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1
1 JOHDANTO

Lähtökohtana opinnäytetyölle oli tarve saada yritykselle markkinointia varten graafisesti
toimivammat internetsivut ja suunnitella ajanvarausjärjestelmä, jonka avulla asiakkaat
voisivat varata hieronta-aikoja. Ajanvarausjärjestelmä vähentäisi varmasti tulevaisuudessa
puhelimitse tehtävien ajanvarausten määrää ja auttaisi myös helpottamaan ajanvarauksien
tekemistä. Ajanvarausjärjestelmä toteutettiin ottaen huomioon yrityksen laajenemistarpeet.
Asiakkaita on tällä hetkellä jonoksi asti, ja joskus hieronta-aikoja saa vasta yhden tai
kahden kuukauden päähän. Yritys hakee uusia tiloja, ja tarkoitus on ottaa tulevaisuudessa
1–3 työntekijää tai alivuokralainen uusiin tiloihin. Tällöin aikoja voisi jakaa tarvittaessa
useammalle eri hierojalle ja mahdollisesti säästetään myös vuokratilojen kustannuksissa.
Järjestelmällä saataisiin varausjonoja purettua useamman hierojan toimin ja asiakkaat
olisivat tyytyväisempiä. Www-sivujen ja ajanvarausjärjestelmän piti olla mahdollisimman
pitkälle ilmaisia.

Internetsivujen päätarkoituksena oli saada yritykselle mainontaa ja informaatiota näkyviin
sekä toteutettua samalla ajanvarausjärjestelmä. Aikaisemmilla sivuilla oli perustiedot
yrityksestä, palveluista, hinnoista ja yhteystiedot. Uudelle verkkosivustolle haluttiin lisäksi
sivu, jossa olisi tietoa ajankohtaisista asioista, kuten lahjakortit jouluksi ja tietoa hierojan
loma-ajankohdista. Internetsivujen päivittämiseen ja hallinnointiin on alettu käyttämään
paljon www-sisällönhallintajärjestelmiä nykyaikana. Mielestäni ilmiö on alkanut
kasvamaan viime vuosien aikana ja laajenee yhä. Parhaiten sitä kuvaa erilaisten
sisällönhallintajärjestelmien kasvava määrä. Suunniteltaessa internet-sivustoa mietittiin
yhdessä hierojan kanssa sitä mihin sivustoa tarvitaan ja miksi. Sivuille ei tule päivityksiä
kuin muutaman kerran vuodessa, ja sivustoa ei ole tarkoitus laajentaa lukuun ottamatta
ajanvarausjärjestelmän lisäämistä. Tästä päättelimme, että kätevintä on tehdä sivuista
yksinkertaiset staattiset sivut, joissa olisi lisäksi ajanvarausjärjestelmä liitettynä mukaan.
Tämän vuoksi päädyimme nopeasti Wordpress-sisällönhallintajärjestelmään.

Opinnäytetyössä tarkastellaan Wordpress-sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmän
soveltuvuutta hierojayrityksen internetsivujen julkaisemiseen ja ajanvarauksen
toteuttamiseen internetin kautta. Wordpress-sisällönhallintajärjestelmä valittiin sen
helppokäyttöisyyden, helpon laajennettavuuden ja suunniteltavien sivujen
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yksinkertaisuuden vuoksi. Kävin Wordpress-peruskurssin Keski-Pohjanmaan
aikuiskoulutuksen kautta, kun ensin oli päätetty sisällönhallintajärjestelmän valinnasta.
Lisäksi opinnäytetyötä tehdessä selvisi, että sivuille tarvittaessa tehtäviä tietojen
päivityksiä on helppo opettaa hierojayrittäjälle käyttöohjeen avulla ja antamalla opastusta
tarvittaessa paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla.

Ensimmäisten lukujen pääpaino on yrityksen esittelyssä sekä ajanvarausjärjestelmän
suunnitteluun apuna käytetyn vaatimusmäärittelyn tyylin kuvaamisessa esimerkein ja
taustatiedoin. Vaatimusmäärittelyyn on käytetty avuksi UML-kieltä.
Ajanvarausjärjestelmän suunnitteluun käytettiin luokkakaaviota ja
käyttötapausmallinnusta, joten työssä kerrotaan niistä yleistä tietoa. Työhön käytetty
luokkakaavio ja käyttötapaukset esitellään liitteissä. Vaatimusmäärittelyn jälkeen käydään
läpi yleisesti www-sisällönhallintatermejä ja -teknologioita, jotka vaikuttavat myös
WordPress-sisällönhallintajärjestelmään. Seuraavaksi selvitetään yleisesti viestintää
markkinoinnissa ja keinoja, joilla voidaan erottua esimerkiksi muista alan yrityksistä.
Myös www-sivujen merkitystä yrityksen markkinoimisessa käsitellään jonkin verran.
WordPress-kurssilla saatua materiaalia käytettiin markkinointiin liittyvässä osassa hyväksi.
Markkinoinnin vaikutuksista, hyödyistä ja käytetyistä keinoista siirrytään WordPresssisällönhallintajärjestelmään. Osiossa käydään läpi WordPressiä yleisesti ja sen historiaa
sekä soveltuvuutta sisällönhallintajärjestelmäksi. Opinnäytetyössä käydään myös
WordPressin asennusvaiheet läpi kohta kerrallaan ja selvitetään tärkeitä toimintoja, kuten
teemat, vimpaimet ja lisäosat.

Loppuvaiheessa opinnäytetyötä käydään läpi valittua ajanvarauskalenteria (Appointment
Calendar) kuvallisin esimerkein. Opinnäytetyössä selvitetään, miksi päädyttiin kyseiseen
ajanvarauskalenteri liitännäiseen ja miten sen asentaminen onnistuu. Lisäksi kerrataan
tärkeiden asetuksien muutoksia ennen kalenterin käyttöönottoa. Kuvallisilla esimerkeillä
selvitetään myös palveluiden, hierojien ja aikojen lisäämistä ajanvarausjärjestelmään sekä
käydään läpi ajanvaraaminen asiakkaan näkökulmasta. Työssä esitetään myös hierojalle
tehdyt käyttöohjeet ajanvarausjärjestelmää varten sekä sivuston testaamiseen käytetyt
laitteet, käyttöjärjestelmät ja selaimet. Viimeisenä pohditaan opinnäytetyön vaiheita,
ajankäyttöä ja yleisesti tuntemuksia työstä.
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2 YRITYKSEN ESITTELY

Tmi Jenni Känsälä on Kokkolassa, vanhassa kaupungissa toimiva hyvinvointialan yritys.
Yritys tarjoaa hierontapalveluita, infrapunasaunakäyntejä, kinesioteippausta sekä vielä
toistaiseksi kalevalaista jäsenkorjausta oppilastyönä. Jenni Lundberg (entinen Känsälä)
valmistui keväällä 2008 urheiluhierojaksi Tampereen urheiluhierojakoulusta Espanjan
toimipisteestä. Opiskelu tapahtui Fuengirolassa, ja kesto oli 8 kuukautta. Yritys perustettiin
syksyllä 2008.

Aluksi yrittäjä hieroi kotonaan Halkokarilla, mutta kun asiakasmäärä kasvoi ja yrittäjä
halusi viedä työt pois kotoa, hän vuokrasi tilat Kutrinette-yrityksestä kampaamon
yhteydestä. Nykyisessä toimipisteessä Vanhassa kaupungissa yrittäjä aloitti 1.11.2011.
Hieronta työllistää tällä hetkellä niin paljon, että olisi tarvetta palkata toinen hieroja
yritykseen jonoja purkamaan. Tulevaisuudessa onkin tarkoitus laajentaa vuokraamalla
isommat hierontatilat, palkkaamalla hierojia ja mahdollisesti hankkimalla alivuokralainen.
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3 SUUNNITTELU JA VAATIMUKSET

3.1 Www-sivun vaatimukset
Www-sivujen vaatimuksiin ennen työn toteuttamista kuuluivat seuraavat:


mainossivut, jossa tietoa yrityksestä, palveluista ja hinnoista sivustolla.



kartta yrityksen sijaintiin.



sivu ajankohtaisia asioita varten.



kuvallinen linkki yrityksen Facebook-sivulle.



sivu ajanvarausjärjestelmälle.



kehittämisehdotukset sivu asiakaspalautetta varten.



väriteema, joka antaisi kuvan lämminhenkisyydestä ja luotettavuudesta.



tekstin sisältö, jolla saataisiin kuva ammattitaitoisesta hierojasta.

Www-sivujen tarkoituksena oli siis saada yritykselle mainontaa ja informaatiota näkyviin,
kuten tarjoukset, ajankohtaiset tiedotukset, hinnat, yhteystiedot ja kartta toimipaikalle, sekä
toteuttaa ajanvarausjärjestelmä 1–4 työntekijälle. Www-sivujen ulkoasua suunniteltaessa
yrittäjä halusi sivujen antavan kuvan lämminhenkisestä, ammattitaitoisesta ja luotettavasta
alan ammattilaisesta. Hieroja määritti itse värikartan perusteella, että sivujen pohjaväristä
tulisi beigenpunainen. Markkinointiosiossa käydään läpi värivalintoja.

Ajanvarausjärjestelmän avulla hieroja tai hierojat varaavat ajan asiakkaalle tai asiakas
varaa ajan itse www-sivujen kautta. Ajan varaamisen tulee onnistua helposti suoraan
järjestelmästä hierojana tai asiakkaana www-sivujen kautta lomakkeelta.
Ajanvarausjärjestelmän vaatimuksiin ennen työn toteuttamista kuuluivat seuraavat:


järjestelmällä täytyy pystyä varamaan aika hierojalle haluttuna vapaana
ajankohtana.



hierojan pitää pystyä varaamaan aika järjestelmään, jos asiakas soittaa tai käy
ja varaa ajan.



vain mahdolliset varausajankohdat näytetään käyttäjälle, sen sijaan että
näytettäisiin kaikki varatut ajat. Hieroja näkee omassa näkymässään varatut ja
vapaat ajat.
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ajanvaraus tehdään verkkosivujen kautta lomakkeella tai kalenteriin, joihin on
mahdollisuus varata 30 min–2 h:n aikoja.



järjestelmän täytyy tunnistaa vanhat asiakkaat ja uudet.



asiakkaan tulee voida itse rekisteröityä järjestelmään.



pääkäyttäjä eli hieroja voi poistaa, varata ja muuttaa aikoja järjestelmään.



asiakkaan tulee nähdä ja varata vapaita aikoja.



järjestelmän tulisi olla mahdollisen pitkälle ilmainen unohtamatta
helppokäyttöisyyttä.

Sisällönhallintajärjestelmän itsessään tuli olla ilmainen, koska asiakas ei koe maksullisesta
sivuista hyötyä markkinoinnissa. Ajanvarausjärjestelmän taas piti olla mahdollisimman
ilmainen unohtamatta helppokäyttöisyyttä. Jos tarvittavia ominaisuuksia ei ole tai
ajanvarausjärjestelmä ei ole helppokäyttöinen, tarvittaessa maksettaisiin
ajanvarausjärjestelmästä. Wordpress-sisällönhallintaohjelmisto on valittu internetsivujen
toteuttamisen sen helppokäyttöisyyden ja helpon asennuksen takia sekä valmiina olevan
lisämaksullisen ajanvarausjärjestelmä liitännäisen vuoksi.

3.2 UML
Unified Modeling Language (lyhennetään UML) on graafinen kuvauskieli, jonka Object
Management Group on kehittänyt. UML:n ensimmäinen versio 1.0 julkaistiin vuonna
1997. Sen avulla rakennetaan, spesifioidaan, visualisoidaan ja dokumentoidaan erilaisia
järjestelmiä ja ohjelmia. Ohjelmien toiminnan lisäksi sillä voidaan kuvata prosesseja,
esimerkiksi tuotantoprosessia kulkua. UML-mallinnuskieltä käytetään laajalti järjestelmäja ohjelmistokehitykseen. UML sisältää 13 erilaista kaavioita, joilla kuvataan rakennetta,
vuorovaikutusta ja käyttäytymistä ohjelmissa, järjestelmässä ja prosesseissa.
(Object Management Group 2014.)

UML 2.0:aan kuuluu 13 erityyppistä kaaviota, ja ne on jaettu kolmeen eri kategoriaan.
Kuusi kaaviota kuvaa rakennetta, kolme käyttäytymistä ja neljä vuorovaikutusta.
Rakennekaavioihin (Structure Diagrams) kuuluvat luokkakaavio, oliokaavio,
komponenttikaavio, koostekaavio, pakkauskaavio ja sijoittelukaavio.
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Käyttäytymiskaavioita ovat aktiviteettikaavio, käyttötapauskaavio ja tilakaavio.
Vuorovaikutuskaavioihin kuuluvat ajoituskaavio, kokoava vuorovaikutuskaavio,
kommunikointikaavio ja sekvenssikaavio. (Object Management Group 2014.)

UML-kieltä ymmärtääkseen kannattaa tutkia sen syntymisen historiaa. 1980-luvun lopulla
ja 1990-luvulla monia oliomallinnustekniikoita kehitettiin mallintamaan eri ohjelmistoja.
Eri ihmiset kehittivät näitä lähestymistapoja käyttäen erilaisia visuaalisia
mallinnustekniikoita ja merkintöjä. Näin sovelluksien mallinnukset jakaantuivat eri
maailmoihin. Jotkin tekniikat suunniteltiin vain sovelluksen mallinnukseen ja toiset
tiettyihin alueisiin, kuten tietokannan suunnitteluun. Jotkin pohjautuivat muiden tekemien
mallinnuksien vahvuuksiin, mutta joitakin mallinnuksia jäi siltikin erillisiksi
kokonaisuuksiksi. (Pearson Education, Informit 2014.)

1980-luvulla suosittuja oliopohjaisia mallinnustekniikoita olivat muiden muassa Booch,
Object Modeling Technique (OMT), OOSE, Objectory, Fusion ja Coad/Yourdon.
Jokaisella oli omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja jokainen oli hieman erilainen toiseen
verrattuna. 1990-luvun puolivälissä Rational Software palkkasi Jim Rumbaughin
liittymään yhteen Grady Boochin kanssa yhdistääkseen heidän tekemänsä
mallinnusmenetelmät. Tämän seurauksena aloitettiin Unified Methodin kehittäminen
vuonna 1994. Lisäksi vuonna 1995 liittyi mukaan Ivar Jacobson, joka oli kehittänyt
OOSEn ja Objectoryn. Kolmikko huomasi pian kehittäneensä standardiksi soveltuvan
mallinnuskielen. Kieli nimettiin Unified Modeling Languageksi. UML ei ole ainoastaan
Boochin, Rumbaughin ja Jacobsonin luoma, vaan sitä on kehitetty monen alan
asiantuntijan, ohjelmistotyökaluyritysten, ohjelmistojärjestöjen ja muiden toimesta.
(Pearson Education, Informit 2014.)

3.2 Luokkakaavio
UML-luokkakaavio (class diagram) kuvaa järjestelmän luokkarakennetta. Sen avulla
kuvataan yleensä olio-ohjelmointikielien luokkia. Luokkakaavio koostuu luokista, niiden
tiedoista, toiminnoista ja luokkien välisistä yhteyksistä. Luokkakaaviota käytettiin
kuvaamaan opinnäytetyössä ajanvarausjärjestelmän rakennetta ja selventämään sen
suunnittelua. (LIITE 1).
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Luokkakaaviossa käytettyjä suhteita ovat assosiaatiot, yleistykset, riippuvuudet ja
tarkennukset. Luokkakaavion välisiä yhteystyyppejä ovat esimerkiksi yhteyssuhde
(assosiation), riippuvuussuhde (dependency), koostesuhde (aggregation) ja
periytymissuhde (generalization). Yhteyssuhde on yhteys kahden luokan välillä, jolloin
myös luokkien olioiden välillä on yhteys. Assosisaatioita on yhden suhde yhteen-, yhden
suhde moneen-, ja monen suhde moneen -yhteyksiä. Periytymissuhde on suhde yleisen ja
erikoistuneen elementin välillä. Tällöin erikoistunut suhde perii yleisen yleisen suhteen
tietoja. Riippuvuussuhde suhde tulee riippumattoman ja riippuvaisen luokan välille.
Muutos riippumattomassa luokassa vaikuttaa riippuvaiseen luokkaan. Koostesuhde on
yhteyssuhteen erikoismuoto. Luokkien välinen assosiaatio on koosteinen. Esimerkiksi
auto, joka koostuu neljästä pyörästä, moottorista, korista ja vaihdelaatikosta. (Eriksson &
Penker 2000, 67–77.)

Periytymissuhde on suhde yleisen ja erikoisen luokan välillä. Käsitettä periytyminen
käytetään, kun aliluokka (subclass) perii jo olemassa olevan yläluokan ominaisuudet.
Luokkaa, josta ominaisuudet periytyvät, kutsutaan yläluokaksi. Aliluokka perii attribuutit,
operaatiot ja assosiaatiot. (Eriksson & Penker 2000, 82–83.) Esimerkiksi luokka
kuplavolkkari voi periä luokan auto ominaisuudet. Tällöin kuplavolkkariluokalla on samat
ominaisuudet ja toiminnot kuin autoluokalla. Auto on yläluokka ja kuplavolkkari
alaluokka.

3.3 Käyttötapausmallinnus

Ivar Jacobsson kehitti OOSE- ja Objectory menetelmien avulla käyttötapausmallinnuksen.
Käyttötapausmallinnus on tekniikka, jolla kuvataan järjestelmän tai ohjelman toimintoja.
Käyttötapausnäkymän avulla kuvataan ohjelman tai järjestelmän tarjoamia palveluita
ulkopuolisen toimijan (actor) kannalta. Käyttötapausnäkymiä käyttävät asiakkaat,
suunnittelijat, kehittäjät ja testaajat. Järjestelmän käyttö kuvataan käyttötapauksilla, jotka
vastaavat tietyn käyttömahdollisuuden kuvausta. (Eriksson & Penker 2000, 3-39.) Yksi
käyttötapaus vastaa yhtä järjestelmän toimintoa. Käyttötapaukset sisältävät ulkoisia
toimijoita (actors) ja järjestelmän tarjoamia käyttötapauksia (use case) sekä näiden välisiä
yhteyksiä.
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Käyttötapauskaaviossa (use-case diagrams) on useita ulkoisia toimijoita (actors).
Yksittäinen käyttötapaus kuvaa yhden järjestelmässä olevan toiminnon kuvausta. Kuvaus
tehdään yleensä sanallisesti. Käyttötapaukset kuvataan vain ulkoisesti eli toimijan (actor)
näkökulmasta. Niissä ei oteta kantaa siihen, kuinka toiminto saadaan toteutettua. (Eriksson
& Penker 2000, 15.) Käyttötapauskaaviossa toimijaa kuvataan tikku-ukolla ja itse
käyttötapausta ellipsinä. Yleensä nimi lukee käyttötapauksen sisällä, mutta se voi olla
myös alapuolella. Toimijan näkökulmasta käyttötapaus kuvaa yhtä toimintoa, ja
käyttötapaukset ovat yleensä yhteydessä toimijoihin. Toimijan ja käyttötapauksen välisen
yhteyden nimitys on viestiassosiaatio. Viestiassosiaatio kuvaustapana on yhtenäinen viiva.

Yleistyssuhde kahden olion välillä kuvaa olioiden välistä suhdetta. Yleistyksellä
(generalization) kuvataan useiden toimijoiden toimimista oman roolinsa osana.
Erikoistuneet toimijat perivät yliluokan toiminnallisuuden ja laajentavat luokkaa, jollain
tavalla. Toimijoiden välinen yhteys kuvataan viivana, jonka yliluokan puoleisessa päässä
on ontto kolmio. (Eriksson & Penker 2000, 44.)

Laajennussuhde on niin sanottu yleistyssuhde, jossa yksi käyttötapaus laajentaa yleistä
käyttötapausta lisäämällä siihen joitain toimintoja. Laajennuksen ehdoista riippuen voi
laajennettavassa käyttötapauksessa olla laajennettavan käyttötapauksen toimintoja.
Käyttösuhde on yleistyssuhde, jossa erikoistuneeseen käyttötapaukseen liittyy osana
yleisen käyttötapauksen toiminnot. Ryhmittelysuhde on kyseessä silloin, kun joukko
käyttötapauksia käsittelee samantapaista toiminnallisuutta tai liittyy toisiinsa jollakin
tavalla. Tällöin ne voidaan ryhmitellä UML-pakettiin. (Eriksson & Penker 2000, 47–48.)
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4 YLEISIÄ WWW-SISÄLLÖNHALLINTATERMEJÄ JA -TEKNOLOGIOITA

4.1 Yleisesti www-sivujen tekemisestä
Internetsivujen luominen onnistuu yksinkertaisesti käyttämällä HTML- ja CSS -kieliä. Se
on kuitenkin tavalliselle internetsivujen suunnittelijalle aikaa vievää ja hyvin
joustamatonta. Pienien yksityiskohtien muuttaminen internetsivuille voi vaatia muutoksien
tekemisen jokaisessa erinäisessä internetsivuihin kuuluvassa HTML-tiedostoissa.
Asiakkaat tai loppukäyttäjät eivät yleensä hallitse verkkosivujen sisältöä itse sen vaikean
hallittavuuden ja siihen tarvittavien ohjelmointitaitojen takia varsinkaan, jos heillä ei ole
kokemusta HTML-ohjelmointikielestä.

Valmiiden julkaisujärjestelmäohjelmistojen käyttäminen on paljon järkevämpää, koska
silloin säästetään aikaa ja rahaa kustannuksissa. Lisäksi sivuista tulee paljon
ammattimaisemman näköiset. Järkevämpää helppokäyttöisyyden kannalta onkin käyttää
valmiita internetsivujen luontiin tarkoitettuja pohjia. Niissä on yleensä rajoitettuja
toimintoja käytettävän ohjelman mukaan. Sivujen tekeminen voi olla joustamatonta, mutta
se voi soveltua luotaviin sivustoihin paljon paremmin, kuten Tmi Jenni Känsälä yrityksen
tapauksessa. Pääsivuilta ei vaadita paljoa toimintoja esimerkkitapauksessa, ja ainut
enemmän toiminnallisuutta vaativa lisäominaisuus on ajanvarausjärjestelmän
toteuttaminen. Yleisesti ohjelmointikieliä valittaessa on pyrittävä tekemään oikeat valinnat
yrityksen tarpeita ajatellen ja ohjelmoijan osaamisen mukaan.

4.2 HTML
HTML on lyhenne sanoista Hypertext Markup Language, suomeksi hypertekstin
merkintäkieli. HTML-kielen avulla tehdään internetsivuja. HTML:n avulla voidaan tehdä
erinäisiä toimintoja, kuten tekstin otsikon ja leipätekstin rakenteen merkitseminen.
Yleisesti HTML:n avulla määritellään internetsivujen rakennetta ja asettelua. HTML
tunnetaan kielenä, jonka avulla internetsivut on koodattu. HTML-kielen kehittämisestä
vastaa World Wide Web Consortium (W3C). Se vastaa myös HTML-standardin
ylläpidosta. (Apek 2012.)
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HTML:n läpimurto tapahtui vuonna 1993, kun Tim Berner Tim Berners-Lee CERNistä
(The European Laboratory for Particle Physics if Switzerland) julkaisi World Wide Webin.
Se käytti HTTP-protokollaa ja linkitettyä hypertekstiä. Hypertekstin avulla saadaan
upotettua linkkejä, kuvia ja tiedostoja www-sivuille. Tämä julkaisu oli mullistamassa
internetin käyttöä. Julkaisemisen jälkeen HTML-kieltä kehitettiin monin eri tavoin ja
monien eri kehittäjien toimesta. Vuosina 1993 ja 1994 ilmestyivät Mosaic ja Netscape
www-selaimet. Ne olivat ensimmäisiä graafisia www-selaimia ja levisivät nopeasti
internetin kautta. Vuonna 1995 julkaistiin HTML 2.0. Vuoden 1996 alussa julkaistiin
HMLT 3.2. Kaupallisuus alkoi näkyä 90-luvun puolivälissä verkossa. Palveluista
laskutettiin luottokorttimaksuilla tai postimaksuilla. Alkuaikoina tuli selväksi, että uusi
laaja markkina oli löydetty, mutta vielä ei osattu hyödyntää sitä. Verkosta tuli aluksi
eräänlainen postimyyntiluettelo, joka ei tarjonnut muita etuja kuin sen, että tilaus oli perillä
nopeammin. 2000-lukua kohti mennessä internetissä alkoi olemaan erilaisia sähköisiä
tuotteita, ohjelmia ja kirjoja. (Kontio, Vierimaa & Niskanen, 9–14.)

HTML oli tarkoitettu alun perin vain www-sivujen rakenteen kuvaamiseen. Tämä aiheutti
sen, että selainvalmistajat alkoivat suunnitella ja toteuttaa HTML-määritykseen
kuulumattomia elementtejä, jolla internetsivujen graafista ulkomuotoa saattoi paremmin
kuvailla. Yksinkertaisimmillaan HTML-kielen kirjoittaminen onnistuu esimerkiksi
Windowsista löytyvällä Muistio-ohjelmalla tai jollain toisella tekstieditorilla. WYSIWYQeditorilla internetsivujen tekeminen on kuitenkin helpompaa. Esimerkki WYSIWYQeditorista on Frontpage-ohjelma. Pelkän HTML-kielen opettelu on kuitenkin suhteellisen
helppoa oppia ja sen avulla voidaankin saada yksinkertaiset internetsivut aikaiseksi. (Apek
2012.)

4.3 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) on merkintäjärjestelmä, jolla määritetään selaimille
dokumenttien esitystapa ja ulkoasu. Dokumentteina toimii HTML-, XML-, ja XHTMLsivut. Tyyliohjeeksi sanotaan yhtä ehdotusten kokonaisuutta. Sitä voidaan verrata
ohjelappuseen, jolla annettiin ennen vanhaa latojalle ohjeita. Tekstin mukana lähetettiin
erillinen ohje siitä millä kirjasimilla kirjoitetaan tai esimerkiksi miten teksti asemoidaan.
Tyyliohjeessa voidaan kuvata esimerkiksi fontit, värit ja sijainnit. Yksinkertainen ohje
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voisi olla vaikka sellainen, jossa CSS-tyyliohje sisältää yhden ainoa määrityksen vaikkapa
pääotsikon tekstilajille on annettu Arial-fontti. CSS-tyyliohjeen keskeisimpiä ideoita on,
että ohje esittää ulkoasuehdotukset erillisinä kokonaisuutena, jonka selain ottaa huomioon
tai jättää huomioimatta. Saman sivun voi esittää kahdessa eri muodossa esimerkiksi siten,
että tehdään erikseen tyyliohje kuvaruudulla esittämistä varten ja toinen tyyliohje
paperitulostusta varten. (Korpela 2003, 2.)

CSS on monipuolisempi kuin HTML internetsivun ulkoasun muotoiluun ja antaa paljon
enemmän mahdollisuuksia. Lisäksi sen avulla tehdään asioita, joita HTML:llä ei voi
ollenkaan tehdä, kuten reunaviivan säätäminen katko- tai pisteviivaksi. Suurin osa CSS:n
ominaisuuksista on sellaisia, joille ei ole vastinetta HTML:ssä. Suunniteltua yhtenäistä
tyyliä on myös helppo testata eri sivuilla, kun se on toteutettu CSS:llä erillisenä tiedostona.
Sitä voidaan käyttää jatkossakin eri sivuilla missä tahansa tilanteessa ja kokeilla sen
vaikutus uusien sivujen ulkoasuun. Tyylitiedosto on helposti muuteltavissa, koska tarvitaan
vain yksi tiedosto, jota muuttamalla saadaan sivujen ulkoasua erilaiseksi. CSS:llä voidaan
asemoida, muotoilla tekstiä, muotoilla kuvaan ja väreihin liittyviä asetuksia sekä tehdä
muita erilaisia muotoiluja, kuten esimerkiksi sisällön generointi vaikkapa juoksevaa
numerointia varten. (Korpela 2003, 2–29.)

4.4 PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) on lisenssivapaa avoimen lähdekoodin (open source)
ohjelmointikieli, jota suositaan paljon internetsivujen toteutuksessa. PHP:n kehitystyön
aloitti Rasmus Lerdorf vuonna 1994. Ensimmäinen versio oli nimeltään ”Personal Home
Page Tools”, joka tunnetaan myös nimellä ”PHP Tools”. Ensimmäistä PHP:tä käytettiin
Rasmuksen kotisivujen käyttäjien tutkimiseen. Seuraava versio oli nimeltään PHP/FI
(Personal Home Page / Forms Interpreter). PHP/FI 2.0:n julkistaminen tapahtui vuonna
1997. Useat ihmiset osallistuivat PHP:n kehittämiseen Rasmus Lerdorfin ollessa yhä
projektin päävetäjänä. Netcraftin kysely toukokuussa 1998 osoitti, että lähes 60 000
verkkotunnusta käytti PHP:tä. Huolimatta näistä vaikuttavista luvuista PHP/FI:ssä oli
paljon rajoituksia, ja se todettiin riittämättömäksi esimerkiksi internetin
kauppasovelluksille. Andi Gutmans ja Zeev Suraski kirjoittivatkin lähdekoodin lähes
kokonaan alusta saakka. Kyseinen versio julkaistiin vuonna 1998 kesäkuussa nimellä PHP
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3. Silloin muotoutui myös nykyiseksi nimeksi PHP eli Hypertext Preprocessor. Seuraava
versio Zend Engine julkaistiin vuonnna 1999. Se alkoi PHP:n ytimen uudelleen
kirjoittamisesta tavoitteena saada kolmansien osapuolten ohjelmointirajapintojen tuki.
Zend Engineä ytimenään pitävä PHP 4 julkaistiin vuonna 2000. PHP5 julkaistiin vuonna
2004, ja sen ytimenä on uudempi Zend Engine 2. (The PHP Group 2014.)

PHP soveltuu hyvin dynaamisten www-sivujen luomiseen, ja se onkin suunniteltu
nimenomaan erityisesti www-sovelluskehitystä varten. Tämän seurauksena kielen
aloituskynnys on erityisen matala. PHP mahdollistaakin ammattilaisille internetsivujen ja
www-sovellusten nopean kehittämisen ja aloittelijoille matalan aloituskynnyksen. PHP:n
hyviä puolia on ainakin se, että PHP on saatavissa kaikkiin yleisimpiin www-palvelimiin ja
käyttöjärjestelmiin. PHP-kieli on yksi helpoimpia HTML-dokumenttien sisään upotettavia
kieliä. PHP on lisäksi tehokas ja monipuolinen. Vaikka se on monipuolinen, kieli ei ole
kuitenkaan niin monimutkaista kuin esimerkiksi Perl-kielessä. Lisäksi etuna on aiemmin
mainittu ilmaisuus ja laaja suosio. Siihen löytyy hyvin dokumentaatiota ja paljon erinäisiä
verkkosivuyhteisöjä, joista voi kysellä apua. Jos PHP-koodin opetteluun paneutuu ajan
kanssa, sen seurauksena voi saada hyödyllisiä sivuja tai sovelluksia aikaan yllättävän
vähällä. (Rantala 2002, 12–14.)

PHP-koodin suorittaminen tapahtuu palvelimella ennen internetsivujen lähettämistä
selaimelle, joten PHP ei vaadi tukea selaimelta erikseen. Tämän ansiosta se voi käsitellä
esimerkiksi palvelimen tietokantoja ja tiedostoja. (Laaksonen 2011.) C-kieli, Java ja Perl
ovat PHP-kielen tyylisiä, joten PHP on suhteellisen helppo oppia. Sen vahvuuksia on
monipuolisuus ja helppokäyttöisyys. PHP:n avulla voidaan rakentaa esimerkiksi
dynaamisia internetsivuja, komentorivisovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä.
Helpoimmillaan PHP-ohjelmointiin tarvitaan vain tekstieditori (esim. Notepad), webpalvelin ja www-selain. Koodi kirjoitetaan tekstieditorilla ensin valmiiksi ja suoritetaan
web-palvelimella. Www-palvelin mahdollistaa PHP-ohjelmien suorittamisen wwwselaimessa. (Heinonen 2014.) PHP-tuki näyttää löytyvän useimmista edullisista wwwhotelleista. PHP soveltuu myös hyvin yrityksille ammattimaiseen käyttöön, koska se
sisältää tuet useimmille käytetyille tietokannoille ja sitä voi käyttää maksutta myös
kaupalliseen tarkoitukseen. Osaamisen riittäessä internetsivut ovat suoritettavissa omin
avuin, mutta mielestäni se vaatii paljon aikaa ja kärsivällisyyttä koodin opettelemiseen.
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PHP toimii käytännössä siten, että asiakkaan pyytäessä palvelimelta valittua staattista
HTML-sivua palvelin palauttaa asiakkaalle pyydetyn sivun. Toiminnallisuuden toteuttava
php-koodi kirjoitetaan HTML-koodin sekaan. Sivut nimetään tavallisesti .php-loppuisiksi,
mutta joskus käytetään esimerkiksi päätettä .php3 tai php4. Tämä ilmaisee samalla
käytettävän version PHP:sta. PHP-tulkille käsitettäväksi lähetettävät tietynlaisen päätteen
omaavat tiedostot määritellään HTTP-palvelimen asetuksissa. Yksinkertaistettuna
esimerkiksi asiakaskone lähettää pyynnön palvelimelle. HTTP-palvelin tunnistaa, mikä
palvelu on kyseessä lähetettävän tiedoston päätteen perusteella, ja jos kyseessä on PHPsivu, palvelin välittää PHP-tulkille pyynnön esiprosessoida asiakaskoneen haluama sivu.
Tämän jälkeen PHP-tulkki kääntää ja suorittaa lähetetyn tiedoston sisältämän PHP-koodin.
Seuraavaksi PHP-tulkki palauttaa palvelimelle lähetettyä tiedostoa vastaavaa HTMLkoodia. Kyseinen HTML-koodi on olemassa ainoastaan palvelimella, ja asiakas ei näe sitä
missään esimerkin vaiheessa. PHP on yleensä upotettu HTML-sivujen sisään. PHP-koodin
tunnistaa helposti aloitus- ja lopetustageista. Aloitustagi on <?php ja lopetustagi ?>.
(Kollanus 2005a.)

4.5 MySQL
MySQL (My Structured Query Language) on hyvin yleisesti www-sovelluksissa käytetty
ilmainen tietokanta GPL-lisenssillä. Se on relaatiotietokantojen hallintajärjestelmä.
Avoimen lähdekoodin tietokanta hallintajärjestelmä luotiin vuonna 1995 Ruotsissa. Sen loi
suomalainen Michael Widenius yhdessä ruotsalaisen David Axmarkin kanssa. MySQL
AB:n perustajia oli myös Allan Larsson. Ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1996.
Uusin MySQL-versio on 5.0. (Buytaert 2010.)

MySQL toimii siten, että tiedon käsittelyssä käytetään taulujen välisiä suhteita (relaatio)
tietojen ollessa tauluissa. Tietokantaa saa käyttää vapaasti, mutta sitä ei saa levittää
kaupalliseen tarkoitukseen. MySQL:n etuna on saatavuus useille eri käyttöjärjestelmille ja
ilmaiseksi ohjelmaksi sitä on myös tuotteistettu paljon. MySQL soveltuu www-sovelluksen
toteuttamiseen useiden eri ohjelmointikielien kanssa, kuten PHP. MySQL:n avulla voidaan
toteuttaa ja ylläpitää esimerkiksi blogeja tai verkkokauppoja sen tehokkuuden sekä
monipuolisuuden ansiosta. (Kollanus 2005b.)

14
MySQL:ää käytetään paljon PHP-ohjelmointikielen kanssa ja useasti LAMP-alustalla.
LAMP-alustaksi kutsutaan kokoelmaan avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka muodostavat
www-palvelimen. Sen avulla voidaan suorittaa dynaamisia internetsivuja. Hyvin yleinen
kokoelma on Linux-käyttöjärjestelmällä (L) toimiva, Apachen (A) www-palvelinta
käyttävä, MySQL-tietokannalla (M) varustettu ja PHP-kieltä (P) käyttävä
ohjelmistokokonaisuus. Myös muita kokonaisuuksia on olemassa. Esimerkiksi PHP:n
sijasta ohjelmistokokonaisuudessa voi käyttää Perl- tai Python-ohjelmointikieliä.
(Dougherty 2001.) WAMP taas on muunnos LAMP-ohjelmistokokonaisuudesta. Tällöin
Linux-käyttöjärjestelmän sijalla on Windows-käyttöjärjestelmä. (Av-viestintä 2010.)
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5 VIESTINTÄ MARKKINOINNISSA

5.1 Yleisesti markkinoinnista
Markkinointiviestinnän tarkoituksena yrityksen liiketoiminnassa on saada aikaan lähettäjän
(yrityksen) ja vastaanottajan (asiakas) välille jotain yhteistä. Se voi olla yhteinen käsitys
tuotteesta tai yrityksestä. Hyvin usein asiakkaan internetsivuilta saama käsitys poikkeaa
yrityksen osaamisalueista sisällöltään ja omasta yritykseen liittyvästä käsityksestä sivuston
huonon rakenteen ja graafisen markkinoinnin vuoksi. Kuluttajan käsityksen etenemiskuvan
markkinoinnissa voi kuvata niin sanotulla Aida-mallilla. Ensin täytyy herättää asiakkaan
huomio (Attention) ja tämän jälkeen saada tuotteesta tai palvelusta mielenkiintoinen
(Interest), jotta saadaan asiakkaalle halu (Desire) sen ostamiseen. Tämän jälkeen
suunnataan asiakkaan toiminta (Action) kohti tuotteen tai palveluiden ostamista. (KeskiPohjanmaan aikuisopisto 2012.) Aida-malli on esitetty kuviossa 1.

KUVIO 1. Aida-malli kuluttajan näkökulmasta (mukaillen Kuusinen 2011)

Hyvät kotisivut ovat edellytys toimivalle markkinoinnille nykypäivänä. Ensimmäinen
kontakti tehdään nykyään lähes aina verkossa, ja asiakkaat muodostavat mielikuvan
yrityksestä, palveluista ja tuotteesta internetsivujen perusteella. Hyvät internetsivut ovat
hakukoneystävälliset, helposti löydettävät, ulkoasultaan edustavat ja rakenteeltaan selkeät.
Sisältö myös ratkaisee todella paljon kotisivuilla. Hyvä sisältö ei tarkoita kaikkien
tuotteiden tai palveluiden luettelemista tai koko yrityksen historian kertomista. Sisältöä
voisi miettiä siltä kannalta mitä itse haluaisi nähdä internetsivuilla. Hyvän sisällön
toteuttaminen tähtää siihen, että asiakas saadaan kiinnostuneeksi yrityksen tarjonnasta ja
lopulta ostopäätökseen. Etusivun asettelun tulee kertoa yhdellä silmäyksellä sivuston
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hyödyt kävijälle ja ohjata eteenpäin oikeille sivuston osioille. (Keski-Pohjanmaan
aikuisopisto 2012.)

Yleisimpiä virheitä sisällön suunnittelussa voi olla liiallinen organisaatiolähteisyys tai se,
että sisällön rakenne suunnitellaan ulkoasun jälkeen, jolloin ulkoasu rajoittaa sisällön
suunnittelua. Lisäksi ongelmana voi olla se, että verkkosivuston tavoitteet ja asiakkaan
tarpeet eivät ohjaa sisällön suunnittelua. Ehdottomasti sisällön luojien pitää ottaa myös
huomioon hakukoneet tekstejä kirjoittaessaan. Tekstejä ei kannata myöskään käyttää
suoraan painetuista esitteistä vaan ne pitää tarkistaa ja tarvittaessa kirjoittaa uudelleen.
Asiakas voi myös menettää mielenkiinnon sivuilla olevien virheiden takia. Virheitä voivat
olla esimerkiksi kirjoitusvirheet, sivulinkkien toimimattomuus ja yhteystietojen
puuttuminen. Yhteystietojen saaminen ei saa myöskään olla liian vaikeaa. Pitää ottaa myös
huomioon, että varsinaisten tekstien kirjoittaminen on haasteellista. (Keski-Pohjanmaan
aikuisopisto 2012.)

Jokainen otsikko ja sanavalinta vaikuttavat kävijän käyttäytymiseen. Jos ei onnistuta
herättämään kiinnostusta ensimmäisen lauseen avulla ja internetsivut eivät herätä
kiinnostusta, yritys on jo silloin pulassa, koska kävijä siirtyy katsomaan toisia vastaavan
alan sivuja. Lisäksi kannattaa puhua sivuilla niin sanotusti käyttäjän eli asiakkaan kieltä. Ei
kannata esimerkiksi hieronnasta puhuttaessa laittaa sivuille hierojan ammattikieltä
latinaksi, jota normaalikäyttäjät eivät osaa. Kannattaa myös välttää ammattitermikielen
liikaa kirjoittamista. Yleisesti vähemmän on parempi, koska kävijät ovat yleensä
kärsimättömiä ja yritys haluaa poimia potentiaaliset asiakkaat yhdellä silmäyksellä.
Jokaista tekstiä kannattaa miettiä siltä kannalta, kiinnostaako jotain oikeasti tämä. Ei
kannata myöskään lyödä yli internetsivujen ulkoasussa tai mainonnassa, koska se voi antaa
valheellisen ja huonon mielikuvan yrityksestä. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012.)

Hyvä tapa sivuja suunniteltaessa on myös vertailla kilpailijoiden internetsivuja esimerkiksi
tulostamalla sivut ja testata, mikä niistä säväyttää sekä millä sivuilla viihdytään tai saadaan
tietoa oikeista asioista. Kannattaa kehittää internetsivuilla ominaisuuksia tai etuja, joilla
saadaan eroa keskinkertaisuuteen kilpailijoiden kanssa verkossa. Yrityksen
markkinoinnissa kannattaa myös vähentää asioita, joista ei merkittävää hyötyä ole
asiakkaille. Poistamalla itsestäänselvyydet, jotka eivät tuo enää kilpailuetua verkossa,
saadaan sivuista toimivammat. Sivuille kannattaa kuitenkin luoda myös asioita, joita
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kilpailijoilla ei ole internetsivuilla mainittuna, jotta saadaan eroa kilpailijoihin nähden.
Tärkeää kotisivujen käytössä markkinoinnissa ei ole pelkästään se, mitä ja kuinka paljon
tuotteesta ja palveluista kerrotaan vaan mitä yritys kertoo, mikä asiakasta kiinnostaa, mitä
asiakas ymmärtää ja mikä jää asiakkaalle yrityksen internetsivuista mieleen. Lisäksi
tärkeää on se, mistä asiakas yrityksen seuraavan kerran muistaa ja miksi ihmiset tulevat
juuri kyseisen yrityksen sivuille. Sivuja voidaan kehittää helpoiten
asiakasystävällisempään suuntaan keräämällä palautetta suoraan asiakkaalta ja
palautelomakkeen kautta. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012.)

Ulkoasua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon, että visuaalisuuden tulee tukea tavoitteita
ja sisältöä auttamalla kävijää saamaan vakuuttavan ja hyvän kuvan yrityksestä. Ulkoasulla
tehdään ensivaikutelma, jolla erotutaan kilpailijoista. Jos sivusto on esimerkiksi liian
raskas ja latautuu kauan, se antaa huonon kuvan sivuista, eikä käyttäjä enää palaa sivuille.
Lisäksi tietojen pitää olla tarpeeksi helposti saatavilla, jottei asiakas siirry kilpailevan
yrityksen sivuille. Graafisia tehokeinoja voidaan käyttää, jos ne ovat perusteltuja ja
säännönmukaisia yrityksen tarpeille. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012.)

Hyvät internetsivut ovat myös konkreettiset. Internetsivuilta haetaan ratkaisuja ongelmiin
ja käytännön ihmiset haluavat käytännön vastauksia. Yrityksen sivuilta etsitään tietoa
tuotteita ja palveluista, joten niistä kannattaa kertoa konkreettisesti ja selkokielisesti.
Sivujen kannattaa myös olla määrätietoiset, koska niiden avulla saadaan asiakas
toimimaan. Internetsivuja on mukavampi käyttää, jos suunnittelija on ajatellut asiat
valmiiksi asiakkaan puolesta. Esimerkki tämänkaltaisesta tilanteesta on esimerkiksi
ajanvarauskalenterin lisääminen internetsivuilla. Näin asiakas pääsee varaamaan suoraan
aikoja hierontaan tai jäsenkorjaukseen eikä yhteydenottoja puhelimitse tarvita. Sivuilla
onkin hyvä käyttää linkkiä, painiketta tai jotain muuta toimintoa, jonka tarkoituksena
saadaan asiakas tekemään jokin haluttu toiminto, kuten esimerkiksi varamaan aika
hierontaan, ottamaan yhteyttä tai siirtymään seuraavalle sivulle. Tämänkaltaista toimintoa
kutsutaan nimellä Call to action (CTA). (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012.)

Ennen vanhaan internetsivut olivat monille lähinnä paikka esitteiden tukisisällölle ja
yhteystiedoille. Nykyään internetsivuista on tullut tärkein kontaktipinta yrityksestä
kiinnostuneille asiakkaille, uusille ja nykyisille. Kaksi tavoitetta yrityksen internetsivuille
ovat vanhojen asiakkaiden palveleminen ja uusien asiakkaiden tekeminen eli myynnin
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kehittäminen. Hyvien internetsivujen pitää myös samalla olla helppo käyttää. Ihmiset ovat
yleensä laiskoja ja kiireisiä. Monikaan ei jaksa kovin monta hetkeä yrittää ymmärtää
jonkun muun hienoja ideoita. Ellei asiakas löydä etsimäänsä nopeasti tai ollenkaan, asiakas
poistuu sivuilta ja tarkistaa seuraavaksi kilpailijoiden internetsivut. Hyvien kotisivujen
pitää olla myös selkeät. Kotisivujen ollessa helppokäyttöiset ja konkreettiset ne ovat
yleensä myös selkeämmät. Suunnittelijan on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että sivuja
selaillaan kiireessä ja vaikeatkin asiat pitää yksinkertaistaa ja kiteyttää, jotta niistä saadaan
helposti kiinni ja selvää. Kannattaakin koota yhteen kuuluvat sisällöt ja toiminnot samaan
nippuun, jos se on mahdollista, ja tekstisisältö ei kasva liian isoksi yhdelle sivulle. (KeskiPohjanmaan aikuisopisto 2012.)

5.2 Kotisivut yrityksen markkinoinnissa
Tmi Jenni Känsälä yrityksellä on internetsivut pääasiassa mainonnan ja yhteystietojen
löydettävyyden takia. Asiakkaat haluavat löytää sivuilta yhteystiedot helposti, tietoa
hieronnan vaikutuksesta ja siitä, missä tilanteissa hierontaa voidaan käyttää. Lisäksi
hieronta-alalla oleellista ovat hinnat. Osoitteen sijaintitiedot ja mahdolliset ajo-ohjeet
auttavat yrityksen sijainnin löytämiseksi. Yrityksen sijaintia varten onkin tehty kartta, josta
näkee kadut ja lähellä olevat muut rakennut ja paikat. Tämän avulla yrityksen sijainnin
löytää helposti. Domain www.kokkolahieroja.fi valittiin sen takia yrityksen verkkoosoitteeksi, koska se on lyhyt, ytimekäs, helppo muistaa ja helposti löydettävissä
hakukoneilla.

Hakusanojen määrittelyssä on otettu huomioon asiakkaiden yleisemmin käyttämät
hakusanat. Näitä ovat esimerkiksi ”hieronta Kokkola”, ”hierontaa”, ”urheiluhieronta
Kokkola”, ”hieroja Kokkola” ja infrapunasauna muutaman mainitakseni. Lisäksi
valttikorttina on käytetty markkinoinnissa hakusanoissa yrityksen nimessä Känsäläsukunimeä, joka on valttikortti lähinnä alueella tunnettujen Känsälä-sukunimisten hierojien
tai jäsenkorjaajien ansiosta. Sukunimi on vaihtunut hierojalla, mutta yrityksen nimessä se
on edelleen ”taitelijanimenä”.

Värien vaikutus antaa tietyn kuvan ihmisille markkinoinnissa. Esimerkiksi punainen väri
merkitsee päättäväisyyttä. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012.) Www-sivuja
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suunniteltaessa on haluttu antaa kuva luotettavasta, asiakaslähtöisestä ja ammattitaitoisesta
hierojasta. Tämän kuvaamiseen väreinä on haluttu käyttää beigeä ja punaista. Punainen
väri merkitsee päättäväisyyttä ja huokuu lämminhenkisyyttä. Punainen väri toimii
vaaleampana, koska tummanpunainen tuo mieleen monesti röyhkeän tai hyökkäävän.
Beigenvärinen taas kuvaa ystävällistä ja helposti lähestyttävää. Vaalea yleensäkin herättää
luottamusta. Tekstin sisältöön hierojayrittäjä määritti itse sellaisen sisällön, jolla asiakkaat
saisivat ammattitaitoisen kuvan hierojasta. Värivalinnat ovat näkyvillä kuviossa 2, jossa on
esitetty yrityksen www-sivut.

KUVIO 2. Yrityksen www-sivut
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6 JULKAISUJÄRJESTELMÄ WORDPRESS

Wordpress on ilmainen ja avoimeen lähdekoodin perustuva moderni blogialusta ja
sisällönhallintajärjestelmä. Sitä on kehitetty ajan kuluessa käyttäjäystävälliseksi
sisällönhallintajärjestelmäksi ja sillä voidaankin jo hallita suurta määrää tietoa. Vaikka
WordPress on alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tarkoitettu
sisällönhallintaohjelmisto, se kehittyy jatkuvasti ja sisältää jo monimutkaisempia asioita,
kuten verkkokauppatoiminnot tai ajanvarausjärjestelmät. WordPressin avulla voikin
toteuttaa verkkokaupan, keskustelupalstan, tapahtumakalenterin tai esimerkiksi
työnhakusivuston. WordPress sisältää yli 29 000 lisäosaa, joilla voi laajentaa sivustojen
toimivuutta ja toimintoa. WordPressin kehitystiimi on pitänyt huolta siitä, että
WordPressilla tuotettu koodi noudattaa täysin W3C:n standardeja. (WordPress.org 2014b.)

Avoimen lähdekoodin ansiosta Wordpressin tarjoamat perusominaisuudet ovat
muokattavissa ja sivuston kehittäminen on käytännössä rajatonta. Wordpress on kirjoitettu
PHP-kielellä, ja se vaatiikin tietokannan (MySQL) ja PHP-tuen palvelimelta ennen
asentamista. Worpress-sivusto koostuu yleensä php-teematiedostoista ja vimpaimista.
Sivuston toiminnallisuutta voidaan muokata liittämällä erilaisia lisäominaisuuksia teemaan.
WordPressillä tehdyt sivut ovat hakukoneystävällisiä osoiterakenteeltaan. WordPress
sisältää myös oikolukemisen. Kävijöiden esto on myös mahdollista IP-osoitteen mukaan.
Lisäksi siihen on saatavilla monipuolinen lisäosarajapinta, tuki avainsanoille ja
käyttäjäryhmät. Tässä on vain osa ominaisuuksista ja jatkuvasti WordPressiin kehitetään
lisää. WordPressin voikin sanoa olevan monipuolinen ja kehittyvä
sisällönhallintajärjestelmä. (WordPress.org 2014b.)

6.1 Historia
WordPress Codexin virallisten tietojen mukaan WordPress on virallinen seuraaja
b2/cafelog-blogityökalulle, jonka kehittämisen Michel Valdrighi käynnisti vuonna 2001.
Kehittäjän b2/cafelog-blogeja arvioitiin olleen noin 2000 toukokuussa 2003. Ne oli
ohjelmoitu PHP:llä, ja ne käyttivät MySQL-tietokantaa. Vuonna 2002 Michel Valdrighi
pysäytti b2-blogityökalun kehittämisen, joka olisi voinut estää WordPress-
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julkaisujärjestelmän syntymisen. Kuitenkin vuonna 2003 Matt Mullenweg käytti b2blogityökalua lähettääkseen kuvia matkaltaan ja kirjoitti blogissaan halustaan alkaa
jatkokehittelemään b2-blogityökalua yhdessä Mike Littlen kanssa. Mullenweg ja Little
julkaisivat ensimmäisen version WordPress-järjestelmästä toukokuussa 2003. Järjestelmää
on siis kehitetty vuodesta 2003 asti. WordPress-nimen keksi Christine Selleck, joka oli
pääkehittäjän Matt Mullenwegin ystävä. Toiset kehittäjät liittyivät pian Mullenwegin ja
Littlen kanssa yhteen mukaan lukien b2/cafelogin alullepanija Michel Valdrighi. (Wilson
2013.)

Ensimmäinen WordPressin versio, joka tuki lisäosia, oli versio 1.2. Lisäosat ovat
itsenäisesti kehitettyjä ohjelmia, joiden kautta uusia toimintoja tai ominaisuuksia voidaan
lisätä. Versio julkaistiin toukokuussa 2004 ja helmikuussa 2005 WordPressiin lisättiin
erilaisia teemoja, jotka vaikuttavat sivun muotoiluun ja näkymään. Monet lisäosista ja
teemoista olivat WordPressin käyttäjien luomuksia. Vuonna 2007 julkaistu versio 2.1 toi
uuden käyttöliittymän, automaattisen tallennuksen ja oikeinkirjoituksen tarkistuksen.
Vimpaimet tulivat pian näiden jälkeen. Vuonna 2009 tulivat esimerkiksi automaattiset
päivitykset, sisäänrakennetut lisäosien asennukset ja kommentteihin liittyvät parannukset
sekä paljon muuta. Kesäkuussa 2010 julkaistusta versiosta 3.0 alkaen WordPressissä on
ollut sisäänrakennettu tuki useiden blogien ylläpitoon. (Wilson 2013.)

6.2 Wordpressin soveltuvuus verkkosivuksi
Verkkosivustoa suunniteltaessa on hyvä arvioida, mihin sitä itse asiassa tarvitaan. Jos
esimerkiksi sivulle ei tule päivityksiä kuin kerran vuodessa tai harvemmin ja sivustoa ei
ole tarkoitus laajentaa, oletettavasti hyvin yksinkertaiset staattiset sivut on kätevin tapa
toteuttaa tällainen sivusto. WordPress mielletään blogialustaksi, vaikka se on nykyään
paljon monimuotoisempi kokonaisuus. Aiemmin on esiintynyt käsitettä, ettei WordPress
ole hyvä julkaisujärjestelmä verkkosivuille, joita päivitetään paljon, tai verkkosivuihin,
joissa on monimutkainen rakenne sekä paljon eritasoisia käyttäjiä. Tämä alkaa kuitenkin
olemaan jo enemmän myytti, ja WordPress kehittyy jatkuvasti monimuotoisemmaksi
järjestelmäksi. Aiemmin monimutkaisten ja laajojen sivustojen toteuttamiseen on käytetty
julkaisujärjestelmistä lähinnä Joomlaa tai Drupalia. (Leiniö, T. 2014.) WordPressiä
väitetään myös turvattomaksi, mutta tämä johtuu suurimmaksi osaksi WordPressillä tehdyn

22
sivuston päivittämättömyydestä. Suurin osa tietomurroista WordPressiä kohtaan johtuu
siitä, ettei teemoja tai lisäosia päivitetä ylläpitäjän toimesta. WordPressin yleistä
turvallisuutta voidaan parantaa lisäksi asentamalla lisäosa Better WP Security. Se tarjoaa
yhdessä paketissa paljon turvallisuutta parantavia toiminnallisuuksia. (Leiniö 2013a.)

Julkaisujärjestelmässä päädyttiin Wordpressiin sen helppokäyttöisyyden ja
ajanvarausliitännäisten helpon lisättävyyden takia. Koska WordPress on aikaisemmin
suunniteltu blogialustaksi, kyseisessä osa-alueessa se on parhaita
sisällönhallintajärjestelmiä tällä hetkellä. WordPress tarjoaa myös erillistä blogipalvelua
wordpress.com, josta oman blogin saa käyttöönsä vain rekisteröitymällä jäseneksi. Erillisiä
asennustoimenpiteitä ei tarvitse tällöin suorittaa. Verkkosivuilla vaaditut toiminnallisuudet
ja käyttäjäryhmät olivat sellaiset, että vaativampi järjestelmä ei ollut tarpeen. Tästä syystä
päädyttiin käyttämään WordPressiä, jossa yksinkertaisten tiedotteiden tai sivujen luominen
ei vaadi paljon opettelua ja käyttö on helppoa. (WordPress.org 2014b.)

6.3 Wordpressin asennus
Ennen asennusta pitää varmistaa, että käytössä olevassa www-palvelimessa on siihen
vaaditut ominaisuudet. WordPress vaatii toimiakseen palvelimelta tuen PHP:lle, (versio 4.3
tai uudempi) sekä MySQL-tietokannan (versio 4.0 tai uudempi). Yleensä WordPressin
asentaminen on erittäin helppo toimenpide ja se kestää alle viisi minuuttia. Useat
verkkolevytilantarjoajat tarjoavat nyt työkaluja, jotka asentavat WordPressin
automaattisesti. Se voidaan kuitenkin asentaa myös itse ja siihen löytyy paljon ohjeita.
Worpdressin asennus omin toimin:
1. Ladataan Wordpressin uusin versio osoitteesta http://www.Wordpress.org/.
Puretaan WordPress-paketin zip-tiedosto lataamisen jälkeen.
2. Luodaan tietokanta WordPressiä varten web-palvelimessa sekä myös
MySQL -käyttäjä, jolla on kaikki oikeudet tietokannan muokkaamiseen ja
käyttämiseen.
3. Nimetään wp-config-sample.php -tiedosto nimelle wp-config.php.
Tiedosto sijaitsee asennuskansion juuressa.

23
4. Avataan wp-config.php halutussa tekstimuokkaimessa ja täytetään
tietokannan tiedot wp-config.php tiedoston tietokannat kohtaan aiemmin
luodun tietokannan mukaisesti.
5. Siirretään Wordpressin tiedosto palvelimelle. Jos halutaan upottaa
WordPressin domain ylimpään kansioon (esim. http://esimerkki.fi/),
siirretään tai ladataan kaikki sisällöt puretusta WordPress-kansiosta (ei
kuitenkaan hakemistoa itsessään) www-palvelimen ylimpään kansioon. Jos
halutaan, että WordPress-asennus on sen omassa kansiossa (esim.
http://esimerkki.fi/blogi/), nimetään kansio WordPress halutulle nimelle ja
siirretään tai ladataan se sitten palvelimelle. Siirtämiseen voi käyttää
esimerkiksi Filezilla Client -ohjelmaa.
6. Asennus viimeistellään ajamalla install.php-tiedosto palvelimella siinä
paikassa, johon WordPress on asennettu. Asennus suoritetaan wpadmin/install.php sivuilla halutulla selaimella tai kansiossa, johon tiedostot
siirrettiin. Install.php löytyy wpadmin-kansiosta.

Tämän jälkeen WordPress on asennettu ja valmis käyttöön. Sisäänkirjautumisen
yhteydessä käyttäjälle avautuu WordPress-järjestelmän hallintasivusto. Hallintasivuston
avulla käyttäjä hallitsee sivuston sisältöä ja ulkoasua. Hallintapaneeli näkyy
ohjausnäkymän vasemmassa laidassa, ja se on jaoteltu kahteen osaan. (WordPress.org
2014a.) Kuviossa 3 esiteltynä WordPressin hallintapaneeli.

KUVIO 3. WordPressin hallintapaneeli
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6.4 Teemat
WordPress luo käyttäjän määrittämän sisällön aina teeman sisään. Teema määrittää sen,
miltä sivusto näyttää. WordPressiin pystyy asentamaan useita teemoja ja niitä voi vaihtaa
milloin tahansa. Teema koostuu useista yksilöllisistä template-tiedostoista, jotka luovat
sivuston ulkokuoren. Teeman avulla voi luoda esimerkiksi CSS-tyylitiedoston ja
toiminnallisuuksia, koskematta itse WordPressin lähdekoodiin. (Leiniö 2013c.)

Teemat-sivulla listataan kaikki asennetut teemat. Teemaa voi esikatsella. Esikatselutila
näyttää, miltä sivusto teeman kanssa näyttäisi. Tässä yhteydessä voi määrittää
teemakohtaisia asetuksia ja teeman voi lopulta ottaa myös käyttöön. Teemassa voi
yksinkertaisimmillaan olla vain kaksi tiedostoa, jotka ovat index.php ja style.css. Jos
sivusto tarvitsee esimerkiksi kolmannen tiedoston, se hakee sen automaattisesti
järjestelmän oletusteemasta. Uuden teeman asennus tapahtuu WordPressin
teemahakemistosta tai siirtämällä teeman zip-paketti sivustolle. Teemoja voi hakea
avainsanalla tai ominaisuussuodattimella. Hakuosion ohesta löytyy myös valmiita listoja,
joissa listataan suositeltuja ja uusimpia teemoja. Teemoja voi esikatsella myös ennen
asennusta. Yleensä maksulliset teemat asennetaan siirtämällä zip-paketti sivustolle. Tällöin
teema ei sijaitse Wordpressin teemahakemistossa. Teeman voi poistaa listausnäkymässä,
kun klikkaa ensin teeman tiedot näkyviin. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012; Leiniö
2013c.)

6.5 Vimpaimet
Vimpaimien avulla sivustolle voidaan saada helposti lisätoiminnallisuuksia. Erilaisia
vimpaimia on saatavilla lisäosien kautta tuhansia ja niistä on paljon hyötyä suunniteltaessa
sivustoa. Vimpaimet ovat yleensä sivupalkissa, mutta sijainti riippuu paljon käytössä
olevasta teemasta. Se voi sijaita vasemman sijasta esimerkiksi sivuston ylä- tai
alatunnisteessa. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012; Leiniö 2013d.)

Vimpaimet-osion vasemmalla puolella listataan kaikki käytössä olevat vimpaimet.
Oikealta puolelta löytyvät taas kaikki sivupalkit, joihin vimpaimia voi lisätä. Siirtäminen
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sivupalkkiin onnistuu raahaamalla vimpain tai klikkaamalla kyseistä vimpainta.
Vimpaimet-sivu esittelyssä kuviossa 4.

KUVIO 4. Vimpaimet

Poistaminen onnistuu samalla periaatteella raahaamalla se takaisin vasemmalle.
Vimpaimen asetukset on mahdollista pitää tallessa siirtämällä se sivun alaosassa olevaan
osioon. Sijainti sivupalkissa vaihdetaan myös raahaamalla. Vimpaimen asetuksia voi
säätää, kun se on lisättynä sivupalkkiin. Asetuksien esiin saaminen on helppoa
klikkaamalla vimpaimen otsaketta. Näyttöasetuksista voi muuttaa vimpaimien
saavutettavuusmoodia. Sitä tarvitsee silloin, jos normaali vimpainosio ei jostakin syystä
toimi. Vimpaimia voivat olla esimerkiksi kalenteri, haku tai tekstilaatikko sivustolla.
Niiden lisääminen, siirtäminen tai poistaminen onnistuu ilman teknistä osaamista
hallintasivuston kautta, joten se on helppoa. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto 2012; Leiniö
2013d.)

6.6 Lisäosat
Lisäosia (plugins) asentamalla saadaan laajennettua Wordpress-julkaisujärjestelmän
ominaisuuksia ja saadaan verkkosivuille halutut toiminnot internetsivujen tekijöiden ja
ylläpitäjien vaatimuksien mukaiseksi. Lisäosia voidaan ladata wordpress.org-sivuston
omalta lisäosasivulta tai esimerkiksi wp-plugins.net-sivustolta. Yleensä lisäosat ovat
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yksittäisten käyttäjien luomia, ja ne ovat ilmaisia ladata sekä käyttää. Lisäosan
päivittäminen tapahtuu yleensä tekijän toimesta. Kannattaakin valita kahden
samankaltaisen lisäosan väliltä se, jota päivitetään edelleen aktiivisesti. Monessa
tapauksessa lisäosista on myös olemassa maksullinen versio, kuten Appointment Calendar
lisäosasta löytyy yrityksen käyttöön maksulliset versiot. (Keski-Pohjanmaan aikuisopisto
2012; Leiniö 2013b.)

Wordpress-järjestelmän asennuksen mukana tulee valmiina kaksi lisäosaa. Akismet on
lisäosa, jolla taistellaan roskapostia vastaan. Se tarvitsee API-koodin wordpress-com,
osoitteesta toimiakseen. Ylläpitäjän pitää luoda käyttäjätunnukset sivuille saadakseen
koodin. API-koodin syöttämisen jälkeen ohjelma käy läpi sivustoille tulevia kommentteja
ja tarkistaa oman ulkopuolisen palvelimen avulla, ovatko kyseiset kommentit roskapostia.
Kommenttien merkitseminen roskapostiksi on myös itse mahdollista, jolloin Akismet
päivittää tiedot palvelimelle. Samalla periaatteella pystytään poistamaan merkinnät, jos
jokin viesti on tulkittu väärällä perusteella roskapostiksi. Wordpressin toinen valmiiksi
asennettu lisäosa on nimeltään Hello Dolly. Se tulostaa osia Louis Armstrongin
kappaleesta Hello Dolly hallintasivun yläosaan. Tulostus vaihtuu kätevästi siirryttäessä
sivulta toiselle. (Keski-Pohjamaan aikuisopisto 2012; Leiniö 2013b.) Käytössä olevat
lisäosat voi tarkistaa hallintasivuston ohjausnäkymän Lisäosat-painikkeen kautta kuvion 5
mukaisesti.

KUVIO 5. Asennetut lisäosat
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7 AJANVARAUSKALENTERI

7.1 Ajanvarauskalenteri lisäosan valintaperusteet
WordPress-ajanvarauskalenterin lisäosaksi valittiin Appoinment Calendar Premium.
Kyseinen ajanvarauskalenteri lisäosa maksaa 99 dollaria ensimmäiseltä vuodelta ja
seuraavat vuodet 29 dollaria. Kuukausihinnaksi tulee siis vain 8,25 dollaria. Paketissa
hyvänä etuna on valmiina oleva ominaisuus verkkomaksaminen. (Appointzilla 2013.)
Ajanvarauskalenterin valinnassa vaikutti eniten sen ominaisuudet ja hinta. Appoiment
Calendar Premium ajanvarauskalenteri esiteltynä kuviossa 6.

KUVIO 6. Ajanvarauskalenteri

Esimerkiksi Booking Calendar ajanvarauskalenteri lisäosasta on monta eri versiota, ja
samat ominaisuudet saa vasta ottamalla version Booking Calendar Business Small. Version
hinta on 175 dollaria vuodessa, joten se tulee pienelle yritykselle paljon kalliimmaksi kuin
Appointment Calendar -lisäosa. Varsinaista pakkoa ajanvarausjärjestelmässä ei ole, koska
asiakkaita riittää 2 kuukauden jonoksi asti. Kalenteri helpottaa kuitenkin hierojan
asiakkaiden ajanvarauksien ylläpitämistä.

Appointment Calendar -lisäosalla on mahdollista määrittää muistutusviestin lähettäminen
päivää ennen asiakkaan saapumisen ajankohtaa. (Appointzilla 2013.) Yritys aikoo
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laajentaa kesän aikana ja muuttaa uusiin tiloihin, jotka on jo katsottu valmiiksi.
Tarkoituksena on ottaa toinen hieroja työntekijäksi, ja Appointment Calendar Premium liitännäisellä saa helposti lisättyä uuden hieroja ajanvarausjärjestelmään. Lisäksi hieroja
aikoo ottaa alivuokralaisen toisesta alaa sivuavasta ammattilaisesta, kuten jalkahierojan.
Varsinainen kalenteri tulee käyttöön, kun yritys saa hankittua työntekijän.

7.2 Ajanvarauskalenterin asentaminen
Asentaminen tehdään ostamalla ensin lisenssi maksulliseen Appointment Calendar
Premium -lisäosaan. Tämä onnistuu yksinkertaisimmin menemällä kyseisen lisäosan
sivuille osoitteeseen http://appointzilla.com/. Sivulta valitaan kohta Pricing & Purchase ja
maksetaan kyseinen lisäosa. Sivuilla määritetään sähköposti, käyttäjätunnus ja salasana,
joita tarvitaan asennusvaiheessa. Maksamisen jälkeen saa sähköpostiin linkin
appointzilla.com-hallintasivuille, joihin pääsee aikaisemmin syötetyillä käyttäjätunnuksella
ja salasanalla. Hallintasivuilla on kohta kolme eri versiota Appointment Calendar Pro versioista. (Appointzilla 2013.) Asensin tietokoneelle zip-paketin Appointment Calendar
Premium Version 3.5.5. Tiedostoa ei pureta tietokoneelle suoraan. Zip-paketti puretaan
Wordpess hallintasivujen kautta menemällä kohtaan Lisäosat > Lisää uusi > Siirrä > Selaa.
Tietokoneelta etsitään zip-paketti sieltä, mihin se aiemmin tallennettiin ja painetaan
lopuksi Asenna Nyt. Kuviossa 7 esitellään Appointzillan hallintasivut.

KUVIO 7. Appointzilla hallintasivut
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KUVIO 8. Lisäosan asentaminen .zip-muodossa

Ennen Appointment Calendar Premium -lisäosaa asentaessa pitää ottaa huomioon, että
kyseisen ohjelman ilmainen kokeiluversio täytyy ensin poistaa Wordpress-järjestelmästä.
Tämän jälkeen voi aloittaa vasta maksullisen version asentamisen. Kuviossa 8 esitellään
lisäosan asentamista .zip-muodossa osiota.

7.3 Tärkeiden asetuksien muuttaminen kalenterissa
Appointment Calendar -lisäosa on ilmestynyt hallintasivujen ohjausnäkymään asennuksen
jälkeen. Asetuksia pääsee muuttamaan painamalla Appointment Calendar -kohtaa.
Ensimmäisenä kannattaa muuttaa asetuksia painamalla Settings ja valitsemalla Admin
Settings.
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KUVIO 9. Pääkäyttäjän asetukset

Valikosta pääsee muuttamaan Admin Settings -kohdasta maan, kielen, aikavyöhykkeen ja
valuutan. Varsinkin valuutan muuttaminen on tärkeää, koska hieronnan hinta näkyy
ajanvarauskalenterissa konkreettisesti, kun aikaa varataan.

Business Hours -kohdasta pääsee asettamaan ajankohdat, jolloin kaikki hierojat ovat töissä.
Sieltä voi myös valita päivät, jolloin hieroja ei halua työskennellä. Tmi Jenni Känsälän
tapauksessa hierontapäivät ovat arkipäivisin ja joskus lauantaisin, joten lauantai jätetään
vapaaksi ja sunnuntai poistetaan mahdollisista ajanvarauspäivistä. Tämä poistaa
mahdollisuuden varata aikoja sunnuntaisin. Lauantaisin on määritelty työajan loppumiseksi
viimeistään kello 17.00. Arkipäivisin hieronta-ajankohdat ovat kello 8.00–21.00.

Staff Hours -kohdasta voidaan määrittää tietyn hierojan henkilökohtaiset työssäoloajat, jos
ne eroavat yleisistä työajoista, jotka määritellään Business Hours -kohdassa. Hieroja täytyy
lisätä ensin Staff Hoursin käytettäväksi Staff -välilehden kautta järjestelmään. Tämän
jälkeen se voidaan valita liukuvalikon kautta Staff Hours -kohdan asetuksista. Jos hierojia
on useampia, kaikille voidaan määrittää omat työajat, jolloin heiltä on mahdollista varata
hieronta-aikoja.

Aikaisemmin mainittiin, että palveluun sisältyy muistutusviestin lähettäminen päivää
ennen, kun asiakas saapuu. Kyseisen toimenpiteen tekstin sisältö määritetään Reminder
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Settings -kohdasta. Payment Settings -kohdasta määritellään kaikki verkkomaksamiseen
liittyvät asetukset. Tällä toimenpiteellä ei ole kuitenkaan käyttöä hierojalle, joten sitä ei
tarvitse käydä erikseen läpi. Asiakkaalle näkyvin asetussivu on Calendar Settings (KUVIO
10).

KUVIO 10. Kalenterin asetukset

Calendar Settings -kohdasta määritellään kalenterissa näkyvät asetukset, kuten
aikaformaatti ja vapaana olevien hieronta-aikojen aloitusaika ja lopetusaika, sekä
määritetään, mikä viikonpäivä kalenterissa näkyy ensimmäisenä. Hierojalle pitää pystyä
varaamaan myös 45 minuutin, 1 h 15 minuutin ja 1 h 45 minuutin aikoja, ja tämän
pystyykin määrittelemään Booking Time Slot -kohdasssa laittamalla siihen 15 minuuttia.
Lyhin hieronta-aika on 30 minuuttia ja pisin 2 tuntia.

7.4 Hierojien lisääminen, aikasäännöt ja palvelut
7.4.1 Henkilökunnan lisääminen
Hierojien tai tarvittaessa muun henkilökunnan lisääminen järjestelmään tehdään
Appointment Calendar välilehden Staffs-välilehdeltä painamalla Add New Staff to this
Group -painiketta. Välilehdeltä voi tehdä myös uuden henkilökuntaryhmän painamalla
Create New Staff Group. Experience-kohtaan syötetään hierojan työkokemusvuodet.
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Group Name -kohdasta valitaan ryhmä, jos niitä on muitakin kuin oletusryhmä (Default).
Address- ja City-kohdat ovat tärkeitä, koska ne näkyvät asiakkaille myös ajanvarauksen
jälkeen. Assign Service -kohtaan valitaan hierojalle kuuluvat palvelut. Jokainen
erimittainen hieronta-ajan pituus syötetään eri palveluna, esimerkiksi hieronta 30
minuuttia, hieronta 45 minuuttia ja hieronta 60 minuuttia. Hierojan lisäämisen jälkeen
näkyy kyseinen hieroja lisättynä, ja tämän näkymään saa auki aina Staffs-välilehden
kautta.

7.4.2 Aikasäännöt
Aikasääntöjä muokattiin Setting-välilehdeltä Business Hours- ja Staff Hours -kohdista.
Business Hours -kohtaan määritetään yrityksen yleiset asetukset ajankohdille, jolloin
hieroja on paikalla. Staff Hours -kohdasta määritellään hierojan omat
paikallaolomääritykset. Lisäksi voidaan asettaa poissaoloaikoja Time Off -välilehdeltä.
Tämä onnistuu Add New Time Off -painikkeen kautta. Kyseistä toimintoa voidaan käyttää
esimerkiksi hierojan ollessa keskellä päivää poissa tai hierojan ollessa poissa normaalisti
varattavissa olevan ajan alkuosasta tai loppuosasta. Repeat-kohdasta voidaan määrittää
poissaolo tietyn päivän ajankohdalla tai voidaan määrittää tietty ajankohta päivittäin,
viikoittain ja kuukausittain poissaolevaksi. Assign Staffs -kohdasta määritetään keneen
hierojista asetus vaikuttaa. Note-kohtaan laitetaan tarvittaessa poissaolon syy.

7.4.3 Palveluiden lisääminen
Services-välilehden kautta lisätään halutut palvelut. Palveluita Tmi Jenni Känsälän
tapauksessa ovat erimittaiset hieronta-ajat, jäsenkorjausajat ja infrapunasaunan
varaaminen. Palveluiden lisääminen onnistuu painamalla Services-välilehdeltä Add New
Service to this Category -painiketta. Name-kohtaan syötetään palvelun nimi ja descriptionkenttään mahdollisimman kuvaava teksti. Duration-kenttään syötetään minuutteina
palvelun kesto. Duration Unit -kohtaan määritetään yksikön muoto, joka on tässä hierontaajankohtina ilmoitettu minuutteina. Padding Time -kohtaan ilmoitetaan aikojen välillä
oleva tauon pituus, jotta hieroja kerkeää ottaa maksun ja valmistella paikan seuraavaa
asiakasta varten. Yrittäjä on pitänyt yleensä aikojen välillä 15 minuutin tauon, joten sen
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verran asetettiin minuutteina Padding Time -kohtaan. Cost-kohtaan määritetään
tietynpituisen hieronnan hinta. Accept Payment -kohdasta määritellään, voiko asiakas
maksaa verkossa ajanvarauksen. Kyseistä toimintoa ei oteta kuitenkaan käyttöön hierojan
toivomuksesta. Availability-kohtaan määritetään, onko palvelu saatavissa. Tietojen
lisäämisen jälkeen painetaan Create-painiketta, jolloin palvelu luodaan sivuille. Tämän
jälkeen näkyvät kaikki lisätyt palvelut pääsivuilla.

7.5 Asiakkaiden ja aikojen lisääminen järjestelmää

7.5.1 Asiakkaan lisääminen
Asiakkaan varatessa hieronta-ajan puhelimitse tai paikan päällä hierojan pitää
järjestelmään pystyä syöttämään aika manuaalisesti. Appointment Calendar -lisäosalla ajan
pystyy lisäämään asiakkaan Clients-välilehden kautta. Asiakastietoja voi halutessaan
muokata kynänmuotoisesta painikkeesta, jossa päälle mentäessä lukee Update, tai katsoa
painamalla silmänmuotoista painiketta View. Asiakas luodaan painamalla Add New Client
-painiketta. Asiakastietoihin voi syöttää nimen, sähköpostin, puhelinnumeron ja Special
Note-kohtaan tietoa esimerkiksi asiakkaan sairauksista, aikaisemmista vammoista ja
kipeistä paikoista.

7.5.2 Ajan lisääminen suoraan järjestelmään
Ajan lisääminen suoraan järjestelmään onnistuu Admin Calendar -välilehden kautta.
Välilehdellä on periaatteessa sama näkymä kuin asiakkaalla olisi varausta tehdessä.
Näkymä on perinteinen kalenterinäkymä. Kalenterissa saa kuukausikohtaisen,
viikkokohtaisen ja päiväkohtaisen näkymän helposti esiin yhdellä painalluksella.
Kalenterin voi suodattaa näkymään pelkästään tietyn hierojan aikojen perusteella
valitsemalla Filter Appointments By Staff -liukuvalikosta halutun hierojan nimi ja
painamalla Apply. Tätä kautta voi tulostaa esimerkiksi työajat hierojia varten. Varatut ajat
näkyvät kalenterissa vihreällä. Varattujen aikojen tiedot käyttäjä saa näkyviin painamalla
vihreää painikkeen päällä hiiren vasenta näppäintä. Tietoja saa tarvittaessa samalla
muutettua painamalla Edit-painiketta.
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KUVIO 11. Ajanvarausjärjestelmän kalenterinäkymä

Kuviossa 11 esitettynä ajanvarausjärjestelmän kalenterinäkymä. Ajan varaaminen onnistuu
yksikertaisesti painamalla ruudulla näkyvän päivän kohdalla hiiren vasenta painiketta,
jolloin alempi ajanvarauslomakenäkymä avautuu kuvion 12 mukaisesti.

KUVIO 12. Ajanvarauslomake

Edellä esitetyssä näkymässä voidaan vielä vaihtaa kuukautta ja päivää. Select Service kohtaan valitaan haluttu palvelu. Hieroja voi itse varata pitempiä aikoja halutulle palvelulle
kuin asiakas voi omassa näkymässään. Hierojan täytyy itse pitää huolta palvelun oikean
ajanpituuden syöttämisestä järjestelmään. Select Staff -kohdasta valitaan halutulle
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hierojalle aika. Next-painikkeella päästään eteenpäin ja seuraava näkymä näyttää varatut ja
vapaat hieronta-ajat halutunmittaiselle palvelulle. Seuraavaksi hieroja syöttää järjestelmään
aloitusajankohdan (Start Time) ja lopetusajankohdan (End Time). Järjestelmä antaa
virheilmoituksen, jos aloitusaika on lopetusaikaa myöhemmin. Adminin roolissa oleva
järjestelmän käyttäjä voi syöttää minkä pituisen ajan tahansa järjestelmään, vaikka se olisi
itse palvelua pitempi. Repeat-kohdasta voi määrittää, toistetaanko kyseinen syötetty
hieronaika päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai tiettyinä päivinä. Tämän jälkeen
täytetään asiakkaan tiedot, joten asiakasta ei tarvitse määrittää etukäteen järjestelmään.

7.6 Ajanvaraus asiakkaan näkökulmasta
Asiakkaalla avautuu samanlainen kalenterinäkymä kuin hierojalle lukuun ottamatta
yrityksen sivujen teema ja vimpaimet, jotka näkyvät asiakkaalle. Asiakkaalle näkyy
suomeksi Varaa aika -painike. Kalenterin kuukausi-, viikko-, ja päivänäkymät ovat myös
vaihdettavissa tarvittaessa suomeksi, jos se on tarpeellista. Asiakas varaa halutun päivän
klikkaamalla päivän kohdalta valkoista pohjaa. Vihreistä pohjista asiakas ei saa tehtyä
mitään, koska ne ovat varattuja aikoja. Asiakas pääsee normaalisti asettamaan
ajanvarauslomakkeen mukaisesti halutun palvelun ja hierojan sekä tarvittaessa muuttamaan
vielä kuukautta ja päivää. Tämän jälkeen avautuu alla olevan kuvan (KUVIO 13)
mukainen näkymä palvelun ajan valitsemisesta ja asiakas näkee jo varatut ajat sekä
mahdolliset vapaat ajat, joista voi valita haluamansa. Asiakkaan valittua ajan painetaan
seuraavaksi Next-painiketta.

KUVIO 13. Halutun palvelun Vapaat ajat -lista
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Järjestelmä kysyy aina, onko kyseessä uusi vai vanha käyttäjä. Jos valitsee uusi, asiakas
syöttää normaalisti asiakastiedot järjestelmään. Vanha käyttäjä syöttää ainoastaan
ensimmäisellä kerralla antamansa sähköpostiosoitteen, jolloin järjestelmä hakee
automaattisesti asiakkaan tiedot esille. Book Now -painikkeella asiakas voi varata ajan
itselleen ja saa esille viestin varauksen onnistumisesta. Viestissä lukee omat tiedot, varattu
palvelu (hieronta-aika), hieroja, pvm, ajankohdat ja varauksen tila.
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8 KÄYTTÖOHJEET JA SIVUSTON TESTAUS

8.1 Käyttöohjeet
Asiakkaalle toimitettiin käyttöohje, jossa on ohjeet tarvittavien www-sivujen
päivittämiseen ja ajanvarausjärjestelmän käyttöön. Lisäksi käyttöohje käsittelee
ajanvarausjärjestelmän aikaan liittyviä asetuksia, mutta ei syvenny tarkemmin koodiin.
Internetsivujen päivityksessä ja mahdollisissa WordPress-sivuston muutoksissa sovittiin
opastuksesta paikan päällä yrityksessä ja sähköpostin avustuksella.

8.2 Sivuston testaus
Sivuston toimivuus testattiin eri Windows-ympäristöissä. Yrityksen internetsivuja testattiin
yleisimmillä selaimilla, joihin kuuluivat tässä tapauksessa Internet Explorer, Mozilla
Firefox ja Google Chrome. Vanhemmista selaimien versioista testattiin toiminta Internet
Explorerilla ja Mozilla Firefoxilla. Erillistä optimointia mobiililaitteille ei tehty, mutta
sivujen pitäisi toimia yleisimmissä mobiililaitteissa.
Toimivuus testattiin eri Windows PC -tietokoneilla. Käyttöjärjestelmistä testauksessa
olivat mukana Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8.
Lopputestaus suoritettiin seuraavilla selainversioilla eri Windows-järjestelmissä.


Internet Explorer 8.0 ja 9.0



Google Chrome



Mozilla Firefox 29.0.1
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9 YHTEENVETO

Www-sivujen ja ajanvarausjärjestelmän kehittäminen alkuvaiheesta loppuun on hyvin
mielenkiintoista. Erilaisia julkaisujärjestelmiä ja ohjelmointikieliä on paljon, joten ensin
täytyy ottaa selville yrityksen tarve käytettävälle järjestelmälle. Jos yrityksellä on
yksinkertaiset mainossivut, silloin on hyvä käyttää valmiita ratkaisuja, joissa on olemassa
paljon sisältöön ja visuaalisuuteen tarvittavia asetuksia valmiiksi. Olen aikaisemmin
suunnitellut yhdessä kollegan kanssa internetsivut ollessani ulkomaanharjoittelussa
Espanjassa. Kyseinen työ kirjoitettiin PHP-kielen ja HTML-kielen avulla käyttäen CSStyylitiedostoja sekä MySQL-tietokantaa. Työtä teki kaksi henkeä, mutta se oli silti todella
vaativa ja vei paljon aikaa. Tiedossa oli siis, ettei kannata hukata aikaa liian hankalan
ohjelmointityön kanssa.

Valitsin osittain tämän takia helppokäyttöisen julkaisujärjestelmän WordPressistä.
WordPress-sisällönhallintaohjelmisto soveltuukin todella hyvin pienen yrityksen tarpeille.
Lisäksi järjestelmällä on mahdollista toteuttaa suuriakin toimintoja, kuten verkkokaupan tai
yleensäkin maksamisen verkon kautta. Jos yritykselle tulee tarve verkkomaksamisen
käyttöönottamiseen, se on mahdollista Appointment Calendar -lisäosassa. Osallistuin
vuonna 2012 Keski-Pohjanmaan aikuisopiston yrityksille suunnattuun Internetsivujen teko
WordPress -kurssille. Kurssi tuki hyvin opinnäytetyön www-sivujen toteuttamista. Lisäksi
sain tärkeää tietoa WordPressin monipuolisuudesta kurssilla ja sen jälkeen tiesin, että sillä
voitaisiin toteuttaa myös ajanvarausjärjestelmä.

Ajankäyttöä työtä varten olisi pitänyt suunnitella tarkemmin. Idea opinnäytetyöstä tuli jo
vuoden 2011 aikana, mutta työ aloitettiin vasta oikeastaan vuonna 2012. Työtä tehtiin
monessa osassa, ja materiaalia oli katseltu valmiiksi jo vuonna 2012 ensimmäistä kertaa,
kun osallistuin WordPress-kurssille. Vuonna 2012 syksyllä osallistuin myös Centriaammattikorkeakoulussa Tietotekniikan seminaarit -kurssille, jolla pystyin suunnittelemaan
vaatimusmäärittelyt opinnäytetyön ajanvarausjärjestelmään. Parilla koulun kurssilla käytiin
myös vaatimusmäärittelyä UML:n kautta läpi ja niitä käytettiinkin työhön
luokkakaaviokuvan ja käyttötapausmenetelmäkuvauksin. Työskentelin noin 40 tuntia
viikossa samanaikaisesti tietokonetyössä ja kävin samanaikaisesti ammattikorkeakoulussa
suorittamassa kursseja. Tämä vaikutti opinnäytetyön venymiseen. Lisäksi koin jonkin
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verran vaikeuksia WordPress-asennuksen kanssa, kun vaihdoimme palvelintilan tarjoajaa
vuoden 2014 alussa. Paremmalla ajankäytön suunnittelulla uudet sivut olisi varmasti saatu
toteutettua jo vuonna 2013, mutta kiirettä projektille ei ollut.

Sivustoissa on kehittämistä myös jatkossa mahdollisen yrityksen muutoksen vuoksi, jolloin
sivujen informaatio mahdollisesti muuttuu. Yrittäjä voi tehdä tekstin sisältöön muutoksia
itse WordPress-käyttöohjeiden avulla, mutta sovimme päivityksien tekemisestä paikan
päällä. Ajanvarausjärjestelmän opettelu hierojan osalta vaatii hieman aikaa, ja olenkin
luvannut opettaa järjestelmän käyttämistä, jotta yrittäjä oppii kaiken tarpeellisen
ajanvarausjärjestelmän käytöstä.

Projektissa oli hyvää se, että alkuasetelmaan voitiin käyttää vanhan sivuston tekstirunkoa
ja osittain samoja kuvia. Lisäksi perustaidot HTML-kielestä ja erilaisista järjestelmistä
auttoivat WordPress-järjestelmään tutustumisessa. Internetsivujen graafiseen puoleen olin
jo aikaisemmin ottanut kantaa, ja kurssilla tuli paljon näkemystä lisää. UML-kielen
käyttöön tutustuttiin koulun kursseilla jo aikaisemmin ja opinnäytetyötä pystyi tekemään
kurssiin liittyvissä tehtävissä. Mielestäni UML-kieltä ei tarvita yksinkertaisten wwwsivujen suunnittelemiseen, mutta ajanvarausjärjestelmän suunnitteluun siitä oli paljon apua.
Se antaa näkemyksen siitä, minkälainen sovelluksesta voi
tulla. Käyttötapaukset eivät kuitenkaan välttämättä määrittele sovelluksen teknistä
toteutusta mitenkään, ja valinnan vapaus jää ajanvarausjärjestelmän suunnittelijalle.
Kaikkia vaatimusmäärittelyn ominaisuuksia ei välttämättä tarvita lopullisessa
järjestelmässä, vaikka ne olisi aluksi määritetty vaatimuksiin. Tarpeen ratkaisee tietenkin
yrittäjän ja järjestelmän toteuttajan yhteinen päätös siitä, miten edetään ongelmatilanteissa
ja mitkä ominaisuudet ovat todella tarpeellisia www-sivuille.

Ajanvarausjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön, kun yritys saa palkattua vähintään toisen
työntekijän, jolloin ajanvaraus monimutkaistuu yrityksessä. Tällöin syntyy tarve
järjestelmän käyttöönottoon. Opinnäytetyöprojekti työllistää siis myös tulevaisuudessa ja
aina kun vain yrityksellä tarvetta on esimerkiksi sivustopäivityksissä. Mielestäni työ
onnistui kohtalaisen hyvin ja internetsivuihin oltiin tyytyväisiä. Ajanvarausjärjestelmän
osalta kehittämistarvetta löytyy etenkin järjestelmässä käytettävän kielen muuttamisessa
suomeksi kokonaan.
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LIITE 1
LUOKKAKAAVIO AJANVARAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LIITE 2/1
KÄYTTÖTAPAUSKUVAUSESIMERKIT

Nimi: KT01 Kirjaudu sisään ajanvarausjärjestelmään.
Esiehdot: adminilla ja hierojilla on järjestelmään tunnukset.
Suorittajat: hieroja, admin
Kuvaus: kirjautumisikkuna selaimessa, johon syötetään käyttäjätunnus ja salasana sekä painetaan
lopuksi Kirjaudu sisään -painiketta.
Poikkeukset: Järjestelmä ilmoittaa väärästä käyttäjätunnuksesta ja/tai salasanasta. Järjestelmä
pyytää yrittämään kirjautumista uudelleen.
Lopputulos: Hieroja tai admin pääsee sisään ajanvarausjärjestelmään joko hierojan tai adminin
oikeuksilla.
Muut vaatimukset: Käyttäjätunnuksissa huomioidaan erikseen isot ja pienet kirjaimet. Järjestelmä
antaa ilmoituksen Kadotitko salasanasi ja pyytää käyttäjätunnusta/sähköpostiosoitetta, jonka
perusteella hieroja tai admin voi saada vaihdettua salasanan sähköpostiin tulleen ilmoituksen
kautta.

LIITE 2/2
Nimi: KT02 Varaa aika ajanvarauskalenterista www-sivuilta
Esiehdot: Asiakas on siirtynyt ajanvarauskalenteriin yrityksen www-sivuilla
Suorittajat: asiakas
Kuvaus: Www-sivuilla on linkki, josta siirrytään ajanvarauskalenteriin.
Ajanvarauskalenterissa valitaan haluttu päivä klikkaamalla valkoisella pohjalla olevaa
ruutua. Kalenterissa näkyvät vapaat ajat valkoisella värillä ja jo varatut ajat vihreinä.
Tämän jälkeen valitaan hieroja ja halutun mittainen palvelu, jonka jälkeen painetaan
Seuraava-painiketta. Palveluaikoja voi varata 30 min–2 h. Seuraavaksi valitaan kyseisen
päivän haluttu ajankohta näkyviin tulevista vapaista ajoista. Asiakas syöttää valitsemisen
jälkeen asiakastiedot. Järjestelmä kysyy, onko kyseessä uusi asiakas vai vanha. Jos
kyseessä on vanha, järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta tunnistamista varten, ja
sähköpostin löydyttyä järjestelmästä voi varauksen hyväksyä Varaa-painikkeella. Jos
asiakas valitsee Uusi asiakas, järjestelmä pyytää asiakastiedoista nimen, sähköpostin, sekä
puhelinnumeron, ja Lisätietoa-kenttään voi kirjoittaa muuta tietoa, esimerkiksi vaivat.
Tämän jälkeen painetaan Varaa-painiketta.
Poikkeukset: Jos vanhan asiakkaan sähköpostia ei löydy järjestelmästä, tulee
virheilmoitus Sähköpostia ei löytynyt ja yritä uudestaan -ilmoitus. Uusi asiakas ei syötä
nimeä, sähköpostia tai puhelinnumeroa, jolloin järjestelmä pyytää ne syöttämään
uudestaan. Jos esimerkiksi sähköpostia ei ole, asiakas varaa ajan puhelimitse.
Lopputulos: Aika ja asiakastiedot varataan tietokantaan.
Muut vaatimukset: ei muita vaatimuksia

LIITE 2/3
Nimi: KT03 ajan varaaminen ajanvarausjärjestelmästä
Esiehdot: Hieroja on kirjautunut WordPress järjestelmään ja avannut
Ajanvarauskalenteriosion.
Suorittajat: hieroja, admin
Kuvaus: Ajanvaraaminen onnistuu kalenterinäkymästä painamalla valkoisella pohjalla
olevaa ruutua. Ajanvarauskalenterissa valitaan haluttu päivä klikkaamalla valkoisella
pohjalla olevaa ruutua. Kalenterissa näkyvät vapaat ajat valkoisella värillä ja jo varatut ajat
vihreinä. Tämän jälkeen valitaan hieroja ja halutun mittainen palvelu, jonka jälkeen
painetaan Seuraava-painiketta. Palveluaikoja voi varata 30 min–2 h. Seuraavaksi valitaan
kyseisen päivän haluttu ajankohta näkyviin tulevista vapaista ajoista. Seuraavaksi
syötetään asiakkaan tiedot. Jos kyseessä on vanha asiakas, niin järjestelmä kysyy
sähköpostiosoitetta tunnistamista varten, ja sähköpostin löydyttyä järjestelmästä voi
varauksen hyväksyä Varaa-painikkeella. Jos asiakas valitsee Uusi asiakas, järjestelmä
pyytää asiakastiedoista nimen, sähköpostin, sekä puhelinnumeron, ja Lisätietoa-kenttään
voi kirjoittaa muuta tietoa, esimerkiksi vaivat. Tämän jälkeen painetaan Varaa-painiketta.
Poikkeukset: Jos hieroja on merkannut itsensä vapaalle haluttuna ajankohtana, järjestelmä
antaa silloin virheilmoituksen, ja ajanvaraaminen ei onnistu.
Lopputulos: Aika ja asiakastiedot tallentuvat tietokantaan
Muut vaatimukset: Vihreällä pohjalla olevaa varattua aikaa pystyy muuttamaan
painamalla sitä.

LIITE 2/4
Nimi: KT04 Poista aika ajanvarausjärjestelmästä.
Esiehdot: Hieroja on kirjautunut WordPress-järjestelmään ja avannut
Ajanvarausjärjestelmästä Varaukset-välilehden.
Suorittajat: hieroja, admin
Kuvaus: Ajanvarauskalenterista poistetaan aika painamalla Poista-painiketta. Järjestelmä
kysyy vielä, halutaanko aika varmasti poistaa. Jos valitaan Kyllä, järjestelmä ant+aa
ilmoituksen, että aika on poistettu.
Poikkeukset: ei poikkeuksia
Lopputulos: Aika poistetaan ajanvarausjärjestelmästä.
Muut vaatimukset: Aikaa voidaan muuttaa Muokkaa-painikkeen kautta.

