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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä toteutetaan taiteilijalle verkkoportfolio, jota hän pystyy myöhemmin 

itse päivittämään. Taiteilijalla ei ollut aiemmin omia verkkosivuja, joten pääsääntöisenä 

kanavana taideteosten markkinoinnille on toiminut sosiaalinen media.  

 

Verkkoportfolion on tarkoituksena tuoda taiteilijalle lisää näkyvyyttä, lisätä myyntiä ja 

auttaa galleriahauissa, jotta taiteilija saa teoksiaan taidenäyttelyihin mukaan. Taiteilijan 

toiveena on, että omat verkkosivut auttavat antamaan ammattimaisemman kuvan sekä 

töistä että itse taiteilijasta.  

 

Verkkosivut suunnitellaan ja rakennetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Asiakkaalla on 

visio sivujen ulkonäöstä, kuten mieleisestä fontista sekä käytettävästä värimaailmasta, 

joka toteutettiin parhaan mukaan. Sivujen tulee myös olla sellaiset, että asiakas pystyy 

tuottamaan niihin helposti itse sisältöä ilman tarvetta käyttötuelle. Tuotettavaa sisältöä 

ovat esimerkiksi uusien kuvien, tekstin ja sivujen lisääminen.  

 

Tavoitteena opinnäytetyössäni on oppia luomaan verkkosivut hyödyntäen kustomoitua 

teemaa ja oppia lisää WordPressin mahdollisuuksista. Tähän tavoitteeseen päästäkseni 

opinnäytetyössä tutkitaan erilaisia teematyyppejä ja tarkastellaan niiden hyötyjä ja 

haittoja. Opinnäytetyössä kerrotaan myös kotisivujen valmistumiseen johtavia vaiheita ja 

tarvittavia toimia, kuten ulkoasun suunnittelu, staging-ympäristön luonti, teeman luonti, 

testaus ja sivuston julkaisu. 
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2 Sanasto 

 
Apache = HTTP-palvelinohjelma. 
 
CSS = Sivuston tyylimuotoiluun käytetty ohjelmointikieli. 
 
FooGallery = Projektissa käytetty galleria-lisäosa. 
 
HTML = Merkintäkieli. 
 
JavaScript = Dynaaminen komentosarjakieli. 
 
MAMP = Projektissa käytetty ohjelma, jolla luodaan paikallinen palvelinympäristö.  
 
MySQL = Tietokantaohjelmisto. 
 
PHP = Ohjelmointikieli. 
 
phpMyAdmin = Selaimella käytettävä MySQL-tietokannan hallintatyökalu. 
 
Starter-teema = Muokattavaksi tarkoitettu teema. 
 
WordPress = WWW-sisällönhallintajärjestelmä 
  



3 

 

3 WordPress-teema 

WordPress tarjoaa vankan teemajärjestelmän ja sen avulla pystytään luomaan 

monimutkaisia, sekä simppeleitä teemoja. Minimissään teema tarvitsee vain yhden 

tiedoston styles.css toimiakseen alateemana, mutta yleensä teemat sisältävät enemmän 

tiedostoja. (Brazell, 2010 s. 163–164) Kokoelma erilaisia tiedostoja, jotka toimivat yhdessä 

muodostavat WordPress teeman. Se on siis enemmän kuin pelkkä sivuston ulkoasu. 

Teemat pystyvät hallitsemaan, miten tietyt elementit, data ja ulkoasu toimivat 

vuorovaikutuksessa sivuston käyttäjän kanssa. (WordPress) WordPress-teemoja on 

monenlaisia, kuten valmiit ilmaiset teemat, maksulliset teemat, starter-teemat, alateemat 

ja kustomoidut teemat. (Aguilera, 2018) 

 

3.1 WordPress-valmisteema 

Valmisteemat ovat teemoja, jotka ovat valmiiksi luotuja. Niitä löytyy sekä ilmaisena, että 

maksullisena. 

 

WordPress-valmisteemojen etuina kustomoituun sivustoon on sivuston luontiin käytetty 

lyhyempi aika, sillä sivuston ohjelmointia ei tarvitse tällöin aloittaa aivan alusta vaan 

pystytään muokkaamaan valmista koodia ja näin ollen pystytään säästämään aikaa, jopa 

viikkoja. Valmisteemat ovat myös budjetti ystävällisempiä. On olemassa paljon ilmaisia 

teemoja, sekä paljon maksullisia teemoja, jotka ovat melko edullisia. Valmisteemojen 

käyttö ei myöskään vaadi erityisiä taitoja sivuston muokkaamiseen. (Bowman, 2019) 

 

Ilmaisten teemojen isoin etu maksullisiin teemoihin on niiden hinta, sillä ne ovat ilmaisia. 

Etuna on myös se, että WordPressin viralliselta teema hakemistosta ladattavat teemat 

joutuvat menemään tiukan laatutarkistuksen läpi ja näin ollen ne ovat korkeamman 

laatutason mukaisia. (wpBeginner 2016.) Koska nämä teemat ovat ilmaisia se helpottaa 

myös erilaisten ulkoasujen kokeilemista, sekä niiden vaihtamista säännöllisin väliajoin 

(Osman 2021). 

 

Niin sanotut premium-teemat, eli maksulliset valmisteemat tarjoavat yleensä parempaa 

tukea ja päivityksiä, jotta ne ovat yhteensopivia uusimpien WordPress päivityksien 

kanssa. Nämä teemat sisältävät myös laajemman valikoiman erilaisia ominaisuuksia toisin 

kuin ilmaiset teemat, jotka ovat ominaisuuksiltaan rajoitettuja. (Agrawal 2018.) Useimmat 

maksulliset teemat sisältävät sisäänrakennetun hallintapaneelin, joka auttaa verkkosivun 

pystyttämisessä nopeasti ja helposti. Maksulliset teemat ovat siis hyvä vaihtoehto 

ilmaisten ja täysin kustomoitujen teemojen väliltä. (Brazell 2010, 160–161.) 
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3.2 Pääteema ja alateema 

Pääteema eli parent theme on käytännössä mikä tahansa valmisteema. Alateema eli child 

theme tai lapsiteema, perii ulkoasun ja toiminnallisuuden pääteemasta ja näin ollen sallii 

muutosten tekemisen siihen niin, että muokkaukset pysyvät erillisinä tiedostoina. 

(WordPress.) Jos aiotaan käyttää valmisteemaa, on siitä hyvä tehdä aina alateema, sillä 

jos pääteemaa päivitetään siihen tekemät muutokset eivät katoa alateemaa käytettäessä 

(Clark s.a.). 

 

Verrattuna täysin kustomoituihin teemoihin alateemojen käyttö nopeuttaa sivuston 

rakentamiseen käytettävää aikaa. Alateemoja on hyvä käyttää, silloin kun verkkosivusto ei 

ole liian monimutkainen tai yksinkertainen. (wpBeginner 2013.) 

 

3.3 Teema viitekehys 

Theme framework tai teema viitekehykset ovat teemojen kehittäjille luotuja valmiita 

työkaluja ja ominaisuuksia, joita kehittäjät voivat käyttää luodessaan omaa teemaansa 

(WordPress s.a.). Teema viitekehyksen tarkoituksena on toimia pääteeman sapluunana, 

jolla voidaan hallinnoida pääteeman toiminnallisuutta (wpBeginner 2012). Teema 

viitekehys tarvitsee aina lapsiteeman, sillä viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa 

tarvittavien päivityksien käyttöönottoa pääteemaan (digital 2021). Teema viitekehys siis 

erottelee toiminnallisuuden ulkoasusta (Kanner Maaliskuu 2016, 12–16 min.). 

 

Teema viitekehyksiä käytetään teeman luonnin nopeuttamiseksi. Viitekehystä 

käytettäessä säästetään teeman luontiin kulunutta aikaa, sillä nämä sisältävät laajan 

valikoiman ominaisuuksia ja muokkaus vaihtoehtoja, joita ei tarvitse itse ohjelmoida. 

(wpBeginner 2012.) Viitekehykset ovat yleensä myös ohjelmoitu noudattaen hyviä 

käytäntöjä ja standardeja. Viitekehyksien käyttö siis yksinkertaisissa sivuissa on 

yliampuvaa, mutta laajemmassa verkkosivu kokonaisuudessa viitekehyksen käyttö on 

järkevää. Samoin myös silloin, jos sivuston koodia muutetaan säännöllisesti. (digital 

2021.) Viitekehykset yleensä sallivat myös teeman toiminnallisuuden muokkauksen, ilman 

että tarvitaan muuttaa isoa määrää koodia (Kanner Maaliskuu 2016, 12–16 min.). 

 

Viitekehyksiin kuitenkin liittyy myös huonoja puolia. Teema viitekehykset voivat sisältää 

paljon ylimääräistä koodia, joita ei käytetä. Viitekehysten käytössä on myös oma 

oppimiskäyränsä, joka taas puolestaan saattaa hidastaa teeman luontia. (wpBeginner 

2012.) Viitekehyksillä on myös omat rajoituksensa, sillä jos halutaan sivuille jokin tietty 

ominaisuus ja sitä ei ole hyödynnetty viitekehyksessä on sen lisääminen vaikeaa (digital 

2021).  
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3.4 Starter-teema 

Starter-teema underscores (s.a.) kuvailee itseään näin ”Hei olen starter-teema 

underscores. Olen teema tarkoitettu hakkeroitavaksi, eli älä käytä minua pääteemana 

vaan yritä tehdä minusta seuraava mahtavin WordPress teema. Sen takia olen täällä”. 

Tämä kiteyttää hyvin starter-teemojen tarkoituksen. Starter-teemat ovat ns. tyhjiä teemoja, 

jotka tarjoavat rungon, minkä päälle teema rakennetaan (Hughes 2018). 

 

Starter-teemat nopeuttavat teemojen ohjelmointiin käytettävää aikaa, sillä ne sisältävät 

yleensä joitain ominaisuuksia, mitä itse WordPress ei suoraan tarjoa. Starter-teemoja 

käytettäessä lopullinen sivusto on kevyt, sillä se ei sisällä ylimääräistä koodia tai 

ominaisuuksia, kuin esimerkiksi valmisteemaa käytettäessä. (Kanner Maaliskuu 2016, 9–

12 min.) Starter-teeman käyttö säästää aikaa verrattuna täysin kustomoidun teeman 

luontiin, mutta on silti hitaampi, kuin esimerkiksi lapsiteeman muokkaaminen (Snap 2014). 

 

Starter-teemat vaativat enemmän teknistä osaamista teemojen kehityksestä, sillä ne 

yleensä tarjoavat vain hyvän rungon ja ne tarvitsevat enemmän työtä esimerkiksi 

verrattuna valmisteemaan. Starter-teemat eivät saa myöskään globaaleja päivityksiä, eli 

jos WordPressiin tulee jokin laajapäivitys, joka vaatii muutoksia teemaan niin sitä täytyy 

itse ylläpitää. (Kanner Maaliskuu 2016, 9–12 min.) 

 

Starter-teemat ovat hyviä sellaisissa projekteissa, missä valmisteemat ovat liian raskaita 

ja sisältävät paljon turhia ominaisuuksia, sekä jos kehittäjällä on taitoa rakentaa oma 

teema ja halutaan säästää aikaa käyttämällä starter-teemaa sivuston runkona. Starter-

teema on myös hyvä silloin, kun halutaan rakentaa täysin uniikki teema asiakkaalle. 

(Kanner Maaliskuu 2016, 9–12 min.) 

 

3.5 Kustomoitu teema 

Kustomoitu teema on teema suunniteltu tiettyä tarvetta varten (Stig 2019). Tästä syystä 

sen rakentamisessa ei tarvitse huomioida toisen kehittäjän koodia ja käyttää aikaa sen 

opetteluun. Vaan teeman pystyy rakentamaan juuri sellaiseksi, kuin projekti vaatii. 

(Karkovack 2020.) 

 

Verrattuna valmiiseen teemaan kustomoitu teema tarjoaa enemmän joustavuutta siinä 

mitä voidaan tehdä, sillä teema kehitetään vain yhtä tiettyä sivua varten ja tällöin sivusto 

voidaan toteuttaa juuri kehittäjän valitsemalla tavalla (Erickson 2018). Lisäksi kustomoitua 

teemaa käytettäessä sivuston suorituskyky voi olla huomattavasti parempi, koska valmiit 

teemat ovat yleensä täynnä erilaisia skriptejä ja tyylejä, jotka voivat olla turhia. 
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Rakentamalla kustomoidun teeman sivusto sisältää vain tarpeelliset palikat ja näin ollen 

sivun suorituskyky on parempi. (Karkovack 2020.) 

 

Haittapuolina kustomoidun teeman luonti vaatii yleensä enemmän taitoa kehittäjältä ja sen 

luonti kestää kauemmin, kuin valmiin teeman käyttö. Asiakkaan näkökulmasta kustomoitu 

teema on myös taloudellisesti kalliimpi ratkaisu ja vaikka kustomoidun teeman 

rakennuksen aikana saatu tuki on yleensä parempaa, niin sivuston valmistuttua asiakas 

kuitenkin yleensä joutuu maksamaan sivustolle tehtävistä päivityksistä. (Djudic 2019.) 

 

Kustomoitu teemaa onkin hyvä käyttää silloin, kun halutaan sivustolle täysin uniikki 

ulkoasu, jollaista ei ole muilla sivustoilla tai kun ei ole sellaista valmisteemaa saatavilla, 

joka täyttäisi projektin vaatimukset. Kustomoitu teema on myös silloin hyvä vaihtoehto, 

kun halutaan olla varmoja siitä, että sivuston latausnopeus on optimoitu ja mahdolliset viat 

voidaan korjata myöhemmin. (Stig 2017.) 
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4 Ulkoasu 

Sivuston ulkoasua suunnitellessa kannattaa huomioida sivuston käytettävyyttä, sillä jos 

sivusto ei ole käytännöllinen ja käytettävä sivustolla ei ole mahdollisuutta menestyä. 

Käytettävyydellä tarkoitetaan sivuston ulkoasun tapaa toimia helpoimmalla ja 

selkeimmällä tavalla saavuttaakseen sivuston tavoitteet. (McNeil 2012.) 

 
4.1 Rautalankamalli 

Ulkoasun suunnittelu lähti käyntiin palaverillä, joissa käytiin läpi asiakkaan haluamia 

ominaisuuksia, tarpeita ja visiota millaisesta sivusta hän olisi mahdollisesti kiinnostunut. 

Palaverin pohjalta luotiin useampi erilainen rautalankamalli, joiden tarkoitus oli antaa 

asiakkaalle näkökulmaa, siitä minkälainen on tulevan nettisivun ulkoasu. 

 

Rautalankamallien teko on yksi tärkeä osa web-suunnittelussa. Rautalankamallit auttavat 

selkeyttämään mitä kaikkia elementtejä sivuille halutaan ja varmistetaan, että niiden 

sijoittelu on oikeanlainen. Rautalankamallin tarkoituksena on antaa sivustolle hyvä 

aloituspiste lopullisen ulkoasun suunnittelussa. (Craig s.a.) Rautalankamallien teko on 

tärkeää, koska ne helpottavat visualisoimaan sivustoa ja selkeyttämään haluttavia 

ominaisuuksia. Rautalankamalli säästää myös aikaa ja vaivaa lopullisen ulkoasun teossa, 

sillä rautalankamalliin on helppo tehdä muutoksia verrattuna lopulliseen ulkoasuun. 

(Climer s.a.) 

 

Rautalankamallin tulisi sisältää tarpeeksi tietoa sivustolle tulevista elementeistä ja riippuen 

projektista se voi olla hyvinkin yksityiskohtainen. Rautalankamallit voivat olla simppeleitä 

tai ne voivat sisältää myös jotain grafiikkaa ja väriskeemaa. (Craig s.a.) Tässä projektissa 

päätin tyytyä yksinkertaisempaan versioon rautalankamalleissa, jonka tarkoituksena oli 

antaa asiakkaalle visiota mahdollisten elementtien, kuten navigaation, kuvien ja logon 

asettelusta (Kuva 1–2). 
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Kuva 1 Rautalankamalli 1 

 

Kuva 2 Rautalankamalli 2 

 

4.2 Lopullinen ulkoasu 

Loogisesti taiteilijana asiakas on visuaalisempi kuin minä, joten lopullisen ulkoasun 

suunnittelu jäi hänen harteilleen. Rautalankamallien avulla asiakas onnistuikin luomaan 

hyvät ja selkeät kuvat ohjeilla havainnollistamaan sivuston lopullista ulkoasua, josta oli 

hyvä alkaa työstämään sivustoa (Kuva 3–4). 
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Kuva 3 Etusivu näkymä 

 

Kuva 4 Galleria näkymä 

 

Ulkoasuun täytyi kuitenkin tehdä joitain muutoksia, esimerkiksi sivustolle aluksi suunniteltu 

fontti oli nimeltä akkurat, mutta koska akkurat-fontin lisenssi olisi maksanut 173,33 euroa 

päätimme tyytyä Arial-fonttiin. Sivuston galleriaan tuli myös muutoksia näkymään, missä 

avataan tietystä patsaasta tarkempi näkymä (Kuva 5–6). Tämä johtui siitä, että lopullisen 

näkymän tekninen toteutus oli helpompi ja sen käytettävyys on loppukäyttäjän 

näkökulmasta parempi. Asiakas oli näihin muutoksiin erittäin tyytyväinen. 
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Kuva 5 Suunniteltu näkymä 

 

Kuva 6 Lopullinen näkymä 

 

Sivuston ulkoasu oli sen verran yksinkertainen, että mobiiliversiota ulkoasusta (Kuva 7) ei 

tarvinnut erikseen suunnitella, vaan ehdotin asiakkaalle, että jos mobiiliversiossa valikko 

siirretään yläpalkkiin niin sanotun ”hampurilaismenun” alle. Asiakas oli erittäin tyytyväinen 

tähän ratkaisuun eikä ollut ajatellut tämän olleen mahdollista. 
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Kuva 7 Mobiilisivuston ulkoasu 
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5 Julkaisua valmisteleva ympäristö / Staging-ympäristö 

Ulkoasun luomisen jälkeen oli aika aloittaa ohjelmointi ja tätä varten täytyi pystyttää 

julkaisua valmisteleva ympäristö eli staging-ympäristö, mihin verkkosivusto aluksi 

kootaan. Staging-ympäristö on lopullista tuotantoympäristöä jäljittelevä ympäristö, joka 

mahdollistaa tuotteen testaamisen turvallisessa ympäristössä ennen kuin se julkaistaan 

(Testim 2019). Tässä projektissa staging-ympäristö sallii sivuston toteuttamisen ennen 

kuin varsinaista verkkopalvelinta tarvitsee vuokrata tai ostaa. Näin ollen asiakkaan ei 

tarvitse maksaa verkkopalvelimesta, verkkosivujen ollessa vielä kehitysvaiheessa. 

 

Asiakkaan toiveena oli sellainen verkkosivu, johon hän pystyisi itse helposti lisäämään 

kuvia uusista taideteoksistaan, sekä tarpeen tullen muutakin sisältöä, kuten uusia sivuja, 

videoita sekä tekstiä. Näin ollen verkkosivut päätin rakentaa sisällönhallintajärjestelmää 

käyttäen. 

 

Sisällönhallintajärjestelmän etuina ovat, muun muassa sisällön nopea päivittäminen ja 

sisällöntuottamisen helppokäyttöisyys. Sillä useimmat sisällöntuottajat eivät aina ole 

teknisesti lahjakkaita ja näin ollen sisällönhallintajärjestelmä tekee sisällöntuottamisesta 

helppoa ilman, että sisällöntuottajan tarvitsee huolehtia sivuston teknisestä puolesta. 

(Casamedia, 2016) Erilaisia sisällönhallinta järjestelmiä löytyy monenlaisia, joista 

suosituimmat ovat: WordPress, Shopify, Joomla, Squarespace, Wix ja Drupal (w3techs 

2020; Kuva 8). 

 

 Käyttöosuus  Markkinaosuus   

 

Kuva 8 Taulukko suosituimmista CMS-järjestelmistä (w3techs 2021) 

 

Tähän projektiin valikoitui näistä Wordpress, sillä tämä oli minulle jo osittain ennestään 

tuttu alusta ja tiesin, että tällä sisällönhallintajärjestelmällä pystyisin luomaan asiakkaan 

tarpeisiin ja toiveisiin soveltuvat verkkosivut, jossa on kaikki tarvittavat toiminnot. Lisäksi 
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halusin vielä syventää tietämystäni wordpressin ominaisuuksista käyttäen hyväksi 

asiakkaalle luotua itserakentamaani teemaa. 

 

Staging-ympäristön luontiin valikoitui MAMP-niminen sovellus. MAMP:n avulla pystytään 

luomaan paikallinen palvelinympäristö helposti, joka sisältää WordPressin tarvitsemat 

työkalut, kuten apache, MySql ja PHP. (MAMP, 2021) 

 

5.1 Staging-ympäristön asennus 

Ensin staging-ympäristöä varten täytyi asentaa MAMP-sovellus. MAMP:n asennus kävi 

suoraviivaisesti asennusvelhon kautta, eikä ohjelmistossakaan tämän projektin 

yhteydessä tarvittu tehdä muutoksia. Tässä on tietysti hyvä varmistaa, että PHP-versio ja 

verkkopalvelin asetukset vastaavat lopullisen tuotantoympäristön asetuksia (Kuva 9–10). 

 

 

Kuva 9 MAMP asetukset 

  

Kuva 10 MAMP asetukset 2 
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WordPressin asennusta varten luodaan WordPressille oma tietokanta, käyttäen 

phpMyAdmin nimistä MySQL-tietokannan hallintatyökalua. Asennusta varten tarvitaan 

myös tietokantakäyttäjä, jolla on oikeudet luotuun tietokantaan. Tietokanta luodaan 

phpMyAdmin databases-kohdasta antaen tietokannalle nimi ja painamalla create (Kuva 

11). Käyttäjätunnus taas pystytään luomaan kohdassa User accounts (Kuva 12). Lopuksi 

tietokantakäyttäjälle pitää antaa tarvittavat oikeudet luotuun tietokantaan (Kuva 13). 

 

 

Kuva 11 Tietokannan luonti 

 

 

Kuva 12 Tietokantakäyttäjän luonti 

 

 

Kuva 13 Tietokantakäyttäjän oikeudet 

 

Tietokannan luonnin jälkeen pystytään asentamaan itse WordPress palvelimelle. Tämä 

käy helposti purkamalla WordPressin kotisivuilta saatavan pakatun asennustiedoston 

MAMP:n asennuskansioon ja seuraamalla asennusvelhon vaiheita (Kuva 14).  
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Kuva 14 WordPress asennusvelho 

 

Asennusvelhoon pitää määritellä luodun tietokannan nimi ja tietokantakäyttäjän tunnus ja 

salasana, muuten tämä johtaa virheeseen. Asennuksessa päästään myös määrittelemään 

WordPressin hallinnointiin käytettävän tunnuksen tiedot. 
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6 Verkkosivun luonti 

Tavoitteenani tässä opinnäytetyössä on oppia luomaan oma WordPress teema alusta 

lähtien, eikä käyttää valmista teemaa, teema viitekehystä tai starter-teemoja ja lähteä 

muokkaamaan niitä. Koin oman teeman luonnin myös parhaimmaksi vaihtoehdoksi, sillä 

tässä projektissa luodaan asiakkaalle täysin uniikki kustomoitu teema ja tällöin ulkoasun 

toteuttamisessa ei tarvitse ottaa valmiin teeman tuomia rajoituksia huomioon. 

 

Ulkoasu suunnitelman muuttaminen interaktiiviseen muotoon alkoi sillä, että jaoin sen 

selkeisiin osioihin (Kuva 15). Sivuston ulkoasu on suhteellisen yksinkertainen, joten se 

koostuu vain kolmesta eri lohkosta eli yläpalkki(header.php), sivupalkki(sidebar.php) ja 

sisältö(the_content).  

 

 

Kuva 15 index.php 

 

Itselleni helpoin työtapa oli luoda aluksi toimiva HTML sivusto. Tämä johtui osittain siitä 

syystä, ettei PHP ollut minulle ennestään kovinkaan tuttu ja luomalla HTML-sivuston 

pystyin kuitenkin tekemään sivuston ulkoasuun tyylimuokkauksia styles.css-tiedostoon. 

HTML-sivuston valmistuttua oli aika muuttaa määritellyt osiot PHP-muotoon. Lisäksi täytyi 

pohtia mitä kaikkea asiakkaan tulisi pystyä tekemään sivustolla. Toiminnot, joita asiakas 

tulee tekemään sivustolla, olivat siis kuvien lisääminen, uusien sivujen lisääminen, 

mahdollisen tekstin ja videoiden lisääminen. Näiden toimintojen tulisi myös olla tarpeeksi 

yksinkertaisia tehdä. 

 

Sivuston index.php-tiedostossa määritellään mihin muut tiedostot, kuten sidebar.php ja 

header.php sijoittuvat (Kuva 15). Index.php on ikään kuin sivuston etusivu, mutta sitä 

käytetään myös alasivuilla sivuston pohjana, jos mitään muuta tiedostoa ei löydy. Tämä 
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tiedosto pitää myös sisällään sivun varsinaisen sisällön, eli galleriat, tekstit, kuvat ja 

videot. Tätä sisältöä asiakas pystyy tuottamaan sivustolle, joko visuaalisella editorilla tai 

koodieditorilla (Kuva 16). index.php-tiedostossa määritellään paikka mihin editorissa 

lisätty sisältö määrittyy sivustolle käyttäen PHP-komentoa (Kuva 17). 

 

 

Kuva 16 Sivun sisällönmuokkausnäkymä 

 

 

Kuva 17 sisällön haku PHP:llä 

 

Sivuston päätoimintona toimii sivuston galleria, jonka päätin toteuttaa käyttäen 

wordpressin tarjoamaa lisäosaa nimeltä FooGallery. WordPress lisäosat ovat PHP-

skriptejä, jotka laajentavat WordPressin toiminnallisuutta ja lisäävät uusia ominaisuuksia 

(WordPress s.a.) Gallerian päätin toteuttaa lisäosalla, koska hyviä valmiita galleria lisäosia 

löytyy WordPressin lisäosa hakemistosta monia kappaleita, näistä täytyi vain valita sopiva 

lisäosa tätä projektia varten. Lisäksi gallerian toteuttaminen itse olisi vaatinut niin paljon 

aikaa ja työtä, että lisäosan käyttö oli järkevin ratkaisu. 

 

Asiakas pystyy luomaan uuden gallerian helposti käyttämällä FooGalleryn ”add gallery” 

toimintoa (Kuva 18) ja lisäämällä galleriaan tulevat kuvat, joko suoraan sivuston omista 

medioista tai lataamalla ne samalla sivulle. Sivustolla näkyvien kuvien tyyliasetukset on 

määritelty, sekä FooGallery-lisäosan yleisissä asetuksissa oikein, että styles.css tyyli 
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tiedostoon. Näin ollen asiakkaan ei tarvitse itse kiinnittää huomiota siihen, minkä kokoisen 

kuvan hän galleriaan lisää ja näin sivuston käyttökokemus paranee.  

 

 

Kuva 18 Uuden gallerian luonti 

 

Gallerian luonnin jälkeen asiakas pystyy helposti lisäämään sen halutulle sivulle käyttäen 

sisällönmuokkauseditoria (Kuva 16) ja valitsemalla FooGallery vaihtoehdon. Tämän 

jälkeen asiakas pystyy valitsemaan haluamansa gallerian luettelosta, jossa näkyy kaikki 

sivustolle luodut galleriat (Kuva 19). 

 

 

Kuva 19 Gallerian lisäys 

 



19 

 

Sivuston sivupalkki, eli sidebar.php on sivuston vasemmalle laidalle sijoittuva alue, joka 

pitää sisällään vain sivuston valikon. Sivuston valikko sijaitsee myös sivuston yläpalkissa, 

eli header.php-tiedostossa. Koska sivuston sisältö muuttuu ja sivustolle lisätään uusia 

alasivuja myöhemmin, pitää asiakkaan pystyä muuttamaan valikon sisältöä helposti. 

 

Toimiakseen valikko pitää rekisteröidä käyttäen komentoa register_nav_menu(). Tämä 

komento lisätään functions.php tiedostoon (Kuva 20). Functions.php tiedostoon luodaan 

teeman kaikki uniikit ominaisuudet. Se toimii WordPress-lisäosien tavoin ja sillä voidaan 

laajentaa teeman toiminnallisuutta. (WordPress s.a.) Valikko tuodaan sivulle näkyviin 

käyttäen WordPressin wp_nav_menu()-toimintoa (Kuva 21). Tässä projektissa komentoa 

on käytetty sidebar.php- ja header.php-tiedostoissa.  

 

 

Kuva 20 Functions.php 

 

 

Kuva 21 wp_nav_menu() 

 

Lopuksi täytyi vielä käydä luomassa valikko WordPressin hallintapaneelista ja valita sen 

sijainti oikeaksi (Kuva 22). Tämän jälkeen valikko on valmis asiakkaan muokattavaksi. 

Asiakas pystyy lisäämään valikkoon sivustoja kahdesta eri paikasta. Tämä onnistuu sekä 

sivuston hallinta sivuilta, tai etusivulta pääkäyttäjän ylävalikosta (Kuva 23). 

 

 

Kuva 22 Valikon asetukset 
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Kuva 23 Valikon muokkaaminen 

 

Valmiin sivujen avulla asiakas voi helposti WordPress-hallintapaneelin kautta hallinnoida 

sivuston sisältöä. Hallintapaneelista pystytään lisäämään uusia sivuja helposti, luoda 

uusia gallerioita, muokata sivun valikkoa ja luoda uutta tekstisisältöä sivuille. 

Hallintapaneelista asiakas ei pysty muuttamaan sivuston ulkoasua. Sillä siihen hän 

tarvitsee tietämystä CSS-ohjelmoinnista. Tämä johtuu siitä, että sivuston kaikki 

tyylimuotoilut sijaitsevat styles.css-tiedostossa ja koska sivuston ulkoasuun ei ole tulossa 

suunniteltuja muutoksia ei tällaista ominaisuutta tarvinnut luoda teemaan, mikä olisi 

mahdollistanut ulkoasun muuttamisen hallintapaneelin kautta.  



21 

 

7 Testaus 

Verkkosivun testaukseen ohjelmointi vaiheessa käytin pitkälti Google Chrome selaimen 

valmista Chrome DevTools työkalua. Chrome DevTools on joukko Google Chrome-

selaimeen asennettuja erilaisia työkaluja, joilla pystytään muokkaamaan sivua lennossa ja 

diagnosoimaan verkkosivun ongelmia nopeasti (Chrome Developers 2016). DevToolsia 

käytin hyvin paljon CSS-muotoilun hienosäätämiseen, sillä sen avulla on helppo nähdä 

miten tietyt muutokset vaikuttavat sivuilla reaaliaikaisesti. 

 

Verkkosivulle suoritettiin HTML validointi käyttäen W3C Validator nimistä työkalua. Niin 

kuin kaikilla kielillä myös, HTML-merkkauskielellä on omat kielioppisääntönsä ja validoinit 

työkalu auttaa niiden korjaamisessa ja auttaa varmistamaan, että sivusto noudattaa 

verkkosivujen omia sääntöjä, jotta se toimii vielä tulevaisuudessakin. Validointi työkalun 

käyttö helpottaa myös vianselvityksessä, sillä se saattaa ilmoittaa minkälaisia virheitä 

sivustolla on (W3C s.a.). 

 

Tässä projektissa validointi palautti pääosin vain pieniä virheilmoituksia liittyen yhden 

kuvan vaihtoehtoisen tekstin puuttumisesta (Kuva 24), eikä näiden korjaus vaatinut suuria 

muutoksia. 

 

 

Kuva 24 Virheilmoitus 

 

Sivuston latausnopeus pystyttiin testaamaan käyttämällä Googlen tarjoamaa PageSpeed 

Insights työkalua. PageSpeed Insights(PSI) avulla pystytään tarkastelemaan verkkosivun 

suorituskykyä, sekä työpöytä- sekä mobiililaitteilla. PSI tarjoaa sekä tarkempaa, että 

käytännön läheisempää dataa sivuston suorituskyvystä, joilla pystytään selvittämään 

sivuston suorituskykyongelmia. (PageSpeed Insights, 2020) PageSpeed työkalulla 

selvitin, kuinka nopeasti sivuston lataaminen käy niin työpöytälaitetta, kuin mobiililaitetta 

käytettäessä (Kuva 25–26). 
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Kuva 25 etusivun PageSpeed tulokset työpöytä sivustolla. 

  

Kuva 26 etusivun PageSpeed tulokset mobiili sivustolla. 

 

Etusivun PageSpeed tulokset olivat hyvät, työpöytä ja mobiililaitetta käytettäessä. Näin 

ollen etusivulle ei tarvittu tehdä muutoksia, mutta alasivuilla tulokset eivät etenkään 

mobiililaitteella olleet parhaimmasta päästä, joten muutoksia piti tehdä.  

 

Korjauksena latasin sivustolle LiteSpeed Cache-lisäosan, tällä pystyttiin muun muassa 

minimoimaan sivuston käyttämiä resursseja. Minimointi tarkoittaa prosessia, jossa 

poistetaan turhaa dataa ilman, että vaikutetaan siihen, miten verkkoselain prosessoi 

tiettyä resurssia (PageSpeed Insights s.a.). Lisäosalla pystyttiin minimoimaan HTML, CSS 

ja JavaScript tiedostot. Tehdyt korjaukset paransivat sivuston latausnopeutta hieman, 

mutta tavoitteenani on parantaa sivuston latausnopeutta vielä entisestään opinnäytetyön 

jälkeisessä jatkokehityksessä. 

 

Sivustolla vieraillessa huomasin, että sivusto ilmoittaa käyttävänsä suojaamatonta 

yhteyttä. Tämä johtui siitä syystä, että vaikka sivusto toimikin HTTPS-yhteydellä 

latautuivat kuvat silti vielä suojaamattomalla yhteydellä. Onneksi tämän korjaaminen ei 
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ollut kovin monimutkaista ja FooGallery-lisäosan asetuksista löytyikin asetus, jolla 

pakotetaan kaikki lisäosan käyttämät osat lataamaan suojatussa yhteydessä. (Kuva 27.) 

 

 

Kuva 27 Yhteysvirhe 
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8 Sivuston julkaisu 

Kun sivu oli valmistunut, testattu ja todettu asiakkaan puolesta hyväksi, sekä toimivaksi 

staging-ympäristössä. Alkoi projektin, ehkä jännittävin osio. Oli siis aika lähteä 

suunnittelemaan sivuston julkaisua julkiseen verkkoon. Sivuston julkaisu vaati 

tutustumista erilaisiin webhotelli palveluihin, sekä siihen, kuinka sivusto pystytään 

parhaiten tuomaan uuteen ympäristöön. 

 

8.1 Webhotelli 

Webhotelli palveluita tarjoavia yrityksiä löytyy paljon ja erilaisia webhotelli ratkaisuja löytyy 

sitäkin enemmän. Webhotellilla tarkoitetaan palvelua, johon on kasattu kaikki tarvittavat 

palvelut verkkosivun ja verkkotunnuksen ylläpitoon (Webhotellit.com s.a.).  

 

Webhotellia valittaessa täytyy tietää mitä kaikkia ominaisuuksia tai palveluita 

verkkosivusto tarvitsee toimiakseen ja kuinka suurta kävijämäärää sivustolle on 

odotettavissa. Tässä projektissa tiedämme, että WordPress tarvitsee toimiakseen 

verkkopalvelimelta, PHP-tuen, MySQL- tai MariaDB-tietokannan ja HTTPS-tuen. 

WordPress suosittelee myös verkkopalvelin alustaksi joko Apachea tai NginX:ää 

(WordPress s.a.). 

 

Tätä projektia varten valikoitui Hostinger-niminen palveluntarjoaja. Tämä johtui 

suurimmaksi siitä syystä, että tämä oli asiakkaalle entuudestaan tuttu ja hänellä oli siitä 

hyvät kokemukset. Lisäksi Hostinger tarjosi sellaista webhotellia, mikä tukee WordPressin 

asentamista. Koska sivuston kävijämäärät ovat pienet, sekä sivusto itsessään ei ole kovin 

suuri päädyimme valitsemaan halvimman WordPress webhotelli-palvelun budjetti ja 

säästö syistä, sillä muuten asiakas olisi vain maksanut turhista ominaisuuksista 

ylimääräistä. 

 

8.2 Sivuston siirtäminen tuontiympäristöön 

Sivuston siirtäminen tuontiympäristöön onnistui WordPressiin rakennetulla export ja 

import toiminnolla. Ensiksi sivusto täytyi ladata staging-ympäristöstä WordPressin export-

toiminnolla, valitsemalla ”All content” ja klikkaamalla ”Download Export File” (Kuva 28). 

Tuloksena saatiin WordPress sivustosta generoitu XML-tiedosto. 
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Kuva 28 Wordpress export 

 

Tämän jälkeen siirryttiin tuotantoympäristöön ja ladattiin Wordpress-lisäosa import 

kohdasta (Kuva 29) ja valittiin ”Run Importer” (Kuva 30). 

 

  

Kuva 29 Wordpress import 

 

 

Kuva 30 Run Importer 

 

WordPress Importer avautui ikkunaan, jossa täytyi määritellä mistä tiedostosta halutaan 

tuoda sivusto. Valitaan ensin ”Choose File” ja haetaan tiedosto, joka saatiin 
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aikaisemmassa vaiheessa export-toimintoa käytettäessä (Kuva 27). Tämän jälkeen 

valitaan ”Upload file and import” (Kuva 30). Tämän jälkeen sivusto ilmoittaa tuonnin 

onnistuneen (Kuva 31). Tämä työkalu ei kuitenkaan tuonut sivuston teemaa, vaan se 

täytyi käydä vielä erikseen lisäämässä sivustolle WordPressin teemat valikosta. 

 

 

Kuva 31 Upload file and import 

 

  

Kuva 32 Sivuston tuonti valmis 
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9 Yhteenveto 

Opinnäytetyö lähti siitä liikkeelle, kun taiteilijakaverini kysyi minulta, onnistuisiko 

verkkosivujen tekeminen hänelle. Mielestäni tämä oli hyvä ja mielenkiintoinen projekti 

opinnäytetyötä varten ja halusin oppia luomaan sellaisen WordPress-sivuston, joka on 

tehty alusta asti käyttäen itseluomaani teemaa. Tällaista en siis ollut koskaan aikaisemmin 

tehnyt. 

 

Projekti oli hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen, sekä sitä oli mielekästä tehdä, sillä tulin 

hyvin toimeen asiakkaan kanssa ja hän tiesi hyvin minkälaista sivua tarvitsi ja halusi. Näin 

ollen projektissa ei tullut käytettyä turhaa aikaa siihen mitä oikeastaan sivustolta halutaan. 

 

9.1 Haasteet 

Projektin isoimpana haasteena oli oikeastaan aikataulutus, siitä kuinka pystyin vuorotyötä 

tekevänä käyttämään ajan mahdollisimman hyvin hyödyksi. Haasteita tuotti myös 

WordPressin dokumentaatio. Vaikka tietoa on saatavilla paljon, voi se olla välillä hieman 

sekavaa, etenkin kun uutta tietoa piti opetella suhteellisen paljon. 

 

Haasteellista oli myös oman dokumentointini puute, sillä sitten kun palaset loksahtivat 

paikalleen verkkosivujen ohjelmoinnin osalta tein sitä sen verran innoissani, että unohdin 

välillä dokumentoida omia tekemisiäni ja näin ollen joitain vaiheita piti yrittää muistella ja 

jopa toteuttaa uusiksi. 

 

9.2 Onnistumiset 

Tavoitteenani oli luoda asiakkaalle toimiva verkkoportfolio, käyttäen itseluotua teemaa 

WordPressillä. Sivujen tuli olla sellaiset, mitä hän pystyy jatkossa itse ylläpitämään ja 

päivittämään. Mielestäni onnistuin tässä tavoitteessa hyvin, sillä sivusto toimii ja asiakas 

on kerennyt harjoittelemaan uuden sisällön tuottamista sivuille, kuten monien gallerioiden 

lisäämistä ja useamman uuden sivun tekoa. 

 

Asiakkaalta saatu palaute on ollut todella positiivista ja hän oli tyytyväinen verkkosivuston 

lopulliseen tulokseen, ja asiakas on kertonut sen olevan juuri sellainen, kuin hän halusi. 

Sivuston sisällöntuotto vaati aluksi vähän harjoittelua, ja tätä varten loin asiakkaalle 

ohjeet, kuinka sisältöä saadaan lisättyä sivustolle, sekä pidimme tästä myös 

pienimuotoisen koulutuksen, mutta tämän jälkeen asiakas ei ole apua tarvinnut. 
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9.3 Jatko 

Sivusto ei kuitenkaan ole vielä täydellinen ja sitä tullaan jatkokehittämään, koska en ole 

siihen aivan täysin tyytyväinen. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole kriittisiä sivuston 

toiminnan kannalta vaan enemmänkin pieniä suorituskyky päivityksiä. Sivustolle ei 

myöskään keretty täysin tekemään hakukoneoptimointia aikataulutuksen takia, mutta 

tämä tullaan vielä tekemään loppuun. 

 

Lisäksi tämä opinnäytetyö motivoi minua jatkamaan perehtymistä WordPress teemojen 

maailmaan ja mahdollisuuksiin ja aionkin jatkaa opiskelua itsenäisesti, sekä mahdollisten 

uusien projektien parissa.  
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