEMia ja informoimaan sen käyttäjäkuntaa 

ajankohtaisista asioista. Tästä syystä on tärkeää, että kuka tahansa kykenee 

pitämään sivut ajan tasalla, eli päivittämään niitä tarpeen tullen. Tämän vuoksi 

sivustolle päätettiin laatia yksityiskohtaiset päivitysohjeet. Ajankohtaiset 

ilmoitukset saadaan sivustolle näppärimmin Twitter-työkalun avulla, joka 

näyttää sivustolla automaattisesti uudet Twitterviestit. Mutta mikäli halutaan 

lisäillä sivustolle uusia alasivuja tai esim. kuvia, tulee päivitykset hoitaa 

Wordpressin web-käyttöliittymän kautta. 

Monia sivustoja tehdään tai teetetään projekteina. Usein tilataan suunnittelu ja 

ulkoasu mainostoimistolta ja tekninen toteutus toiselta yritykseltä. Lopuksi 

jätetään ylläpito ehkä alkuvaiheen erityisjärjestelyjen jälkeen jonkun tehtäväksi 

kaikkien muiden tehtäviensä ohella – tai ei edes nimellisesti määrtä ketään 

tehtävään. Useinkaan tämä hoitajaksi määrätty ei edes ole ollut mukana 

sivuston perustamisessa eikä hänellä ehkä ole paljoakaan koulutusta eikä 

kokemusta web-sivujen hoidosta. Tämän menettelyn seurauksena on yleensä 

näivettyvä sivusto. On luonnollista kysyä: kuka hoitaa sivustoa ja miten ja millä 

ajalla? Jo sivuja alun perin suunniteltaessa kannattaa miettiä myös 

pääpiirteittäinen kunnossapitosuunnitelma, sillä kun sen vaatimukset otetaan 

alun alkaen huomioon, niin päivittäminen sujuu nopeammin. (Korpela. Linjama, 

2005, 55.) 

Päivitysohjeet laadittiin kuvaruutukaappauksineen mahdollisimman selkeiksi 

niin, että toivon mukaan jokainen tietokoneita hieman tunteva kykenee ohjeita 
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seuraamalla muokkaamaan sivustoa haluamakseen. Päivitysohjeet löytyvät 

kokonaisuudessaan tämän opinnäytetyön liitteenä. 
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8. POHDINTA 

 

Työ eteni etenkin alkuvaiheessa melko rivakalla vauhdilla ja kaikki tuntui 

sujuvan oikein mallikkaasti. Alustavassa aikataulussa pysyttiin aina 

testivaiheeseen saakka, jonka jälkeen homma alkoi vähän takkuamaan. 

Toimeksiantajan kiireet ja materiaalin puuttuminen hidastivat työtä jonkin 

verran. Alkuvuodesta he ilmoittivat haluavansa odottaa erään meneillään olevan 

elokuvaprojektin valmistumista, jotta voivat hyödyntää sen kuvamateriaalia 

sivuillaan. Lopulta päädyimme ratkaisuun, jossa laadin sivuston päivitysohjeisiin 

lisäkappaleita, joissa kerrotaan kuinka sivusto saadaan siirrettyä 

toimeksiantajan omalle palvelimelle. Näin ollen itse siirto ja asennusvaihe 

päätettiin jättää työn ulkopuolelle, ainoastaan sen ohjeistus jäi harteilleni.  Myös 

lopullinen graafinen ulkoasu on toimeksiantajan päätettävissä. Laadin myös tätä 

koskien melko seikkaperäiset ohjeistukset, jotta muokkaus olisi mahdollisimman 

helppoa WordPressin vasta-alkajallekin. 

Aikataulusekaannuksista huolimatta koen työn onnistuneen halutunlaisesti. 

Lopputulos on selkeämpi ja eheämpi kokonaisuus verrattuna aiempaan 

sivustoon. Myös sosiaalisen median liittäminen sivuille onnistuttiin toteuttamaan 

selkeällä tavalla. Sivusto myös toimii halutunlaisesti testaamissani 

mobiililaitteissa (Nokia 5230, Ipad 2) sekä www-selaimissa (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Chrome). 

Kaiken kaikkiaan koin työn mieluisaksi ja pääsinkin työn aikana sekä 

hyödyntämään jo aiemmin oppimaani, että oppimaan myös uutta WordPressin 

myötä. Aion jatkossa perehtyä WordPressiin entistä enemmän ja toivon mukaan 

pääsen laatimaan myös muita sivustoja kyseistä julkaisualustaa hyödyntäen. 

Koin WordPressin helppokäyttöiseksi ja ominaisuuksiltaan laajaksi ja uskonkin, 

että sen avulla voin jatkossa toteuttaa mitä monimuotoisimpia www-sivustoja. 
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1. KIRJAUTUMINEN 
 

Kirjautuminen WordPressin hallintapaneeliin tapahtuu menemällä Internet-

selaimella osoitteeseen http://nik082.arkku.net/wp-login.php? (Kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Kirjautumisikkuna. 

Käyttäjänimi: admin 

Salasana:  ***** 
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2. YLEISNÄKYMÄ 
 

Kirjauduttuasi WordPress hallintapaneeliin, eteesi aukeaa sivuston 

muokkaukseen käytettävä näkymä eli ns. ohjausnäkymä (Kuvio 2). Koska sivut 

on jo muokattu halutunlaisiksi, suurimman osan vasemman palkin kohdista voi 

jättää rauhaan. 

 

Kuvio 2. WordPressin yleisnäkymä eli ohjausnäkymä. 
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3. OMIEN TIETOJEN MUUTTAMINEN 
 

Mikäli haluat esim. muuttaa henkilökohtaisia tietojasi tai vaikka salasanasi, 

klikkaa vasemman reunan ”Käyttäjät”-kohtaa (Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Käyttäjät. 

 

Klikkaamalla ”Omat tietosi”  -kohtaa aukeaa ”Profiili”-sivu (Kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Profiili-sivu. 

 

Tässä ikkunassa voit muokata omia tietojasi. Esimerkiksi salasanan 
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muuttaminen onnistuu täällä. Myös muut yhteystiedot kannattaa huolehtia ajan 
tasalle, kuten sähköpostiosoite. Se määrittelee mm. sen mihin osoitteeseen 
sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit lähtevät. Muista 
lopuksi klikata sinisellä pohjalla olevaa ”Päivitä käyttäjätiedot” painiketta, jotta 
muutokset tulevat voimaan. 
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4. SIVUJEN LISÄÄMINEN / MUOKKAAMINEN / 
POISTAMINEN 

 

Klikkaamalla hallintapaneelista Sivut-kohtaa aukeaa eteesi näkymä, johon on 

listattuna kaikki sivustoon kuuluvat yksittäiset sivut. Tässä näkymässä voit esim. 

poistaa tai lisätä uusia sivuja (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Sivut. 

 

Uuden sivun lisääminen tapahtuu valitsemalla Sivut valikon alavalikosta ”Lisää 

uusi”. Tässä ikkunassa voit laatia sivustollesi uuden sivun (Kuvio 6). 

Näkymävaihtoehtoja on kaksi, joko graafinen tai koodivaihtoehto. Aloittelijoille 

suosittelen graafista näkymää, sillä se tarjoaa perustyökalut sivun luomiseen ja 

siinä näet suoraan, miltä sivu tulee näyttämään. Jos sivu kuitenkin kaipaa 

hieman tarkempaa hienosäätöä, kannattaa poiketa koodi-näkymässä, jossa voit 

muokata sivua mielin määrin (Kuvio 7). 
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Kuvio 6. Esimerkkisivun luominen.  

 

Kuvio 7. Koodinäkymä. 

Kun olet laatinut mieleisesi sivun, muista klikata ”Julkaise” painiketta. Näin 

sivu talletetaan sivustolle, mutta se ei vielä näy varsinaisella sivustolla. Sen 

esiinsaamiseksi tulee käydä seuraavaksi Ulkoasu-valikossa (Kuvio 8). 
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Kuvio 8. Ulkoasu -> Valikot. 

Täällä näet sivustosi rakenteen. Pääsivut on tässä näkymässä eroteltuna 

alasivuista. Vasemman puolen Sivut-laatikossa on listattuna kaikki sivustollesi 

tekemät sivut, myös ns. piilossa olevat. Mikäli haluat uuden sivun näkyville 

valikkorakenteeseen, valitse se Sivut-laatikosta hiiren vasemmalla painikkeella 

ja klikkaa ”Lisää valikkoon”painiketta.  

Sivu ilmestyy valikkorakenteeseen josta sen voit hiirellä raahaamalla sijoittaa 

haluamallesi paikalle. Rakenteessa ylimpänä olevat sivut ovat sivuston 

valikkorakenteessa ensimmäisenä (vasemmalta katsottuna). Alasivut ovat 

taasen tasattuna oikealle. Voit sijoittaa sivun mihin tahansa kohtaan ja se 

päivittyy sivuston rakenteeseen halutunlaisesti (Kuvio 9). 
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Kuvio 9. Valikkorakenteen muokkaus. 

Tässä esimerkissä annan esimerkkisivun olla viimeisenä. Kun tallennan valikon 

ja menen katsomaan sivustonäkymää huomaan, että valikko on päivittynyt 

(Kuvio 10). 

 

Kuvio 10. Näkymä www-selaimessa, osoitteessa http://nik082.arkku.net. 
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Sivujen poistaminen valikkorakenteesta tapahtuu klikkaamalla Ulkoasu-

>Valikot kohdassa haluttua sivua. Se avaa alasvetovalikon, josta voit muokata 

sivun tietoja tai poistaa sen (Kuvio 11). 

 

Kuvio 11. Sivun poistaminen. 
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5. WIDGETIT ELI VIMPAIMET ELI LISÄOSAT 
 

WordPressiin on saatavilla useita tuhansia lisäosia eli Widgettejä. POEM-

sivustolla niitä on käytössä muutamia. Muun muassa sivuston reunoilla olevat 

Facebook ja Twitter palkit on toteutettu Widgettien avulla (Kuvio 12). 

 

Kuvio 12. POEMin pääsivu, Widgetit vasemmassa ja oikeassa reunassa. 

Joidenkin Widgettien asetuksia pääsee muuttamaan valitsemalla WordPressin 

ohjausnäkymästä Asetukset-välilehden. Kyseisessä valikossa on ulkoasultaan 

muokattavia Widgettejä, kuten esim. Twitter Goodies.  

 

5.1 TWITTER GOODIES 

 

Twitter Goodiesin asetuksiin pääset valitsemalla sen Asetukset-välilehdeltä. 

Twitter Goodiesissa voit määritellä, minkä Twitterfeedin twiittauksia kyseinen 

lisäosa näyttää, sekä määritellä lisäosan ulkoasun ja koon mieleiseksesi (Kuvio 

13). 
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Kuvio 13. Twitter Goodies asetukset. 

 

5.2 FACEBOOK FAN BOX 

 

Toinen POEMin sivuilla käytetty Widgetti on Facebook-widget. Sen asetuksiin 

pääset valitsemalla Ohjausnäkymästä Ulkoasu-välilehden ja sieltä Vimpaimet 

(Kuvio 14). Vimpaimet ikkunassa on listattuna kaikki sivustolla olevat eri 

lisäosa-alueet. Täällä voit vaihtaa halutessasi Widgettien paikkaa sivustolla tai 

poistaa niitä käytöstä. 



14 
 

 

Kuvio 14. Facebook-lisäosamme on Primary Widget Areassa, eli klikkaamalla 

sitä pääsemme käsiksi asetuksiin. 

Primary Widget Areassa voit muuttaa Widgetin kokoa ja valita minkä Facebook-

profiilin syötteitä siinä näytetään. Connections asetus tarkoittaa lisäosan 

alalaidassa näkyvien profiilin fanien/ystävien määrää. Tällä hetkellä Widgetti 

kierrättää aina kolmen fanin kuvaa kerrallaan widgetin alalaidassa (Kuvio 15). 

.  

Kuvio 15. Facebook Fan Box asetukset. 
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6. ULKOASUN MUOKKAAMINEN 
 

Sivustolle on määritelty jo graafiset asetukset, mutta mikäli niitä halutaan 

muokata, niin tässä ohjeistuksessa käydään läpi tärkeimmät muokkauskohteet. 

 

6.1 GRAAFINEN ILME 

 

Mikäli haluat mennä muokkaamaan sivuston graafista ilmettä, sinun täytyy 

valita Ohjausnäkymän Ulkoasu valikosta muokattava teema, joka tässä 

tapauksessa on 2010 Weaver (Kuvio 16). 

 

Kuvio 16. Ulkoasu -> 2010 Weaver. 
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Main Options kohdassa voidaan tehdä suurin osa ulkoasuun liittyvistä 

muokkauksista. Täällä määritellään mm. sivuston värit sekä käytettävät fontit 

(Kuvio 17). 

 

Kuvio 17. Teeman muokkaus, main options näkymä. 

 

6.2 LOGO / OTSAKE 

 

Logo on sivuilla näkyvissä aina. Sillä tarkoitetaan valikon yläpuolella olevaa 

graafista osiota. Logoa päästään muokkaamaan Ohjausnäkymän Ulkoasu-

valikosta. Siellä on kohta Otsake, jonka kautta avautuu näkymä jonka takaa 



17 
 

löytyy niin käytössä oleva logo kuin viimeisimmät sivustolle ladatut logot (Kuvio 

18). Halutessa logosta voi tehdä vaihtuvan, eli kun siirrytään pääsivulta 

toisaalle, samalla myös logo vaihtuu. Tämä otetaan käyttöön klikkaamalla 

Satunnainen: Näytä jokaisella sivulla eri kuva. Mikäli vaihtuva logo halutaan 

ottaa käyttöön, kannattaa sivustolta ensin poistaa ei-halutut logot ja jättää vain 

ne joiden on tarkoitus olla kierrossa. Logon kooksi on määritelty Weaverin 

asetuksissa 1024 x 92 pikseliä. Mikäli haluttu kuva on isompi, voidaan siitä 

rajata näkyville jäävä alue. Itse suosittelen, että logo tehdään valmiiksi oikean 

kokoisena kuvankäsittelyohjelmalla ja sitten vasta siirretään sivustolle. Uuden 

logon lataaminen sivustolle tapahtuu ”Valitse kuva omalta tietokoneeltasi”-

kohdasta. Klikkaa Selaa nappia ja hae haluamasi kuva koneeltasi. Sen jälkeen 

vain klikkaat Siirrä nappia ja kuva latautuu Esikatsele-kohtaan. Mikäli kaikki 

näyttää hyvältä, voit klikata sivun alalaidassa olevaa Tallenna muutokset 

painiketta.  

 

Kuvio 18. Logon valinta. Ulkoasu -> Otsake.  
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7. SIVUSTON ASENTAMINEN UUDELLE PALVELIMELLE 
 

Jotta sivut saadaan toimimaan uudella palvelimella, tulee palvelimella olla 

käytössä sekä PHP että MySQL tietokanta.  

7.1 WORDPRESSIN ASENTAMINEN UUDELLE PALVELIMELLE 

 

Ennen sivujen siirtämistä palvelimelle asennetaan WordPressin uusin versio. 

Tämä on asennusohjeiden lyhyt versio. Pidempi versio on luettavissa 

englanniksi WordPressin Codex-sivustolla. 

 Tässä pikaohjeet asennusta varten. 

1. Lataa uusin WordPress. Pura lataamasi tiedosto palvelimelle (tai oman 
koneesi kovalevylle, jos siirrät tiedostot FTP:llä palvelimelle). 

2. Luo WordPressiä varten tietokanta web-palvelimella ja MySQL-
käyttäjätunnus, jolla on täydet oikeudet tietokantaan. 

3. Kopioi tiedosto wp-config-sample.php nimelle wp-config.php. 

4. Avaa wp-config.php tekstin muokkausohjelmalla (esim. Notepad) ja 
vaihda tietokannan asetukset oikeiksi. 

5. Siirrä WordPressin tiedostot web-palvelimelle oikeaan kansioon. 

o Jos haluat WordPressin toimivan verkkotunnuksesi juuressa 
(esim. http://omaosoite.fi/), siirrä wordpress-kansion sisältö web-
sivuston juurihakemistoon. (Suosittelen tätä vaihtoehtoa!) 

o Jos haluat WordPressin toimivan verkkotunnuksesi 
alihakemistossa (esim. http://omaosoite.fi/blogi/), nimeä 
wordpress-kansio uudelleen haluamallesi nimelle (esim. blogi) ja 
siirrä kansio sisältöineen web-sivuston juurihakemistoon. 

6. Suorita WordPressin asennusohjelma lataamalla selaimellasi sivu wp-
admin/install.php. 

o Jos asensit WordPressin sivuston juureen, käytä osoitetta 
http://omaosoite.fi/wp-admin/install.php 

o Jos asensit WordPressin alihakemistoon blogi, käytä osoitetta 
http://omaosoite.fi/blogi/wp-admin/install.php 
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Nyt WordPressin pitäisi olla asennettuna. 

7.2 SIVUJEN SIIRTÄMINEN UUDELLE PALVELIMELLE 

 

7.2.1 Tietokannan talteenotto 

 

Mene osoitteeseen http://www.arkku.net/ ja kirjaudu sisään. 

Tunnus: ****** 

Salasana: ****** 

Kirjauduttuasi eteesi avautuu Arkku.netin etusivu. Valitse seuraavaksi MySQL-

admin (Kuvio 19). 

 

Kuvio 19. 

MySQL-admin kohtaa klikattuasi eteesi avautuu jälleen uusi kirjautumisikkuna. 

Täällä pääset käsiksi sivuston tietokantaan (Kuvio 20). 
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Kuvio 20. 

Käyttäjätunnus: ***** 

Salasana: ***** 

Kirjautumisen jälkeen eteesi avautuu seuraavankaltainen näkymä. Valitse 

ylävalikosta Vienti-välilehti ja rasti sieltä kuvanmukaiset kohdat. Yleensä kaikki 

muut ovat jo valmiiksi valittuina, mutta on hyvä tarkistaa myös, että ”Lisää 

DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION” kohta on valittuna (Kuvio 

21). 

 

Kuvio 21. 
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Sen jälkeen tallenna tietokanta ilman pakkaamista haluamallasi tiedostonimellä 

ja klikkaa Siirry-painiketta. Tämän jälkeen tietokanta ladataan haluamaasi 

kansioon. 

 

7.2.2 Url-osoitteiden vaihtaminen 

 

Tietokannasta kannattaa ottaa varmuuskopio ennen kuin alat muokkaamaan 

sitä. Seuraava vaihe on url-osoitteiden vaihtaminen. Avaa tietokannan SQL-

tiedosto tekstieditorilla. Etsi ja korvaa kaikki paikalliset url-osoitteet uuden 

palvelimesi osoitteella. Esim. etsi kaikki ”http://localhost:8888/mysite” ja korvaa 

”http://yourdomain.com”). 

 

7.2.3 Tietokannan siirtäminen palvelimelle 

 

Kun url-osoitteet on muutettu, tietokanta on valmis siirrettäväksi uudelle 

palvelimelle. Kirjaudu tunnuksillasi sisään palvelimelle, jotta pääset käsiksi 

MySQL tietokantoihin. Luo uusi tietokanta ja määritä sille käyttäjä. Sen jälkeen 

avaa uuden palvelimen phpMyAdmin ikkuna ja valitse alasvetovalikosta juuri 

luomasi tietokanta. Klikkaa Tuonti (tai Import) kohtaa ja hae koneeltasi 

aiemmin tallennettu ja muokattu SQL-tiedosto ja klikkaa OK.  

 

 

 

 

 

 


