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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 

 

b2/cafelog Nimitys blogien luomiseen tarkoitetulle työkalulle, 

jonka tuoteidea haarautui myöhemmin WordPress-

sisällönhallintajärjestelmäksi. 

 

PHP Skriptiohjelmointikieli, joka suoritetaan 

palvelimella ennen kuin se lähettää verkkosivun 

selaimeen. 

 

MySQL Relaatiotietokantaohjelmisto, jonka avulla 

verkkosivuston tietoja voidaan tallentaa 

tietokantaan. 

 

HTML  Hypertekstin merkintä- tai tulkintakieli, jota 

käytetään verkkosivujen rakentamisessa. 

 

WYSIWYG Lyhennys sanoista What You See Is What You Get. 

WYSIWYG-tekniikalla mahdollistetaan HTML-

merkintäkielen käyttö graafisen käyttöliittymän 

kautta. 

 

CSS Cascading Style Sheets on tyylitiedosto, jossa 

määritellään sivuston ulkoasuun liittyviä ehtoja. 

 

URL Lyhennys tulee sanoista Uniform Resource Locator. 

Sitä käytetään www-sivujen sijainnin kertomiseen. 

 

POP3 Sähköpostiprotokolla, jonka avulla viestit voidaan 

hakea palvelimelta käsin. 

 

Google Calendar API Googlen tarjoama kalenteripalvelu. Lyhennys API 

tulee sanoista Application Programmin Interface, 

jolla tarkoitetaan sitä, kun ohjelmat pystyvät 

kommunikoimaan keskenään. Google Calendar 

API-menetelmää voidaan siis käyttää, kun halutaan 

tuoda muualta dataa Google-kalenteriin. 
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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni tutustun WordPress-julkaisujärjestelmään. 

Sisällönhallintajärjestelmänä se mahdollistaa verkkosivuston sisällönhallinnan ja 

parantaa sen käytettävyyttä. Tällä lasketaan kuluja merkittävästi, kun yrityksen ei 

tarvitse enää maksaa verkkosivuston ylläpitämisestä vaan yrityksen  työntekijät 

voidaan kouluttaa verkkosivuston ylläpitämiseen niin, että he voivat itsenäisesti 

hallita sivustoa. Suurissa yrityksissä tai organisaatioissa sisällönhallintajärjestelmä 

on suuremmassa merkityksessä, kun yrityksen liiketoiminnalle oleellista ja 

tärkeää tietoa liikkuu sivustolla. (WordPress 2015 A) 

1.1 Julkaisujärjestelmä 

WordPress on yksi tämän päivän suosituimmista ja käytetyimmistä 

sisällönhallintajärjestelmistä. Alunperin se kehitettiin blogikirjoitusten 

ylläpitämiseen ja niiden helppoon ylläpitoon, mutta valtavan suosion myötä sille 

on kehitetty erilaisia teemoja ja lisäosia, jotka mahdollistavat verkkosivustojen 

luonnin muihinkin eri käyttötarkoituksiin. (WordPress 2015 A) 

1.2 Työn tausta 

Opinnäytetyössäni toteutan verkkosivuston ja ajanvarausjärjestelmän 

parturikampaamolle. Opinnäytettä ei tehty toimeksiantonatyönä kenellekään 

henkilölle tai yritykselle. Useita mahdollisia toimeksiantoyrityksiä käytiin läpi 

omalta asuinalueelta ja hieman sen ulkopuolelta ympäri Suomea. Lopulta kävi 

ilmi, että useimmat kampaamoalan yritykset ovat jo päivittäneet verkkosivustonsa 

tähän päivään, eikä verkkosivuston päivittämiselle ollut tarvetta. Monet yritykset 

kertoivat ostaneensa räätälöidyn ajanvarausjärjestelmän, joka sitoo kampaamon 

ostamaan verkkosivuston ja sille tarjotun maksullisen verkkosivuston ylläpidon, 

jota hoitaa ennalta määritelty henkilö yrityksessä, josta palvelu on ostettu. Tämä 

sitoo kampaamon maksamaan palvelusta tietyn ajan, eikä sivuston uudistamiselle 

ollut tarvetta tai halua. 
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1.3 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työssäni halusin painottaa sivuston selkeyteen, sen helppokäyttöisyyteen ja 

helppoon verkkosivuston hallintaan. Tutkimuskysymyksinä pohdin 

opinnäytetyössäni miten helppoa WordPress-järjestelmällä on toteuttaa 

verkkosivustoja muihinkin tarkoituksiin kuin blogien kirjoittamiseen varsinkin, 

kun otetaan huomioon, että WordPressin ominaisuudet painottuvat vahvasti 

blogikirjoituksien luontiin ja ylläpitoon perustuviin verkkosivustoihin. 

1.4 Työn toteutus ja rajaus 

Opinnäytetyöni teoriaosuudessa käytän kirjallisia ja verkkolähteitä. Aineisto 

koostuu kuitenkin lähinnä verkkolähteistä, koska sen saatavuus oli helppoa. 

Lähteinä olen käyttänyt muun muassa Juha Salmelan Verkkosisällön hallinta ja 

Bob Boikon Content management bible –kirjaa ja verkkolähteinä WordPress-

sivuston tietoa. 

Työ rajataan WordPress-sisällönhallintajärjestelmän esittelyyn, verkkosivuston ja 

ajanvarausjärjestelmän toteutukseen. Ajanvarausjärjestelmä toteutetaan käyttäen 

WordPressille kehitettyä Appointments-lisäosaa. Lisäosaa ei otettu käyttöön 

täysversiona. Maksullinen täysversio on laajempi, eikä se rajoita käyttäjän 

lisäämien työntekijöiden tai palveluiden määrää palveluun. 

1.5 Raportin rakenne 

Johdannossa kerrotaan työn taustasta ja sen tavoitteista, tutkimuskysymyksistä, 

työn toteutuksesta ja siitä miten se rajattiin. 

Luvussa kaksi esitellään sisällönhallintajärjestelmän käyttötarkoitusta ja sen 

käyttökohteen sisältömuotoja. 

Luvussa kolme kerrotaan WordPressin kehityksestä, sen historiasta ja kuinka se 

toimii sisällönhallintajärjestelmänä. Tämän lisäksi käydään läpi WordPress 

ohjausnäkymän ominaisuudet ja sen tarjoamat mahdollisuudet hallita sivustoa. 
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Luvussa neljä esitellään Appointments-ajanvarauslisäosa ja sen kaikki asetukset, 

jotka määrittelevät sen käyttäytymisen ja sen tarjoamat toiminnallisuudet.  

Luvussa viisi toteutetaan parturikampaamolle verkkosivusto ja 

ajanvarausjärjestelmä käyttäen Appointments-lisäosaa.  

Luku kuusi sisältää yhteenvedon työn tuloksista ja arvioinnin siitä, kuinka työn 

toteutus onnistui kyseisellä toteutusmenetelmällä ja välineillä. 
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2 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 

Sisällön hallinnalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa tiedon ylläpitoa ja 

sen hallitsemista kaikissa sen muodoissa. Aiemmin tästä saatettiin käyttää 

nimitystä sähköisten dokumenttien hallinta (Salmela 2002, 10). Ylläpidettävä 

sisältö voi olla asiakirjoja, kuva-, ääni- ja videotiedostoja sekä verkkosivuja.  

Prosessia varten tarvitaan ohjelmistoja, jotka mahdollistavat sen toteutuksen. 

Prosessin tavoitteena on pystyä ohjelmiston avulla tuottamaan, poistamaan, 

julkaisemaan, muokkaamaan, arkistoimaan ja järjestelemään suurta määrtä 

tietosisältöä. (Salmela 2002, 7-8) 

Ohjelmisto, jonka avulla verkkosivuston sisältöä hallitaan, kutsutaan 

sisällönhallintajärjestelmäksi (eng. content management system). Tämä on 

välttämätön apuväline varsinkin suuremmille yrityksille ja organisaatioille joissa 

tietoa on voitava hallita järjestelmällisesti. (Boiko, 2005) 

Dokumenttien hallinta voidaan jakaa kolmeen eri alueeseen; prosessidokumentit, 

toimistodokumentit ja digitaalinen sisältö. (Salmela 2002, 13-14) 

Prosessidokumenteiksi kutsutaan yrityksen kaupankäyntiin kuuluvia asiakirjoja 

kuten tarjoukset, tarjouspyynnöt, sopimukset, tilaukset ja laskut. (Salmela 2002, 

13-14) 

Toimistodokumentit ovat yrityksen sisäisiä asiakirjoja, joita ei yleensä lähetetä 

toiselle osapuolille kuten raportit, muistiinpanot ja kaikki mikä käsittelee sen omia 

asioita. (Salmela 2002, 13-14) 

Digitaalinen sisältö tarkoittaa niitä kaikkea aineistoa joita käytetään pääasiassa 

yleisillä verkkosivuilla ja yrityksen sisäisessä verkossa kuten intranetissä. 

(Salmela 2002, 13-14) 
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3 WORDPRESS OHJAUSNÄKYMÄ 

WordPress on sisällönhallintajärjestelmä, joka on alunperin kehitetty blogien 

ylläpitämiseen. Tästä voidaan käyttää myös nimitystä julkaisujärjestelmä, mutta 

sitä voidaan kutsua molemmilla termeillä. WordPressiä edeltävä nimi oli 

b2/cafelog, jonka pääkehittäjä oli Michel Valdighi. WordPressiä on kehitetty 

vuodesta 2003 lähtien. Sen nimeen on ollut vaikuttamassa Christine Selleck, joka 

on pääkehittäjä Matt Mullenwegin ystävä. (WordPress 2015 A) 

WordPress on toteutettu käyttäen PHP-ohjelmointikieltä ja tietojen tallentamista 

varten käytetään MySQL-tietokantaa. Siitä huolimatta, että se suunniteltiin alun 

perin blogien luomiseen on sen suosio noussut muiden suosittujen 

sisällönhallintajärjestelmien joukkoon. Useat ohjelmointialan ammattilaiset ovat 

hyödyntäneet tämän suosiota kaupallisesti ja kehittäneet lukuisia maksullisia 

ulkoasuja, lisäosia ja vimpaimia sitä varten. Nämä muistuttavat työkaluja, joilla 

sivuston rakentaminen haluamakseen on helpompaa ja niin, ettei käyttäjänsä 

tarvitse välttämättä osata ohjelmoida. (WordPress 2015 A) 

Kirjauduttua ylläpitäjän käyttäjätunnuksella sivusto siirtyy ohjausnäkymään. 

Kuva 1 on WordPress-ohjausnäkymästä, jonka tarkoituksena on luoda 

yleisnäkymä siitä mitä sivustolla tapahtuu. Näkymässä pääsee tarkastelemaan 

uusimpia uutisia, tarkastelemaan julkaistuja blogipäivityksiä, lukemaan käyttäjien 

kirjoittamia kommentteja, mahdollisten lisäosien (plugins) ilmoituksia 

päivityksistä ja hallitsemaan sivustoa useiden muiden toimintojen lisäksi. 

(WordPress 2015 B) 

Ohjauspaneelin vasemmassa reunassa on valikko toimintoihin, joilla sivustoa 

voidaan hallita eri tavoin. Toiminnoilla päästään luomaan sisältöä sivuille, 

muokkaamaan ulkoasua eli teemaa, hallitsemaan lisäosia ja käyttäjiä sekä 

tarkastelemaan sivuston eri asetuksia. (WordPress 2015 B) 
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Kuva 1. WordPress-ohjausnäkymä 

3.1 Artikkelit 

Artikkelit ovat ns. blogiviestejä, joihin WordPress alunperin suunniteltiin ja ne 

toimivat vielä sellaisenaankin, vaikka myöhemmin on tullut paljon lisää 

ominaisuuksia. Taulukkonäkymässä on listattu kaikki artikkelit joita sivustolla on 

luotu, mutta ei välttämättä vielä julkaistu. Artikkeleiden kirjoittaminen onnistuu 

tekstieditorissa graafisena tai tekstinä. Graafinen näkymä näyttää tekstin 

sellaisenaan miten se tulee näkymään sivustolla. (WordPress 2015 C) 

Tekstinäkymässä artikkelin tekstiin on mahdollista lisätä koodia ja käyttää näin 

ollen HTML-tageja. Tekstieditori käyttää WYSIWYG-tekniikkaa (What You See 

Is What You Get), jonka tarkoituksena on yllämainitun tavoin mahdollistaa 

HTML-merkintäkielen käytön graafisen käyttöliittymän kautta. Sivulla on myös 

muita toimintoja liittyen artikkelin kirjoittamiseen ja muotoiluun. (TechTarget, 

2011) 

3.2 Mediakirjasto 

Mediakirjasto sisältää sivustolle mahdollisesti lisätyt kuvat, äänet ja videot. 

Kuvien tietoja on mahdollista muokata tässä kohdassa. Kuvien muokattavia tietoja 

ovat muun maussa sen sijaintiosoite eli URL, otsikko, kuvateksti, vaihtoehtoinen 
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teksti ja kuvaus. Kuvien tiedostonimi ja tyyppi sekä tiedostokoko ja kuvan koko 

näkyvät pikseleinä. Mediatiedostojen lisääminen on mahdollista tätä kautta. 

(WordPress 2015 D) 

3.3 Sivut 

Sivut sisältää luonnos- ja julkaisumuodossa luodut sivut. Niiden sisällön 

muokkaaminen tapahtuu tekstieditorin kautta. Pikamuokkauksen kautta on myös 

mahdollista muuttaa tietoja kuten otsikkoa, päivämäärää, järjestystä sivuston 

päävalikossa, tilaa, asettaa pääsyyn salasanan ja hallita tapahtuvaa kommentointia. 

Muokattavista ominaisuuksista huomaa sivuston alkuperäisen blogitarkoituksen. 

(WordPress 2015 E) 

3.4 Kommentit 

Kommentoinnin ollessa sallittu sivulla käyttäjät voivat kommentoida kirjoitettuun 

artikkeliin. Artikkelin tekstin jälkeen on kommenttikenttä, johon käyttäjät voivat 

kirjoittaa haluamansa kommentin. Ohjauspaneelin valikon kommentit-kohdasta 

sivuston ylläpitäjä voi hallita muiden käyttäjien jättämiä kommentteja 

hylkäämällä, vastaamalla, muokkaamalla tai poistamalla kommentin. (WordPress 

2015 F) 

3.5 Ulkoasu 

Teema eli ulkoasu on käyttäjän näkemä graafinen käyttöliittymä. CSS(Cascading 

Style Sheets) eli tyylitiedostot määrittelevät pääasiassa sivuston graafisen 

ulkoasun. Myös kuvat ovat osa ulkoasua, koska kaikkea ei voi koodilla ja 

tyylimuotoiluilla toteuttaa. Teemoja on ladattavissa verkosta. Osa niistä on 

ilmaisia, mutta myös maksullisia teemoja löytyy paljon. Yleensä teemat ovat 

osittain muokattavissa sille tarkoitetussa mukauta-tilassa. Mukauta-tilan 

sivupalkissa saattaa olla kohtia, joista voidaan määritellä sivuston otsikkotekstejä, 

taustojen ja tekstien väriä, ladattavien vimpaimien sisältöä, järjestystä ja sijaintia. 

Muokkaimella on mahdollista muokata suoraan koodia, mutta sitä ei suositella 

muokattavaksi ollenkaan, ellei ole täysin varma siitä mitä on tekemässä. 

(WordPress 2015 G) 
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Halutessaan kuitenkin muokata teemaa, tulisi tästä tehdä lapsiteema. Tällä tavoin 

vältytään siltä, kun teemasta tulee päivitys, aiemmat muutokset koodiin voivat 

pyyhkiytyä pois. Lapsiteemaksi kutsutaan sitä, kun teemasta tehdään kopio ja 

tehdään muokkaukset kyseiseen teemaan. (WordPress 2015 H)  

Ulkoasun muotoiluun liittyy vimpaimien käyttäminen. Oletuksena WordPress on 

asentanut tiettyjä vimpaimia. Vimpaimia ovat muun maussa hakulomake, jonka 

avulla voidaan hakea vaikka tiettyä artikkelia sivustolta, avainsanapilvi, jossa 

esitetään käytetyimmistä avainsanoista ja arkistot, joka näyttää 

kuukausikohtaisesti sivuston artikkelit. Verkosta ladatuissa teemoissa saattaa olla 

omia vimpaimia, jotka liittyvät ulkoasuun. Lisäosilla voidaan tuoda valtavasti 

dynaamisia toiminnallisuuksia sivustolle. Jotkut lisäosat ovat widget-tyyppisiä eli 

suomennettuna vimpaimia. Ohjauspaneelin valikossa kohdasta lisäosat löytyy 

asennetut lisäosat. Asennettuja lisäosia voidaan ottaa käyttöön, muokata tai 

poistaa. Lisäosien muokkaaminen johtaa aina koodin muokkaamiseen ja tätäkään 

ei suositella tehtävän. (WordPress 2015 I) 

3.6 Käyttäjät 

Ylläpitäjän on mahdollista halutessaan lisätä uusia käyttäjiä sivustolle. Luodessa 

uutta käyttäjää henkilötiedot vaaditaan täytettävän. Pakollisia kenttiä ovat 

käyttäjätunnus, sähköposti ja salasana. Muita valinnaisia tietoja ovat etunimi, 

sukunimi ja kotisivu. Salasanalle on asetettu muutamia vaatimuksia kuten sen 

pituus, joka täytyy olla vähintään seitsemän merkkiä, isoja ja pieniä kirjaimia sekä 

erikoismerkkejä tulisi käyttää. Halutessa salasana voidaan lähettää sähköpostitse 

uudelle käyttäjälle. Käyttäjän rooli on määriteltävä ja sen oletus on tilaaja. Muita 

vaihtoehtoja ovat avustaja, kirjoittaja, päätoimittaja ja pääkäyttäjä. (WordPress 

2015 J) 

3.7 Työkalut 

Työkalut tarjoaa sivuston käyttäjälle mahdollisuuden erilaisiin työkaluihin, joiden 

avulla voidaan tuoda muualta hallitsemaltaan sivustolta sisältöä toiselle sivustolle. 

Tämä toimenpide vaatii sen, että kummallakin sivustolla on oltava käytössä 
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jonkinlainen sisällönhallintajärjestelmä. Näiden lisäksi työkaluista löytyy myös 

apuväline jolla ahkerasti blogikirjoituksia julkaiseva henkilö voi hakea muualta 

verkosta esimerkiksi kiinnostavia uutisartikkeleita ja linkata niitä omille sivuilleen 

blogijulkaisun muodossa. (WordPress 2015 K) 

3.8 Asetukset 

Ylläpitäjän on mahdollista muuttaa sivuston eri asetuksia. Asetukset on jaoteltu 

seuraavasti; yleiset- kirjoittamisen-, lukemisen-, keskustelun-, median- ja 

osoiterakenteen asetukset. Yleiskattavasti ne määrittelevät sellaisia asioita, jotka 

vaikuttavat vain ylläpitäjän ja sivuston kirjautuneiden käyttäjien mahdollisuuksiin 

ja näkymiin sivustolla. (WordPress 2015 L) 
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4 APPOINTMENTS-LISÄOSA 

Appointments on tehokas, joustava ja monipuolinen lisäosa hallita ajanvarauksia 

verkkosivulla. Appointments on ladattavissa ilmaiseksi, mutta sen täysversion 

käyttöönottaminen on maksullista. (WPMUDEV 2015 A) 

Appointments-lisäosan valikon alta löytyy kohdat ajanvaraukset (appointments), 

transaktiot eli maksutapahtumat (transactions), asetukset (settings), shortcodet 

(shortcodes) ja usein kysytyt kysymykset (FAQ). (WPMUDEV 2015 B) 

Appointments näyttää tehdyt varaukset, transactions maksutapahtumia, settings 

ajanvarausjärjestelmän asetuksia, shortcodeilla määritellään 

ajanvarauskäyttöliittymän rakennne ja FAQ on lista usein kysytyistä 

kysymyksistä. (WPMUDEV 2015 B) 

4.1 Appointments 

Ajanvaraukset (appointments) listaa taulukkoon varaukset joita 

ajanvarausjärjestelmän kautta sivustolle on lähetetty. (WPMUDEV 2015 B) 

Taulukko koostuu ID-kentästä, sen yksilöity uniikki numeerinen luku identifikoi 

kyseisen varauksen. Client-kenttä kertoo asiakkaan nimen, date/time-kenttä  

ilmoittaa päivämäärän ja kellonajan eli ajankohdan johon varaus on haluttu, 

service-kenttä asiakkaan valitseman palvelun, provider-kenttä halutun 

kampaamotyöntekijän ja status-kenttä kertoo tehdyn varauksen nykytilasta. Tilana 

voi olla odottaa (pending), maksettu (paid), hyväksytty (confirmed), valmistunut 

(completed), varattu Google-kalenterin kautta (reserved by Gcal) ja poistettu 

(removed). (WPMUDEV 2015 B) 

Täältä työntekijät voivat tarkastella tehtyjä varauksia. Ne on jaoteltu eri ryhmiin 

kuten aktiiviset (active appointments), odottavat (pendig appointments), 

valmistuneet (completed appointments), Google-kalenterin kautta varatut 

(reserved by Gcal) ja poistetut varaukset (removed appointments). (WPMUDEV 

2015 B) 
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Asiakasta on mahdollista hakea nimellä oikeassa yläkulmassa sijaitsevalla 

hakukentällä, järjestää varaukset tiettyjen kriteereiden mukaisesti tai näyttää tietyt 

varaukset suodattamalla ne tietyn palvelun tuottajan mukaan. Kuvassa 2 on 

näkymä taulukosta ”odottavat ajanvaraukset” (pending appointments) eli 

asiakkaan tekemä varaus, joka odottaa toimenpiteitä. (WPMUDEV 2015 B) 

 

Kuva 2. Ajanvaraukset 

Tärkeimmistä toiminnoista saattaa olla työntekijän mahdollisuus lisätä itse 

asiakkaan pyytämä ajanvaraus listalle. Kuva 3 on toiminnosta, joka vaatii 

asiakastietojen täyttämisen kuten käyttäjätunnus, nimi, puhelin, osoite, kaupunki, 

haluttu palvelu, palvelun tuottama henkilö ja mahdollisesti muita muistutuksia. 

(WPMUDEV 2015 B) 
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Kuva 3. Asiakkaan varauksen rekisteröiminen 

4.2 Transactions 

Transaktiot ovat tässä tilanteessa sivuston maksutapahtumia. Ne kaikki listautuvat 

tälle sivulle ylläpitäjän tarkasteltavaksi. Otsikkokentät kertovat tapahtuma id-

kentän kohtaisesti asiakkaan nimen, päivämäärän ja ajan tapahtumalle, varatun 

palvelun, palvelun hinnan, transaction id:n ja ajanvarauksen tilan. 

Maksutapahtuma-näkymä on jaoteltu seuraaviin; äskettäiset maksutapahtumat 

(recent transaction), odottavat maksutapahtumat (pending transactions) ja tulevat 

maksutapahtumat (future transactions). Tapahtuman tilan oletetaan sen suoritettua 

olevan maksettu (completed). (WPMUDEV 2015 B) 

4.3 Settings 

Lisäosan asetukset on jaoteltu eri välilehtiin, että niitä olisi helpompi hallita. 

Asetukset on jaoteltu välilehtiin seuraavasti; yleiset (general), Google-kalenteri 

(Google calendar), työtunnit (working hours), poikkeukset (exceptions), palvelut 

(services), palveluntarjoajat (service providers), lisäosat (add-ons) ja lokit (logs). 

Välilehdissä on vielä yksityiskohtaisemmin otsikoitu asetukset, jotta niiden 

hahmottaminen olisi selkeää. (WPMUDEV 2015 B) 

Yleiset-välilehden asetuksissa määritellään aika-, saavutettavuuden, 

näyttäytymisen, maksujen, muistutusten ja lisäasetukset. Oletuksena tietyille 

kohdille on määritelty alustavasti tietyt arvot. Niitä on mahdollista muuttaa omien 
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tarpeiden mukaan. Kaikkia asetuksia ei käydä yksityiskohtaisesti läpi, vaan 

tarkastellaan hyödyllisimpiä kohtia ylläpitäjän ja palveluntarjoajan näkökulmasta. 

(WPMUDEV 2015 B) 

Asetuksissa voidaan määritellä kalenterinäkymän minimiaikaväli, joka on 

ensimmäisistä perusasioista rakennettaessa omanlaista graafista käyttöliittymää. 

Se on täysin riippuvainen siitä minkä pituisia palveluita käyttäjä haluaa tarjota ja 

niitä on sovellettava tähän. Parturikampaamon ollessa kyseessä tulee huomioida 

halutaanko esimerkiksi kampaamotyöntekijälle järjestää valmisteluaikaa ennen 

seuraavan asiakkaan tuloa. (WPMUDEV 2015 B) 

Sivuston ylläpitäjää tai palvelun tarjoajia helpottavia muita aika-asetuksia voivat 

olla  tietyn aikarajan asettaminen varausten hyväksymiselle. Saman työpäivän 

aikana tehdyt varaukset juuri ennen palvelun alkamisajankohtaa voivat vaikeuttaa 

ajantasalla pysymistä ja aiheuttaa sekaannuksia. Aikojen varaamisen 

mahdollistaminen vasta seuraavalle päivälle antaa etulyöntiaseman tilanteeseen. 

Muita tärkeitä asetuksia ovat sallimiskysymykseen liittyvät kohdat. Haluttaessa 

voidaan määritellä sallitaanko asiakkaan peruuttaa oma varaus, sallia 

palveluntarjoajan (työntekijän) hyväksyä hänelle varatut ajat (käyttäen työntekijän 

omaa profiilisivua) ja onko asiakkaan kirjautuminen vaadittu silloin, kun asiakas 

haluaa tehdä varauksen ajanvarauskäyttöliittymän kautta. (WPMUDEV 2015 B) 

Kalenterinäkymän hahmottamista voidaan parantaa eri väreillä. Valittavana on 

kolme eri tilannetta; vapaa aika (free), varattu aika (busy) ja ei mahdollista (not 

possible). Esimerkkinä vapaa aika voidaan määritellä vihreäksi, varattu aika 

punaiseksi ja ”ei mahdollista”  mustaksi. Vaihtoehtoina on myös 3 valmista 

malliväriasetelmaa tai tehdä oma kustomoitu väriasetelma kuten aiemmassa 

esimerkissä. (WPMUDEV 2015 B) 

Maksuasetuksissa voidaan asettaa vaaditaanko maksu ajanvarauksen yhteydessä. 

Jos maksu vaaditaan varauksen yhteydessä asiakkaan on suoritettava 

maksutapahtuma PayPal-tililtä ja varauksen tila on odottaa-tilassa (pending), 

kunnes maksu on suoritettu hyväksytysti. Maksua ei kuitenkaan ole pakko vaatia 

varauksen yhteydessä. Tällöin asiakkaan varaus pysyy silti odottaa-tilassa niin 
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kauan kunnes ylläpitäjä on hyväksynyt sen ohjauspaneelin sivulta ajanvaraukset-

näkymästä, ellei automaattinen varauksen hyväksyminen ole asetettu päälle. 

(WPMUDEV 2015 B) 

Kuvassa 4 yleiset-välilehden viimeisistä asetuksista tärkein saattaa hyvän 

asiakaspalvelun kannalta olla lähetetäänkö asiakkaalle sähköposti tehdystä 

varauksesta. Sähköpostin viestisisällön voi kirjoittaa itse. Sähköpostille on 

valmiina oletusteksti englanninkielisenä, mutta tekstiä voidaan muuttaa oman 

mielen mukaan. (WPMUDEV 2015 B) 

 

Kuva 4. Yleiset-välilehden asetukset 

Ajanvaraukset voidaan liittää omaan Google-kalenteriin. Se on Googlen tarjoama 

kalenteripalvelu joka muistuttaa tulevista tapahtumista. Suuremmissa yrityksissä 

Google-kalenteri voi olla käytössä aktiivisesti. Varatut ajat voidaan siirtää 

Google-kalenteriin ja kalenteri jakaa muiden nimettyjen käyttäjien kesken. 

Asiakkaan on mahdollista ajanvarausta tehdessä liittää tapahtuma omaan Google 

kalenteriinsa. Toiminto on esillä varauksen yhteydessä ennen kuin asiakkaan 

tekemä varaus lähetetään eteenpäin. (WPMUDEV 2015 B) 
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Tapahtumat voidaan liittää Google kalenteri käyttäjätiliin kahdella tavalla; 

Google-kalenteri -painikkeella tai käyttämällä Google Calendar API. 

(WPMUDEV 2015 B) 

Google kalenteri –painikkeen käyttäminen on yksinkertainen ja helppo, joka vaatii 

vain napin painamista liittääkseen tapahtuman omaan kalenteriin. (WPMUDEV 

2015 B) 

Google Calendar API –toiminto on hieman hienostuneempi ratkaisu. 

Synkronoituna se tuo luodut tapahtumat automaattisesti omaan kalenteriin. 

Ratkaisu on mahdollinen vain sivuston ylläpitäjälle ja työntekijöille, asiakkaat 

eivät voi käyttää toimintoa API-menetelmällä. Kuvassa 5 ja 6 näytetään 

Appointments-lisäosan Google-kalenterin asetuksista. (WPMUDEV 2015 B) 

  

Kuva 5. Google-kalenterin yleiset asetukset 
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Kuva 6. Google-kalenterin API-asetukset (BETA) 

Käytössä olevan ajanvarauskalenterin työtunteja halutaan määritellä ja rajoittaa, 

että työntekijät voivat pitää omia taukojaan ja päättää milloin yrityksen työt 

aloitetaan ja lopetetaan. Estääkseen varattujen aikojen ei-toivotut ajankohdat 

voidaan asettaa jokaiselle työpäivälle erikseen aloitus- ja lopetusajat sekä samalla 

tavalla taukojen ajat päiväkohtaisesti. (WPMUDEV 2015 B) 

Kuvassa 7 näytetään työpäivien ja taukojen pituudesta, jotka voidaan määritellä 

työntekijäkohtaisesti. Alaspudotusvalikko listaa saatavilla olevat työntekijät. 

Työntekijöitä voidaan lisätä palveluntarjoaja-välilehdeltä, jos niitä ei ole. 

(WPMUDEV 2015 B) 
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Kuva 7. Työ- ja taukoaikojen asetukset 

Kertaluontoiset yksittäiset työskentelypäivät tai viikot voidaan asettaa 

työntekijäkohtaisesti. Työntekijä tulee valita alapudotusvalikosta ja määritellä 

poikkeukset kohdasta poikkeukselliset työpäivät (exceptional working days) tai 

poikkeukselliset ei-työpäivät (exceptional NON working days) eli päinvastainen 

työskentelypäivä kuin edellinen. Poikkeuksellinen ei-työpäivä voi olla työntekijän 

sairauspäivä tai äitiysloma. (WPMUDEV 2015 B) 

Vaihtoehtoisesti voidaan olla valitsematta ketään tiettyä työntekijää, jolloin asetus 

koskee koko yrityksen liiketoimintaa. Tälläinen poikkeus, joka koskee koko 

yrityksen toimintaa voi olla esimerkiksi jouluaatto jolloin yritys ei ole auki. 

(WPMUDEV 2015 B) 

Kuvassa 8 poikkeuksillisista työpäivistä. Valittaessa poikkeuksellinen päivä 

kohdasta exceptional work days tai exceptional non work day ilmestyy pop-

uppina kalenteri, josta halutut päivät poikkeuslistaan voidaan valita. (WPMUDEV 

2015 B) 



23 

 

 

Kuva 8. Poikkeukselliset työpäivät -asetukset 

Ajanvarauskalenteria varten yritykselle lisätään palveluita, jotka ovat tarjolla 

asiakkaita varten. Vähintään yksi palvelu täytyy olla lisättynä, muuten kalenteri ei 

toimi oikein. Luodessa uutta palvelua ID-kentän numeroon ei voi vaikuttaa, koska 

se tulee automaattisesti. Name-tekstikenttään kirjoitetaan palvelun nimi, joka 

näkyy asiakkaille varatessa aikaa käyttöliittymässä. Capacity-kenttä kertoo 

asiakkaiden lukumäärän, joiden on mahdollista varata palvelu samanaikaisesti. 

Duration-kenttään määritellään palvelun kesto minuutteina. Tähän asetukseen 

vaikuttaa yleiset-välilehdellä tehty asetus siitä mikä on mahdollinen 

minimiaikaväli kalenterissa. Viimeisenä on Price-kenttä, joka kertoo palvelun 

hinnasta. Palvelun hinta on tarpeen vain, jos tapahtuman varauksen hyväksyminen 

vaatii ennakkomaksua. Hinta näkyy Yhdysvaltain rahayksikkönä (USD). Valuutta 

näkyy vain tekstinä hintojen perässä, mutta se on mahdollista muuttaa 

muokkaimella. Tätä ei kuitenkaan suositella asiasta tietämättömille (WPMUDEV 

2015 B). Description page -alaspudotusvalikko antaa mahdollisuuden valita 

listalta palvelun kuvaukseen liittymän sivun. Asiakkaana voi tarkastella palvelun 

sisältöä tarkemmin valitulta sivulta. Kuvassa 9 palveluiden lisäämisestä 

ajanvarausjärjestelmään. (WPMUDEV 2015 B) 
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Kuva 9. Palvelut-asetukset 

Kuvassa 10 näkymä työntekijöiden lisäämisestä palveluun. Palveluntarjoajat eli 

työntekijät luodaan melkein samalla kaavalla kuin edellisen luvun palvelut. 

Normaalisti ID-kentän arvoon ei voida vaikuttaa. Service Provider -

alaspudotusvalikosta valitaan työntekijä, jonka halutaan olevan valittavissa 

ajanvarauskalenterissa. Työntekijöitä ei varsinaisesti luoda tässä vaiheessa vaan 

uusi työntekijä luodaan ohjauspaneelin kohdasta käyttäjät. Dummy-toiminnolla 

ohjataan tietyn työntekijän sähköpostit toiselle käyttäjälle. Sen toimintoon liittyvät 

asetukset löytyvät yleiset-välilehdeltä. Additional Price (USD) -kenttään voidaan 

lisätä työntekijä kohtaisesti asiakkaalta perittävä lisämaksu. Se ei silti ole kovin 

käytännöllinen ratkaisu. Services Provided on pakollinen kenttä työntekijän 

tarjoamista palveluista. Services-välilehdellä luodut palvelut esitetään tässä 

vaiheessa valittaviksi. Bio page -kohta antaa valita työntekijän esittelysivun, jos 

sellainen on luotu. Oletuksena kohta antaa arvon none, jos Bio-sivua ei ole valittu. 

(WPMUDEV 2015 B) 
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Kuva 10. Palveluntarjoajat-asetukset 

Kuvassa 11 on täysversioisen Appointments-lisäosan oikeuksista. Ne ovat 

saatavilla käyttöön vain maksullisessa versiossa. (WPMUDEV 2015 B) 

 

Kuva 11. Appointments täysversion oikeudet 

Lokit-välilehti näyttää lisäosan aiheuttamat kaikki sivustolla tapahtuneet 

lokitiedot. Yksityiskohdat-sivustolla tapahtuneista asioista saattavat jäädä 

vaivaamaan ja niitä voidaan tarkastella täältä. Lokitiedot tulostaa hakasulkeissa 
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päivämäärän ja kellon ajan jonka jälkeen tulostuu viesti tapahtumasta. 

Esimerkkinä mahdollinen lokitiedosto; [September 2, 2012 12:22 pm] 

Confirmation message sent to firstname.lastname@gmail.com for appointment 

ID:16. (WPMUDEV 2015 B) 

4.4 Shortcodes 

Appointments-lisäosa käyttää ns. shortcodeja. Shortcode sisältää sen nimen, 

parametreja ja sille asetettuja arvoja(values), sekä se alkaa ja loppuu 

hakasulkeisiin. Lisäosissa shortcodien käyttäminen on suosittua ja sitä 

hyödynnetään tarjoamalla niitä asiakkaille käytettäviksi. Shortcodeilla 

asiakkaiden on helpompi rakentaa ja muokata lisäosan graafista käyttöliittymää. 

Asiakkaan ei tarvise siis periaatteessa ymmärtää kovin paljon ohjelmoinnista. 

(WP-Opas 2013) 

Lisäosan asetuksista shortcodes-kohdan sivu listaa käytettävissä olevat shortcodet 

ja jokaisen shortcoden kohdalla on kuvaus siitä mitä shortcode tekee, listattuna 

sille valinnaisia argumentteja, selostus argumentin vaikutuksista sekä niiden 

arvoista. Tietotekniikasta puhuttaessa argumentti ja parametri ovat sama asia. 

(WPMUDEV 2015 B) 

Kuvassa 12 esimerkki shortcodesta nimeltä [app_schedule]. Shortcoden 

kuvauksessa kerrotaan sen luovan viikottaisen taulukon jonka solut ovat 

klikattavia tehdäkseen varauksen. Käytössä olevia mahdollisia argumentteja on 

listattuna tämän alle. Ensimmäinen argumenteista määrittelee käyttöliittymälle 

otsikon, joka näkyy rakennetun käyttöliittymän yläpuolella. Otsikolle on 

mahdollista asettaa haluamansa arvo, joka toimii tässä tekstinä esimerkin 

mukaisesti [app_schedule ... title=”Our schedule from START to 

END”].(WPMUDEV 2015 B) 
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Kuva 12. Shortcode ja argumentit 

4.5 FAQ 

Usein kysyttyjä kysymyksiä (Frequently Asked Questions) tarjoaa lisäosan 

käyttäjille apua tilanteisiin, joihin käyttäjä ei itse keksi ratkaisua. Useimmat 

kysymykset saattavat olla sellaisia, jotka ovat askarruttaneet monia muitakin 

käyttäjiä. Syynä voi olla epäselvä toiminnon tai asetuksen kuvaus. Monipuolisuus 

ja laaja valinnanvapaus tuo tällaisia tapauksia väistämättä. Tarvittaessa ohjeet on 

hyvä käydä läpi, ennen kuin alkaa etsimään tietoa verkosta. Sivu listaa erilaisia 

ohjeita ”sisällysluettelomaisesti” ilman kappale- tai sivunumeromerkintää. 

Etsittyä ohjetta on helpompi navigoida tästä, eikä tarvitse rullata sivua 

edestakaisin ylös alas. (WPMUDEV 2015 B) 
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5 VERKKOSIVUSTON TOTEUTUS 

Seuraavassa vaiheessa olen toteuttanut verkkosivuston ja ajanvarausjärjestelmän 

parturikampaamolle käyttäen  appointments-lisäosaa. 

Kuvassa 13 on kuvankaappaus sivustosta, joka toimii täysileveänä sivustona, 

jossa sen pääelementit keskittyvät keskelle ja tausta on käyttäjän selaimen 

levyinen riippumatta näytön koosta. Teeman ansiosta sivusto mukautuu 

pienemmille näytöille katseltavaksi kuten esimerkiksi mobiililaitteilla. 

Kaikki sivuston sisältö on sijoitettu yhdelle sivulle jota voidaan selata 

vierittämällä sivua alaspäin. Sivustoa selatessa alaspäin sen elementit tekevät 

pientä animaatioliikettä mikä tekee sivusta ”elävän” ja mielenkiintoisemman. 

Pääasiassa sivusto sisältää esimerkkinä tietoa yrityksestä ja sen palveluista ja 

työntekijöistä. Näiden lisäksi sivustolla on yhteydenottolomake ja karttanäkymä, 

josta voidaan tarkastella yrityksen sijaintia. 
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Kuva 13. Verkkosivuston rakenne 
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Tutkittuani lukuisia ajanvaraus-lisäosia päädyin esittelemään tätä kyseistä 

lisäosaa, koska se vastasi tutkimistani lisäosista eniten parturi-kampaamoalan 

tarpeita. Tämä johtuu sen monipuolisesta mahdollisuudesta rakentaa oman 

näköinen käyttöliittymä ns. ”shortcodeilla”. 

Kuvassa 14 on näkymä ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymästä, joka antaa 

käyttäjän valita ensin listalta haluamansa työntekijän, sen jälkeen työntekijän 

tarjoamista palveluista haluttu palvelu ja sille kalenterinäkymästä vapaa päivä ja 

aika.  

 

Kuva 14. Ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymä 

Kuva 15 ajanvarausjärjestelmästä, joka listaa käyttöliittymän alle yhteenvedon 

aiemmin valituista vaihtoehdoista. Yhteenveto tulostaa palvelun nimen, palvelun 

tuottajan eli työntekijän nimen, varatun päivän ja kellonajan, palvelun keston ja 

hinnan. Asiakkaalle jää täytettäväksi oma nimi ja puhelinnumero ennen kuin 

ajanvaraus voidaan hyväksyä. 
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Kuva 15. Varatun ajan hyväksyminen 

5.1 Sivuston rakentaminen 

Teemaa voidaan muokata siirtymällä mukauta-näkymään. Sivuston vasemmasta 

palkista on mahdollista muokata sivustoa lähes mielin määrin, lisäämällä sisältöä 

kuten kuvia ja tekstiä, vaihtaa teemaan liittyviä värejä ja muuta. Samaan aikaan on 

mahdollista seurata muutoksien vaikutusta sivustoon reaaliajassa mutta tehdyt 

muutokset tulevat julkisiksi vasta kun ne on tallennettu. 

Teeman mukauttamisessa olin pyrkinyt sen mahdollisimman järjestelmälliseen 

etenemiseen joten ajattelin edetä mukauta-näkymässä vasemman puolimmaisen 

palkin kohtien mukaisessa järjestyksessä. En siis lajitellut näitä tekstisisällön, 

värien ja kuvien mukaisesti, koska tällä valmisteemalla se olisi ollut todella 

hankalaa ja vähintään vaikeaselkoista raportoinnin kannalta. 

Kuva 16 valmisteeman mukauta-näkymästä. Sen vasemman puolimmaisessa 

palkissa ensimmäinen muokattava kohta on sivuston otsikko ja kuvaus. 

Molempiin tekstikenttiin voidaan kirjoittaa haluttu teksti joka tulee näkyviin 

sivuston vasempaan yläreunaan. Molemmat kentät voidaan jättää myös tyhjäksi. 
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Kuva 16. Sivuston otsikko ja kuvaus 

 

Kuvassa 17 sections order määrittelee missä järjestyksessä elementit esitetään 

sivustolla, mutta niihin ei puututa tässä. 

Colors määrittelee lähestulkoon kaikkien sivustolla olevien otsikoiden, tekstien, 

taustojen ja painikkeiden värit ja ne ovat jaoteltu seuraavasti; sivuston alapalkin 

värit (footer colors), sivuston yleiset värit (general colors) ja painikkeiden värit 

(button colors). 

Yleiset vaihtoehdot (general options) sisältää seuraavat kohdat; yleiset 

vaihtoehdot (general options), alapalkin vaihtoehdot (footer options) ja sosiaaliset 

vaihtoehdot (social options).  

Yleiset vaihtoehdot (general options) sisältää mahdollisuuden lisätä logon 

sivustolle joka korvaa ensimmäisessä kohdassa esitellyn sivuston otsikon ja 

kuvauksen. Tähän kohtaan ei ladata logoa. Tämän osion toinen kohta on 

Copyright-tekstikenttä jonka sisältö tulee näkymään sivuston alapalkkiin. 

Useimmilla sivustoilla halutaan kertoa heidän suojaavan tekijänoikeuksiaan. 

Malliesimerkkinä täytän tähän kohtaan tekstin ”Copyright. Kaikki oikeudet 

pidätetään.”. Useimmilla sivustoilla tämä on kuitenkin jäänyt nykymuodista pois 
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ja joidenkin mielestä sitä on turhaa mainita, koska tekijänoikeudet kuuluvat 

automaattisesti sivuston tekijälle. Kuitenkin jos sivuston on toteuttanut jokin muu 

yritys heidän tekijänoikeus merkintänsä voidaan lisätä. 

 

Kuva 17. Yleiset vaihtoehdot 

 

Kuvassa 18 alapalkin vaihtoehdot (footer options) sisältää sivuston yrityksen 

yhteystiedot-kentän, joka tulee näkymään sivuston alapalkissa. Ikonien kohdalla 

voidaan upottaa myös uusi tiedosto, joka korvaa nykyiset ikonit. 
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Kuva 18. Alapalkin vaihtoehdot 

Kuvassa 19 sosiaaliset vaihtoehdot (social options), joka sisältää seuraavien 

sosiaalisten sivustojen; Facebook, Twitter, LinkedIn, Behance ja Dribbblen -

linkit. Ne toimivat ikoneina sivuston alapalkissa, jos näiden kohdille tekstikenttiin 

on kirjoitettu sosiaalisen median sivuston osoite. Tyhjäksi jätettynä ikonit eivät 

näy ollenkaan sivuston alapalkissa. Tässä tapauksessa jätän ne kokonaan tyhjiksi. 
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Kuva 19. Sosiaaliset vaihtoehdot 

Mukauta-näkymän seuraavat asetuskohdat keskittyvät enemmän ns. content eli 

sivuston sisältöalueisiin. Kuvassa 20 on big title section -osio, joka määrittelee 

sivuston ensimmäisellä sisältöalueella näkymän otsikon joka näkyy oletuksena 

harmaan värisen alueen pohjalla. Otsikkokentän lisäksi valittavana on halutaanko 

alueelle lisätä painikkeita. Teemaan voidaan lisätä enintään kaksi painiketta ja 

määrittää niille URL-osoitteet. Jos painikkeita halutaan enemmän täytyy koodiin 

kirjoittaa suoraan. Olen jättänyt painikkeiden käytön kokonaan pois. 
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Kuva 20. Big title section 

Kuvassa 21 big title section -osion värien määrittelystä. Lähes kaikkien osioiden 

värien säätelyt muistuttavat tosiaan. Muutettava kohta on otsikoitu ja sen 

alapuolella on valitse väri -painike josta voidaan väriä vaihtaa haluamakseen. 
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Kuva 21. Värien määrittely 

Kuvassa 22 our focus section -osio, joka on tarkoitettu sisältöalueeksi, jossa 

voidaan esitellä yrityksen tuotteita tai palveluita. Title-kenttä määrittelee halutun 

otsikon alueelle ja our focus subtitlte toimii pääotsikon alapuolella näkyvänä 

selosteena. Jokaisen sisältöalueen kohdalla on myös Hide our focus section -

toiminto jolla voidaan halutessa piilottaa sisältöalueen näkyminen kokonaan 

sivustolla. 
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Kuva 22. Our focus section 

 

Edellisessä kuvassa our focus section –osiossa näkyy esimerkkinä neljä 

elementtiä, joilla kuvataan palvelua tai tuotteita. Tässä osiossa niitä ei voida 

muokata. Vasemman puolimmaisesta sivupalkista löytyy vimpaimet-kohta joka 

luo kyseiset widgetit. Kuvassa 23 widgetistä eli suomennettuna vimpain lisätään 

etsimällä listalta oikea vimpain. Oikean löydyttyä vimpaimeen voidaan kirjoittaa 

otsikko, teksti, syöttää linkki jos palvelusta löytyy myös muualta tietoa ja lisätä 

kuva joka näkyy vimpaimen kohdalla. 
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Kuva 23. Our focus section vimpaimet 

 

About us section sisältää alueen jossa voidaan kertoa suhteellisen vapaasti tietoa 

yrityksestä. Kuvassa 24 olen kirjoittanut otsikon, hieman tekstiä siitä mikä yritys 

on ja missä se sijaitsee ja mitä alennusta kampaamossa voi saada. 

 

Kuva 24. About us section 
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Kuvassa 25 Our team section –osiosta, joka sisältää yrityksen työntekijöiden 

nimet, profiilikuvat, mahdolliset ammattinimikkeet tai tittelit kuten omistaja, 

parturi-kampaamotyöntekijä, harjoittelija tai muuta vastaavaa. Jos työntekijällä on 

oma profiili jollain sosiaalisen median sivustolla ja varsinkin työn puolesta, 

voidaan se liittää tähän. Sosiaalisen median sivustot on merkitty kuvaikoneilla 

jokaisen työntekijän kohdalle ja niitä voidaan halutessa käyttää. Tässä osiossa 

voidaan kuitenkin syöttää sisältöalueelle vain mahdollinen otsikko ja sen 

alapuolelle kuvaava teksti ja colors alaspudotusvalikosta muokata alueen värejä. 

 

Kuva 25. Our team section 

 

Kuvassa 26 on näkymä Our team section -osiosta, joka listaa halutessa yrityksen 

työntekijät esiteltäviksi muille sivustolla käyville asiakkaille. Työntekijöitä 

lisätessä on lisättävä ne sivupalkin vimpaimet alta kohdasta our team section jossa 

voidaan lisätä vimpain nimeltä team member widget. Vimpaimelle voidaan lisätä 

työntekijän nimi, position (ammattinimike tai titteli), description (kuvaus 

henkilöstä joka näkyy työntekijän profiilin kohdalla), Facebook link, Twitter link, 

Behance link, Dribble link, LinkedIn link ja työntekijän kuva. Haluttaessa jättää 

sosiaalisten sivustojen profiilien linkit pois jätetään niiden kentät tyhjiksi. Ikonit 

eivät näy jos näihin tekstikenttiin ei ole kirjoitettu mitään. 
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Kuva 26. Our team section vimpaimet 

Testimotionals section -osio sisältää mallin kuinka asiakkaiden kertomuksia 

kampaamon palveluista voidaan tuoda esille. Osiossa voidaan kirjoittaa 

sisältöalueelle otsikko ja teksti ja vimpaimet osiosta luoda tarvittavat vimpaimet 

joilla sitaatteja voidaan tuolla esille. En halua kuitenkaan käyttää tätä ja piilotan 

sen hide toiminnolla. 

Kuvassa 27 Contact us section –osiosta, joka sisältää yhteydenottolomakkeen, 

joka voidaan halutessa ottaa käyttöön sivustolle. Yhteydenottolomakkeelle 

voidaan kirjoittaa otsikko, alaotsikko, sähköpostiosoite johon lähetetyt lomakkeet 

saapuvat ja nimetään lomakkeen lähettävän painikkeen nimi. 

Parturi-kampaamot saattavat käyttää tällaista lomaketta esimerkkinä tapauksissa 

kun asiakas haluaa suunnitella juhlakampausta häihin mutta haluaa lähettää viestiä 

joka sisältää paljon seikkoja mitä ei ehtisi puhelimitse kertoa.  

Yhteydenottolomaketta kirjoittaessa asiakas täyttää tekstikenttiin oman nimen, 

sähköpostiosoitteen, otsikon viestille ja kirjoittaa varsinaisen viestin. 
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Kuva 27. Contact us section 

Kuvassa 28 Google map section -osiosta, joka on käytännöllinen tapa näyttää 

kartalta missä kampaamon liiketila sijaitsee. Useilla muiden yritysten sivustoilla 

näkee ratkaisun jossa on kuvankäsittelyohjelmalla piirretty jonkinlainen 

karttaluonnos kyseisestä sijainnista. Valmisteeman tarjoamalla toiminnolla 

kartasta saadaan kuitenkin kuvaavampi ja selkeämpi koska se käyttää googlen 

omaa karttapalvelua sijainnin näyttämiseen. Google map adress -kenttään voidaan 

kirjoittaa suoraan yrityksen osoite joka näkyy sivustolla karttanäkymänä. 
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Kuva 28. Google map section 

 

Subscribe section toimii tavallaan postituslistana. Toimiakseen on kuvauksen 

mukaisesti vimpaimet alueelta on lisättävä SendinBlue widget -vimpain. Tässä 

tapauksessa en käyttänyt kuitenkaan toimintoa, koska se ei olisi ollut ehkä kaikista 

käytännöllisin tai tavanomaisin parturikampaamolle. 

Taustakuva toiminnolla voidaan verkkosivustolle asettaa taustakuva joka näkyy 

sivuston ensimmäisellä big title section alueella ja ainakin 

yhteydenottolomakkeen taustana. 

Taustakuvalle voidaan määritellä useita asetuksia kuten toistetaanko kuvaa 

johonkin tiettyyn suuntaan. Vaihtoehtoina on ei toistoa, toista vaaka-ja 

pystysuunnassa, toista vaakasuunnassa tai toista pystysuunnassa. Kuvan 

toistaminen toimii parhaiten kun kyseessä on toistuva kuvio. Maisemakuvien tai 

vastaavien kanssa saattaa tulla ongelmia. Sijainti määrittelee näkyykö asetettu 

taustakuva vasemmalla keskellä vai oikealla. Kuvan asettelulla valitaan vieriikö 

kuva sivun mukana vai pysyykö se paikallaan. 
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Viimeisenä sivupalkissa kohta staattinen etusivu määrittelee näytetäänkö 

etusivulla uusimmat artikkelit vai näytetäänkö se staattisena. Oletuksena sivu 

näyttää etusivulla uusimmat artikkelit jos niitä kirjoitetaan. 

5.2 Ajanvarausjärjestelmän rakentaminen 

Asennuksen ensimmäinen vaihe on lisäosan hakeminen verkosta. Helpoiten sen 

hakeminen onnistuu kun kirjautuneena WordPress-sisällönhallintajärjestelmässä 

valitsee ohjauspaneelin valikosta kohdan lisäosat. Aukeavalla sivulla on lisää uusi 

-painike joka ohjaa uudelle sivulle josta löytyy Etsi lisäosia –hakukenttä, jonka 

avulla voidaan etsiä mikä tahansa haluama WordPress-lisäosa. Hakukenttään 

kirjoittamalla halutun lisäosan nimen, tässä tapauksessa Appointments, listautuu 

tällä hakusanalla kaikki löytyneet kohteet. Halutun kohteen kohdalla valitaan 

asenna nyt -painike, joka asentaa lisäosan automaattisesti. Ennen lisäosan 

käyttämistä se on otettava käyttöön Asennetut lisäosat -valikosta. 

Lisäosan asetukset tulee määritellä ennen kuin käyttöliittymä otetaan käyttöön. 

Asetukset löytyvät ohjauspaneelivalikon Appointments alta kohdasta asetukset 

(settings). Asetukset on jaoteltu seuraaviin välilehtiin; yleiset (general), google-

kalenteri (google calendar), työtunnit (working hours), poikkeukset (exceptions), 

palvelut (services), palveluntarjoajat (service providers), lisäosat (add-ons) ja lokit 

(logs). Välilehtien alla asetukset saattaa olla jaoteltuina vielä eri otsikoiden alle, 

että niiden löytäminen olisi käyttäjälle helpompaa kun etsitään tiettyä kohtaa. 

Näistä käydään tarpeelliset kohdat läpi eli joitakin kohtia on jätetty käymättä läpi. 

Kuva 29 on näkymä aika-asetuksista. Ensimmäisenä määritellään yleiset-

välilehden asetukset jotka kuvastavat ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymän 

yleisimpiä asetuksia. Alempana on käyty vain muutettavien kohtien asetukset läpi. 

Time base (minutes) kertoo minimi aikavälin kalenterinäkymässä jolle 

määritellään arvoksi 15 minuuttia. Se on mm. järkevin vaihtoehto ruoka- ja 

kahvitaukojen osalta. 
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Appointments upper limit (days) määrittelee kuinka kauaksi asiakkaan on 

mahdollista varata aika nettiajanvarauksen kautta. Asetettuna 30 päivää, asiakkaan 

on mahdollista varata aika sen ajan päähän enintään. 

Disable pending appointments after (mins) hylkää odottavat ajanvaraukset, kun 

niille ei ole tehty mitään toimenpidettä tietyn ajan jälkeen. Oletuksena asetus on 

60 minuuttia mutta sen arvo muutetaan nollaksi eli toiminto otetaan pois päältä. 

Silloin nettiajanvarausta voidaan käyttää milloin tahansa. Toiminnon ollessa 

käytössä varaukset voidaan hyväksyä vain liikkeen ollessa auki ellei työntekijä 

halua myos vapaa-ajallaan olla vastuussa varausten seuraamisesta. 

 

Kuva 29. Aika-asetukset 

Kuva 30 saavutettavuuden asetuksista. Auto confirm on oletuksena pois päältä, eli 

ajanvarauksia ei hyväksytä suoraan vaan ne täytyy tehdä manuaalisesti. 

Allow client cancel own appointments on myös oletuksena pois päältä, eli 

asiakkaiden ei sallita perua itse omia ajanvarauksiaan. Asiakkaan on soitettava 

puhelimitse parturikampaamoon ja peruttava oma aikansa jolloin työntekijä 

hylkää varatun ajan. 

Appointment cancelled page on verkkosivu jolle asiakas ohjataan jos ajanvaraus 

perutaan sähköpostin linkin kautta. Omatoiminen varauksen peruuttaminen on 

poistettu käytöstä joten tällä kohdalla ei ole merkitystä. 
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Allow service providers set working hours on oletuksena pois päältä. Tämä estää 

työntekijän pystymästä määritellä työskentelytunteja. 

Allow service providers confirm own appointments määrittelee voiko työntekijä 

hyväksyä hänelle itselleen varatut ajat profiilisivun kautta. Toiminto on otettu pois 

päältä. 

Assign dummy service providers to asetus määrittelee dummy-toiminnon käyttöä. 

Dummy-toiminnolla voidaan ohjata automaattisesti toisen käyttäjän sähköpostit 

toiselle henkilölle. Tätä toimintoa ei voida asettaa käyttäjälle jolla on dummy-

toiminto päällä jo. Toiminnolle asetetaan arvoksi none eli poissa käytöstä. 

Login required päättää vaaditaanko sisäänkirjautumista ajanvarauksen yhteydessä. 

Toiminto on otettu pois päältä. 

 

Kuva 30. Saavutettavuusasetukset 

Kuvassa 31 on näkymä Create an Appointment Page -asetuksista. Valittuna se luo 

oman sivun ajanvarauskäyttöjärjestelmälle. Tämä voitaisiin tehdä myös 

manuaalisesti myöhemmin luomalla uusi sivu ja luomalla annetuilla shortcodeilla 

ja parametreilla graafinen käyttöliittymä. Otan käyttöön kyseisen kohdan ja 

valitsen näytettäväksi kyseisen sekä seuraavan kuukauden näytettäväksi aina 
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käyttöliittymässä. Nettiajanvaraukselle luodun sivun asetuksia voidaan muokata 

myöhemmässä vaiheessa enemmän. 

Custom color set antaa mahdollisuuden määritellä halutut värit tietyille päiville 

nettiajanvarauksen käyttöliittymässä. Vapaat, varatut ja ei mahdolliset päivät ja 

ajat voidaan merkitä eri väreillä. Kustomoidut värit ovat vapaille ajoille vihreä, 

varatuille punainen ja ei mahdollista valkoinen. 

Require these from the client antaa valita mitkä tiedot vaaditaan kun asiakas tekee 

ajanvarauksen. Valittavat ovat nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, kaupunki 

ja muu muistutus. Näistä valitut pakolliset kohdat ovat nimi ja puhelinnumero. 

Additional css Rules mahdollistaa halutessa omien tyylimuotoilujen lisäämisen 

nettiajanvarauksen käyttöliittymään. Tähän ei tehdä muutoksia mutta annetaan sen 

oletustyylimuotoilun jäädä. 

 

Kuva 31. Näyttöasetukset 

Kuva 32 maksuehtojen asettamisesta. Payment Settings tarjoaa mahdollisuuden 

valita vaaditaanko maksun suorittaminen varauksen yhteydessä. Valinta ei ole 
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käytössä mutta halutessa vaatia maksusuoritus, asiakasta pyydetään suorittamaan 

maksu PayPal-palvelun kautta. Asiakkaan odotetaan siis ilman tätä toimintoa 

maksavan paikan päällä. 

 

Kuva 32. Maksuasetukset 

Notification settings sisältää paljon muistutuksiin liittyviä asetuksia. Kuvassa 33 

on näkymä kyseisistä asetuksista, jotka koostuu pääasiassa sähköpostiviestin 

tekstimuotoilusta, joita asiakkaat ja henkilökunta saavat liittyen ajanvarauksiin ja 

niille tehtyihin päätöksiin. Seuraavista asetuksista käydään läpi vain tärkeät tai 

muutetut kohdat. 

Send Confirmation email on asetettu oletusarvoksi kyllä. Vahvistusviesti 

ajanvarauksesta lähtee asiakkaalle sekä siitä kopio ylläpitäjälle. Myöhemmässä 

kohdassa määritellään lähetettävän sähköpostin tekstisisältö. 

Confirmation Email Subject on asiakkaalle sähköpostilla lähetettävän 

vahvistusviestin otsikko. Olen antanut sille seuraavan tekstin: ”Ajanvarauksenne 

on vahvistettu”. 

Confirmation email Message on sähköpostilla lähetettävän vahvistusviestin 

varsinainen tekstisisältö. Vahvistusviesti voi sisältää alkutervehdyksen, 

ilmoituksen siitä, että olemme hyväksyneet varauksen ja sen alapuolella listattuna 

varauksen tiedot kuten varatun palvelun nimi, päivämäärä ja aika sekä kuka on 

palveleva työntekijä ja lopputervehdys. Viestissä voidaan käyttää parametreja 

jotka hakevat itsestään tarvittavat tiedot. 
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Kuva 33. Ilmoitusasetuksien sähköpostivahvistus 

 

Kuva 34 asetuksista liittyen muistutusviestin lähettämiseen eikä niitä käydä läpi 

erikseen, koska toiminto on poistettu käytöstä. Alapuolella näkyvässä kuvassa on 

sen mahdolliset asetukset. Oletuksena lisäosa on määritellyt eri kohdille 

esimerkkiä antavia arvoja mutta se ei tässä tapauksessa vaikuta tilanteeseen. 
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Kuva 34. Ilmoitusasetuksien sähköpostimuistutus 

 

Kuvassa 35 on näkymä asetuksista joita ei käydä läpi, koska oletuksena kaikki 

ovat poissa käytöstä eikä tässä tapauksessa niihin tehdä muutosta. 
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Kuva 35. Lisäasetukset 

Kuvassa 36 on näkymä työ- ja taukoajoista. Työajat–välilehden asetuksista 

valitaan suoraan tietyn päivän kohdalta alaspudotusvalikoista onko kyseinen kohta 

työpäivä, sille alkava ja päättyvä aika. Taukoajat toimii samalla lailla mutta se 

määrittelee taukojen ajankohdat edellisen kohdan tavoin. 

Kaikilla työntekijöillä on tauko samaan aikaan, joka on lounastauko. Muulloin 

työntekijät käyvät lyhyemmillä tauoillaan silloin, kun ehtivät asiakkaiden välissä.  
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Kuva 36. Työ- ja taukoajat 

Poikkeukset–välilehdellä määritellään poikkeavat työpäivät. Vuoden lopulla 

parturikampaamo on kiinni joulukuun 24, 25. ja 31. päivät. Kuvassa 37 on 

poikkeavista työpäivistä. 

 

Kuva 37. Poikkeukselliset työpäivät 
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Kuvassa 38 on näkymä palvelut-välilehdestä. Täältä lisätään kampaamon 

tarjoamien palveluiden nimet, kesto ja hinta. Lisäosan ilmaisversio mahdollistaa 

vain kahden palvelun lisäämisen. 

 

Kuva 38. Palveluiden lisääminen 

Palveluntarjoajat–välilehdellä määritellään tietyn työntekijän tarjoamat palvelut. 

Mahdollisia muita asetuksia on yksityisen hinnan määrittäminen, bio-sivun 

lisääminen, ja dummy-toiminnon käyttäminen. Tässä lisätään vain työntekijöille 

tietyt palvelut käyttöönsä. Ennen tätä ohjauspaneelin valikosta täytyy lisätä uudet 

käyttäjät eli työntekijät. Kuvassa 39 on näkymä lisätyistä työntekijöistä. 

 

Kuva 39. Työntekijöiden lisääminen 

 

Kuva 40 on tarpeellisista ajanvarausjärjestelmän asetuksista. Ne ovat uudelleen 

muokattavissa myöhemmin jos sille on tarvetta. Aiemmassa kappaleessa 

asetuksista sallittiin WordPressin luoda uusi oma sivu ajanvarausjärjestelmälle. 

Sivun oletusnimenä on ”Make an Appointment”, mutta se muutetaan nimeksi 

Nettiajanvaraus. Pikamuokkauksella saadaan muutettua muutamia sivun asetuksia 

kuten sivun otsikko joka halutaan vaihtaa, estää sivun kommentointi, koska se on 
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tarkoitettu blogikirjoituksille. Muita asetuksia tässä ei muuteta. Kyseinen sivun 

polkutunnus voidaan antaa olla sellaisenaan kuin se on. 

 

Kuva 40. Ajanvaraus-sivun muokkaaminen 

Nettiajanvaraus-sivulla oikeassa reunassa näkyvä sivupalkki sisältää 

blogikirjoituksia varten tehtyjä vimpaimia kuten viimeisimmät artikkelit, 

viimeisimmät kommentit, arkistot, kategoriat ja meta. Ne poistetaan mukauta-

näkymässä vimpaimet valikon alta. Tämän tehtyä kuitenkin osa vimpaimista jää 

näkyviin sivupalkkiin, koska ne ovat tämän sisällönhallintajärjestelmän vakio-

ominaisuuksia. Ne voidaan kuitenkin piilottaa poistamalla ne suoraan koodista tai 

lisäämällä koodin oikeaan tyylitiedostoon, joka piilottaa kohteet. Tässä 

tapauksessa olen tehnyt nopeamman ratkaisun koskematta koodiin ja lisäsin 

vimpaimet-valikosta teksti-vimpaimen, jolla voidaan kirjoittaa vapaamuotoista 

tekstiä tai HTML:ää. Tämä peittää aiemmat kohteet valkoisella alueella jolloin ne 

jäävät piiloon. 

Jäljelle jää ajanvarauskäyttöliittymän muokkaaminen haluamakseen shortcodeilla. 

Kuvassa 41 aiemmin luodusta Nettiajanvaraus-sivusta. Luodulla sivulla on 

mallina valmis käyttöliittymä mutta sitä muokataan. 
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Kuva 41. Ajanvaraus käyttöliittymän muokkaaminen 

Ajanvarauskäyttöliittymän halutaan näyttävän ensin valikko, josta valitaan 

kampaaja, sen jälkeen haluttu palvelu ja vapaana oleva aika. Pyytämällä ensin 

kampaajan valitsemista halutaan pyrkiä mahdollisimman hyvään 

asiakaspalveluun. Miellyttävän henkilön tai aiemmasta käyntikerrasta jääneen 

hyvän kokemuksen perusteella asiakas saattaa haluta käydä tietyn kampaajan 

palveltavana jatkossakin. Tämä vaatii kuitenkin sen, että kaikki kampaajat osaavat 

tuottaa kaikkia tarjottavia palveluita. Käyttöliittymän lopussa näytetään 

yhteenvetona palvelun nimi, palvelun ajankohta eli päivämäärä ja kellonaika, 

palvelun kesto ja hinta. Ennen ajanvarauksen vahvistamista pyydetään asiakasta 

täyttämään  nimen ja puhelinnumeron. 

Ylläolevasta kuvan 41 shortcodeista säästetään [app_service_providers] joka 

näyttää alaspudotusvalikosta mahdollisesti valittavissa olevat kampaajat,  

[app_services] mahdolliset palvelut, [app_monthly_schedule] näyttää 

kalenterinäkymän ajanvarausta tehdessä, [app_pagination step=”2” month=”1”] 

näyttää yhden kuukauden kerrallaan ja painikkeet edelliseen tai seuraavaan 
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kuukauteen ja [app_confirmation], joka listaa yhteenvedon asiakkaan tekemästä 

ajanvarauksesta. 

Poistettavat shortcodet ovat [app_my_appointments] joka näyttää omat 

henkilökohtaiset ajanvaraukset listattuna, [app_login] mahdollistaa 

sisäänkirjautumisen palveluun ja [app_paypal] on luotu siihen tarkoitukseen, kun 

asiakasta vaaditaan maksamaan palvelu etukäteen hyväksyäkseen valitsemansa 

palvelun. 

Shortcodeihin on lisätty kuvan 42 mukaisesti argumentteja, jotka pääasiassa 

muotoilevat ajanvarauskäyttöliittymän tekstejä suomenkieliseksi. 

 

Kuva 42. Argumenttien käyttö 
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6 YHTEENVETO 

Minulla ei ollut aiempaa kokemusta WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä. 

Käyttämisen opetteluun meni aikaa, koska sisällönhallintajärjestelmä sisältää 

paljon toiminnallisuuksia ja yksityiskohtaisia asetuksia. Asetuksia ja toimintoja 

täytyi testata käytännössä ennen kuin hahmottui käsitys niiden käyttäytymisestä. 

WordPress vaikuttaa hyvältä julkaisujärjestelmältä, koska sille olemassa olevat 

teemat ja lisäosat ajavat kehitystä eteenpäin varsinkin sen hyvien tuotteiden 

kaupallistuneisuuden takia. Ihmiset ovat nähneet sen valtavasti nousseen suosion 

ja mahdollisuudet. Monimutkaisten laajojen verkkosivustojen kohdalla harkitsisin 

kuitenkin myös muita sisällönhallintajärjestelmiä, jotka antavat vapauden tehdä 

asioita haluamallaan tavalla, koska WordPress vetää kehitystä hieman liikaa 

blogikirjoituksen suuntaan. 

WordPressille suunnattu Appointments-lisäosa yllätti sen monimuotoisuudella, 

vaikka se onkin täysin tuotteen kehittäjästä kiinni. Lisäosa sisälsi paljon 

toiminnallisuuksia ja antoi kehittää sen graafista käyttöliittymää haluamakseen. 

Huonoa tästä mainittakoon, että sen muokkaaminen vaatii jonkin verran vaivaa 

jos sen haluaa näkyvän täysin suomenkielisenä asiakkaalle. Silloin ei riitä 

pelkästään tarjottujen shortcodien käyttäminen vaan täytyy myös päästä koodiin 

tekemään muutoksia. 

Muitakin mielenkiintoisia lisäosia löytyi verkosta, joiden avulla tätä 

ajanvarausjärjestelmää olisi voitu kehittää moneen suuntaan. 

Työn toteutusvaihe oli helppo kun julkaisujärjestelmän ja lisäosan ominaisuudet 

tulivat tutuiksi. 
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