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AIKATAULU

1. Osa – Verkkosivujen muistilista

2. Osa – Asiakaspersoona ja asiakaspolku

3. Osa – Näin pääset liikkeelle



VERKKOSIVUT

Aamupäivän tavoite: 
Saat peruspalikat haltuun verkkosivujen perustamisesta ja ylläpitämisestä.



90 %
Tutkimusten mukaan noin 90 % suomalaisista opiskelijoista ja työikäisistä käyttää 
verkkopalveluja jo ostoprosessin tiedonhakuvaiheessa*.

Verkkosivujen tekoon on syytä panostaa.

*Suomen virallinen tilasto (SVT): Internetin käyttö tavaroita tai palveluita ja sairaus-, ravitsemus- ja 
terveystiedon etsintään, matkailupalveluiden
selailuun ja ajan varaamiseen lääkärille 2018 http://stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-
04_tau_018_fi.html



VERKKOSIVUJEN MUISTILISTA

1. Aseta tavoitteet verkkosivuillesi

2. Tunne palvelusi käyttäjät

3. Luo arvoa sisällöillä

4. Varmista toimivuus ja tietoturva

5. Muista kokonaisuus

!



1. TAVOITE

Määrittele verkkosivujen tavoite!

Tavoite-esimerkkejä:

•Myyt enemmän.

•Saat lisää liidejä. 

•Puhelin pirisee enemmän.

•Saat lukuisia sähköposteja.

TAVOITE



2. TUNNE ASIAKKAASI

Luo asiakaspersoona. 

Hahmottele asiakaspolku.

Mikä tarve sinun asiakkaallasi on,
kun hän lähtee etsimään hakukoneella siihen ratkaisua? 
Mitä hakusanoja hän käyttää?

asiakas

Minulla on 
asiaa.



2. KÄYTETTÄVYYS

Tee rautalanka (wireframe) ennen 
visuaalisuuden suunnittelua. Säästät aikaa ja 
vaivaa.



3. SISÄLTÖÄ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA
MIKÄ SAA KÄVIJÄN PYSYMÄÄN SIVUILLA JA OTTAMAAN YHTEYTTÄ

Löytyykö tarvittava tieto? 
Sujuuko ostopäätös? 
Ohjaa kävijä kohti tavoitetta – toimintakehotteet
Kerro, miten voit auttaa asiakastasi.
Tone-of-voice



3. SISÄLLÖN HYVÄ RAKENNE

Jaa sisältö loogisiin kokonaisuuksiin.

Silmäiltävyys – erityisesti etusivulla.

Vähemmän on enemmän. 

Vältä turhaa kikkailua. 
Hyviksi todetut ratkaisut ovat usein parhaita.

Selkeys on tärkeää myös 
saavutettavuuden näkökulmasta. 



3. SIVUSTOLTA PITÄÄ LÖYTYÄ

Mitä yrityksesi tarjoaa. 

Miksi juuri sinulta kannattaa ostaa. 

Yhteystiedot ja mahdolliset aukioloajat.



3. KANNATTAA HARKITA MYÖS

Referenssitarinat.

Eri sisältömuotoja (videot, kuvat, infografiikat…).

Jakamismahdollisuus ja linkit someen.

Mahdollisuus tilata uutiskirjettä.

Rekisteriseloste, jos keräät kävijöiltä henkilötietoja.



SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ

•Tekninen toteutus

•Helppokäyttöisyys 

•Sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys
Ymmärrettävä sisältö tarkoittaa selkeän, ymmärrettävän kielen käyttöä ja myös selkokieltä. 

Tekstin pitäisi olla helppolukuista ja jäsennelty lyhyiksi kappaleiksi ja luetteloiksi. 

Käytä väliotsikoita riittävästi. 

Muista hyvä kontrasti! Ei tekstejä kuvien päälle.

Myös linkkitekstien pitäisi olla kuvaavia ja ymmärrettäviä.

Monikanavaisuus: sisältöjä voi tarjota myös esimerkiksi videoina, kuvina ja äänenä tekstin lisäksi.

Design for All

Universal Design
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


3. HAKUKONENÄKYVÄÄ SISÄLTÖÄ

Hakukoneoptimoitu sisältö.
Sisältö on kohderyhmällesi relevanttia.
Tunne hakusanat.
Tekninen optimointi: mm. Otsikot ja alt-tekstit.
Linkitykset.

Tee verkkosivut ihmisille ei hakukoneille!



3. HAKUSANAMARKKINOINTI

SEM= HAKUSANAMARKKINOINTI

SEO= 
HAKUSANAOPTIMOINTIIN

SEA= 
HAKUSANAMAINONTAAN

Ensimmäinen hakutulos saa yli 
40% kaikista klikkauksista, 

toinen hakutulos vajaa 12% ja 
kolmas enää alle 9%

Jeff Bullas

https://marketing.bang.fi/blogi/seo-sea-sem-ja-mita-niista-pitaa-tietaa

Tavoite saada laadukasta liikennettä verkkosivuille. 
Ei mahdollisimman paljon vaan mahdollisimman potentiaalisia asiakkaita.

Käytännössä koitamme saada oman verkkosivustomme 
ensimmäiseksi hakutuloksissa halutuilla hakusanoilla. 

https://www.jeffbullas.com/10-facts-reveal-the-importance-of-ranking-high-in-google/


3. SEO – SIVUSTON ”LAATU”
Google ei paljasta hakukonealgoritmiään. Mutta tässä joitakin toimivia tekijöitä.

1. Turvallinen ja hakukoneen löydettävissä oleva sivusto

2. Nopeasti toimiva verkkosivu (erityisesti mobiilissa)

3. Mobiililaitteille optimoitu sisältö

4. Domainin ikä

5. Optimoitu sisältö, joka vastaa hakusanaa, jolla sivulle päädytään

6. Verkkosivuston tekninen hakukoneoptimointi (otsikot, alt-tekstit) 

7. Käyttäjäkokemus (RankBrain)

8. Linkkien rakentaminen 

9. Jaot sosiaalisessa mediassa

10. Ajan tasalla oleva informaatio yrityksestä (esim. osoite ja puhelinnumero)

https://marketing.bang.fi/blogi/seo-sea-sem-ja-mita-niista-pitaa-tietaa

https://moz.com/learn/seo/google-rankbrain


MUISTILISTA

1. Aseta tavoitteet verkkosivuillesi

2. Tunne palvelusi käyttäjät

3. Luo arvoa sisällöillä

4. Varmista toimivuus ja tietoturva

5. Muista kokonaisuus

!



4. JULKAISUALUSTA JA VERKKOSIVUJEN KOTI

Yksi tärkeimmistä verkkosivuja koskevista päätöksistä on 
julkaisualustan ja palvelimen valinta.



4. HUOMIO ALUSTAN VALINNASSA

•Rakennettavan verkkopalvelun koko

•Verkkosivujen tarvittavat toiminnallisuudet

•Sisällönhallintajärjestelmän helppokäyttöisyys, päivitettävyys ja tietoturvan taso



4. JULKAISUALUSTA

Maailman suosituin verkkosivualusta on WordPress. 

Sivujen pitää toimia mobiilissa!

Selvitä myös, mitä alustoja webhotellit tarjoavat ja millaisina paketteina.



4. AVOIN VAI SULJETTU LÄHDEKOODI

Avoin lähdekoodi = järjestelmän lähdekoodi on kaikkien tarkasteltavissa ja 
kehitettävissä. Kun on useita kehittäjiä, on myös paljon osaamista.

Laajasti erilaisia lisäosia.

Ei lisenssimaksuja.

Suljettu lähdekoodi = avoimen vastakohta: lähdekoodi on sen omistavan tahon 
hallussa eikä siihen ole ulkopuolisilla pääsyä. 

Usein lisenssimaksuja.



4. TURVALLISUUS

Verkkopalvelun turvallisuutta voidaan lisätä oikeanlaisella salauksella. Yksi salaukseen 
liittyvä tekijä on SSL-varmenne eli HTTPS-salaus jonka tehtävä on taata, että sivustosi 
tiedot eivät liiku suojaamattomilla yhteyksillä tai päädy vääriin käsiin.

Hyvällä palvelintarjoajalla tämä kuuluu palvelupakettiin vakio-ominaisuutena.

https://marketing.bang.fi/oppaat

https://marketing.bang.fi/oppaat


4. DOMAIN JA SIVUSTON WEBHOTELLI

Domain = nettisivujesi osoite

Webhotelli = sivustosi ”koti”

Voit tarkistaa viestintäviraston sivuilta osoitteesta www.domain.fi, mitkä fi-päätteiset 
verkkosivut ovat vapaina.

Etsi webhotelli, jonka palvelimella sivustosi pyörii. Domainin varaus sujuu samasta 
paikasta.

Webhotelleja on Suomessa kymmeniä.

Kun vertailet webhotelleja, ota huomioon palvelupakettien sisältö, hintataso, palvelun 
helppokäyttöisyys sekä asiakaspalvelun tavoitettavuus ja asiointikieli.

http://www.domain.fi/


4. LISÄOMINAISUUDET

Ajanvaraus.

Päivittyvä sisältö, kuten uutiset tai blogi.

Verkkokauppa- tai verkkokurssialusta.

Sähköinen asiakaspalvelu, esim. chat.



4. ULKOASU

Palvele!
Herätä tunteita.
Ensivaikutelma.
Asiakkaan tarpeet.

Varo ettei lopputuloksen ole 
visuaalisesti hienot sivut, 
jotka eivät palvele asiakasta.



4. LUOTTAMUS

Verkkosivujen ulkoasun tulee herättää luottamusta.

Jos verkkosivut eivät herätä kiinnostusta ja luottamusta, 
voi asiakas poistua sivuiltasi ennen aikojaan.



75 %
Nettisivujen käyttäjistä arvioi yrityksen 
luotettavuutta nettisivujen perusteella. 

(www.miiaylinen.fi)



4. YLLÄPITO

•Verkkosivut ei ole projekti vaan jatkuvaa tekemistä – se on markkinoinnin  
työkalu.
•Muista Google-näkyvyys
•Muista asiakas!

•Julkaisualustaa pitää sen toimivuuden ja tietoturvan takia päivittää 
jatkuvasti.
•WordPressin, Joomlan ja Drupalin kaltaisilla vapaan lähdekoodin alustoilla 
päivitys pitää itse hoitaa.
• Kaupallisilla julkaisualustoilla päivityksestä voi vastata alustan omistaja. 



4. TESTAA

Testaa ja muokkaa sisältöjä ja 
sivuja saadun palautteen mukaan.

Jos teet verkkosivu-uudistusta,
muista hyödyntää olemassa olevaa dataa.
Google Analytics tms.



MUISTILISTA

1. Aseta tavoitteet verkkosivuillesi

2. Tunne palvelusi käyttäjät

3. Luo arvoa sisällöillä

4. Varmista toimivuus ja tietoturva

5. Muista kokonaisuus

!



5. VERKKOSIVUT OSANA LIIKETOIMINTAASI
ENNEN KUIN ALOITAT, MIETI VIELÄ 

Liiketoimintastrategiasi – miten verkkosivut auttavat sen toteuttamisessa?

Ovatko palvelusi kunnossa?

Pitääkö muita osa-alueita hioa?

Muista, että koko yrityksen visuaalinen ilme tulee olla samassa linjassa.

Muista, verkkosivut on työkalu.



5. MARKKINOINTI

Verkkosivut on yksi tärkeimmistä markkinointikanavista.

Ohjaa liikennettä.



USKALLA ALOITTAA

•Uskalla aloittaa.
•Testaa.
•Muista tuntea asiakkaasi!



ASIAKASPERSOONA

Asiakaspersoona on henkilökuva 
asiakasryhmäsi tyypillisestä edustajasta. 

Sen tehtävänä on kuvata, millaisia ongelmia 
asiakkaallasi on, missä paikoissa (esim. 
verkossa) hän liikkuu ja millaisiin asioihin 
hän kaipaa tukea. 

Mieti yhdessä asiakkaiden ja heitä 
palvelevan henkilökunnan kanssa.

Päivitä asiakasprofiilia jatkuvasti.



ANNA ASIAKAS

Saat apua vastaamalla kysymyksiin:

Kuka Anna on?

Missä hän liikkuu ja mitä hän tekee?

Missä voimme auttaa Annaa?

Mitä Annan ongelmia verkkosivun tulee ratkaista?

Millaista sisältöä hän tarvitsee onnistuakseen?

Mistä hän löytää meidät?



PALVELUPOLKU

Palvelupolulla mallinnetaan asiakkaan matkaa ennen palvelua, sen aikana ja 
sen jälkeen.

Hahmottamalla palvelupolun saat käsityksen siitä, minkälaista tukea asiakas 
voisi tarvita polun eri vaiheissa.

Markkinoinnin ja palvelumuotoilun työkalu.



PALVELUPOLKU

Ennen 
palvelua

Palvelun 
alussa

Palvelun 
aikana

Palvelun 
jälkeen



TOIMENPITEET JA VAIHTOEHDOT

Tutustumme lopuksi alustavaihtoehtoihin ja lähteisiin, joista löydät lisää tietoa.
Saat vielä eväät miten lähdet etenemään verkkosivujesi kanssa.



ALUSTA / WEBHOTELLIVAIHTOEHTOJA

https://wp-palvelu.fi/

https://www.wepardi.fi/

https://www.wix.com/

https://www.kotisivukone.fi/

https://wp-palvelu.fi/
https://www.wepardi.fi/
https://www.wix.com/
https://www.kotisivukone.fi/


WORDPRESS

”Minua rohkaistiin kokoamaan sivut itse. 
Metsämökin aineisto ei ole monimutkaista 
sisällöltään, niin työ onnistui yllättävänkin 
sujuvasti, itseasiassa yhden sunnuntai-
iltapäivän työ. 

Ennen sivujen kokoamista sain opastusta 
muutaman tunnin ajan. Päivittäminen on 
helppoa. Sivut ovat kuitenkin aivan 
perustasolla, nettikaupan perustaminen olisi 
erikseen ja myös maksaisi.”

https://metsamokkiruovesi.fi

https://metsamokkiruovesi.fi/


WORDPRESS

”Wordpress on maailman suosituimpia avoimen lähdekoodin 
julkaisujärjestelmiä ja siihen on lisäosien kautta saatavilla runsaat määrät 
erilaisia toimintoja. 

Se skaalautuu hyvin sen mukaan, millaiset tarpeet kotisivuilla on -
ilmaisversioilla pääsee pieni yritys tai yhdistys pitkälle, mutta tarvittaessa 
voi myös hankkia maksullisia laajennuksia.

Wordpressin asentaminenkaan ei vaadi sen kummempaa nörttiosaamista, 
joten sivut pystyy halutessaan tekemään vaikka itse. 

Ammattilaisen puoleen kannattaa kääntyä, jos oma aika tai osaaminen ei 
riitä. Työkseen verkkosivuja tekevä osaa myös auttaa kirkastamaan niiden 
tavoitetta ja osaa huomioida esimerkiksi hakukonenäkyvyyteen liittyvät 
asiat. Aina kannattaa miettiä, mihin verkkosivuja juuri oman yrityksen 
tapauksessa tarvitaan?”

Kati Mäntysalmi, Studio Katve



WIX

”Wix oli suhteellisen helppo opettaa koko porukalle 
päivittämään / tekemään yksinkertaisia muutoksia.

Sisältää jokseenkin paljon kaikenlaista valmista kuvituskuvaa, 
kehyksen muotoa, taustaa...

Esikatselun avulla näkee nopeasti kuinka sivu istuu puhelimen 
näytölle, ja palikoita helppo siirrellä jos ei istu.

Rahalla saa lisäominaisuuksia

Wix lähettää tarjouksia ennen sopimuksen loppumista (koko 
ajan), jolloin on mahdollista jatkaa sopimusta tarjouksella.”

M-Print Oy



WIX ”Wixin sivut on melko näppärä ottaa käyttöön. Helpoimmillaan se onnistuu 
yhden päivän aikana domainin ostoineen, mikäli materiaalit sivuille on 
valmiiksi mietittynä ja hankittuna. Eli kuvat ja copytekstit. Nämä tietysti 
pitäisi olla joka tapauksessa mikäli joku muu tekisi sivuston. Lisäksi eri 
toimialoille on valmiita pohjia, jolloin ei ole pakko aloittaa ihan alusta 
layoutin kanssa. 

Sivuston ylläpito on vaivatonta. Wix automaattisesti päivittää alustaa, 
joten siitä ei tarvitse murehtia. Myös sisältöjä ja lisäelementtejä on hyvin 
helppo vaihtaa sivuille. Toki aina jokaisen alustan käyttöönoton 
alkuvaiheessa menee hetki aikaa että oppii alustan logiikan. 

Itse päädyin wixiin helpon käytön vuoksi. Siellä oli valmiiksi hyviä pohjia 
josta lähteä liikkeelle. Wordpress -sivut on halvemmat verrattuna wixiin, 
mutta ne vaativat enemmän osaamista mitä itsellä ei ainakaan alussa ollut. 
Eli minun olisi pitänyt maksaa jollekin muulle WP-sivujen teosta ja 
muutoksista, jolloin aloitus ja ylläpitokulut olisivat olleet liian kovat.

Tärkeintä nettisivuissa on että ne ovat ajantasalla ja edustaa omaa 
brändiä. Siksi on hyvä valita alusta jota voi itse muokata ja päivittää.”

www.tonirutanen.fi



WEEBLY

”Itselläni on Wepardin Weebly –paketti.

Tykkään alustan vedä ja pudota –rakenteesta. 
Enkä halua koodata. Tykkään että kaikki on 
samassa paketissa.

Käytän ja olen käyttänyt myös avoimen 
lähdekoodin Wordpress ja Joomla-alustoja.

Weebly on simppeli käyttää. Joskus hieman
hidas.

Hyvä perustyökalu, jos ei missään nimessä halua 
koodata pätkääkään.”

Anna Häyrynen



HYVIÄ VINKKEJÄ JA LÄHTEITÄ

https://marketing.bang.fi/blogi

https://miiaylinen.fi/

https://www.yrittajat.fi

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-
digiopas/10-askelta-verkkosivujen-rakentamiseen-574893

https://marketing.bang.fi/oppaat

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

https://marketing.bang.fi/blogi
https://miiaylinen.fi/
https://www.yrittajat.fi/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-digiopas/10-askelta-verkkosivujen-rakentamiseen-574893
https://marketing.bang.fi/oppaat
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/


ETENE NÄIN

1. Tavoite

2. Käyttäjäpersoonat

3. Asiakaspolut 

4. Rautalankamalli

5. Alusta, domain, webhotelli ja turvallisuushommelit kuntoon

6. Sisällöntuotanto

7. Julkaise sivusto ja jatka sen kehittämistä



VETOA ELINVOIMAAN -HANKE

Palautekysely

Ota yhteyttä 

Seppo Tolvanen, projektipäällikkö
p. 044 574 0057
seppo.tolvanen@pokory.fi

Jutta Ahro, toiminnanjohtaja
gsm 044 574 0052
jutta.ahro@pokory.fi

mailto:seppo.tolvanen@pokory.fi
mailto:jutta.ahro@pokory.fi

