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KÄYTETTÄVYYDEN 
ENSIMMÄINEN 
SÄÄNTÖ
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ÄLÄ PAKOTA MINUA 
AJATTELEMAAN!
Käyttäjän pitää löytää haluamansa asia ilman 
vinkkejä, ohjeita tai mitään apua





Verkkosivujen suunnittelusta

Hyvä verkkosivu herättää huomion, luo tunnetiloja ja kertoo lukijalleen sen mitä hän 
on tullut sivuilta hakemaan

Tieto ja ajanviete ovat tehokkaita keinoja saada kävijöitä (ja saada heidät 
palaamaan takaisin)

Sivut ovat ensimmäinen asia, jonka asiakas yrityksestä näkee. Käyttäjä luo mielikuvan 
yrityksestä ja sen ammattitaidosta välittömästi sivuille saapumisen jälkeen 

Hyvä sivu yhdistää helposti lukijan tietoon, jota hän tuli hakemaan. 

Jos sivusto ei anna vastausta asiakkaan ongelmaan, sivustolla ei ole arvoa.
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Hyvä verkkosivusto rakentuu 
sisällöstä joka ratkaisee 

kävijän ongelman ja vastaa 
kysymyksiin
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Skaalautuvuus (responsiivisuus) mobiililaitteisiin

Latausnopeus

Hakukoneoptimointi

Käytettävyys

Sisältörakenne

Navigointi

Toimivuus



Skaalautuvuus
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Latautumisnopeus

•  Ihmiset (sekä Google) rakastavat sivuja joiden latautumista ei tarvitse odotella 
sekunteja pidempään. 

• Yhteysnopeudet kasvavat koko ajan, mutta samalla tahdilla sisällön, kuvien ja 
kaiken muun määrä lisääntyvät sivuilla. 

• Sivuston nopeuden huomaa erityisen hyvin hitaalla verkkoyhteydellä, joten testaa 
mobiilinettiyhteydellä

• Sivuston nopeus on usein aliarvostettua suunnittelussa
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Hakukoneoptimointi

• Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on kertoa hakukoneille sivustosi sisältö ja sen 
tarkoitus. 

• Optimointi nostaa sivuston hakutuloksiin niillä avainsanoilla, jotka kuuluvat 
yrityksesi toimintaan. 

• Mitä paremmin sivustosi on optimoitu, sitä korkeammilla hakutuloksilla se näkyy 
hakukoneissa.

• Hakukoneoptimointi tuo sivustolle hakukoneiden kautta yleisöä. 
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Käytettävyys

• Hyvä käytettävyys on ominaisuus, jonka ymmärtää vasta 
sitten kun sellaista ei ole 

• Käytettävyys on yksi hyvän nettisivun merkittävin 
tunnusominaisuus

• Sivu tulee olla helposti luettava sekä esimerkiksi 
navigoinnin on oltava selkeä ja looginen
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Sisältörakenne

Rakenteen suunnittelu on yksi sivustoprojektin avainkohtia

Hyvän sivuston tunnusmerkit kohdistuvat selkeään aiheiden sijoitteluihin

Tee sivulla kulkemisesta yksinkertaista ja käyttäjälle selkeää  

Pidä huoli asiakaslähtökohtaisesta loogisuudesta

Järjestele sivusi sisältö asiakastasi ajatellen, älä organisaation mukaan

Käyttäjien tulisi löytää heitä kiinnostavat sivut mahdollisimman vähäisillä klikkauksilla

16





Navigointi (Street Signs)

• Älä pakota asiakasta metsästämään tietoa!

• Kuvittele kävijän sivustollasi käyttämä aika polkuna, josta haarautuu pienempiä 
polkuja, alasivuja

• Tuo heidän etsimätieto nopeati ja helposti heidän eteensä

• Usein paras tapa ylänavigoinnin toteuttamiseen on sijoittaa pääosiot näkyville ja 
laittaa alasivut navigoinnin pudotusvalikkoon (mutta ei aina)
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Toimivuus

• Jokainen linkki ja nappi tulee toimia

• Toimimaton ominaisuus aiheuttaa negatiivisia mielikuvia yrityksestäsi ja voi johtaa 
kävijän poistumiseen

• Testaa. Testaa sopivin aikavälein sivustosi toimivuutta

• Testaa linkit, napit yhteydenottolomakkeet jne.
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Ulkoiset ominaisuudet

● Laadukas sisältö
● Ulkonäkö
● Selkeä myyntiviesti
● Yhteisöllisyys& jakaminen
● Asiakastuntemus
●  Ohjaus toimintaan – Call to 

Action

● Typografia
● Kuvat
● Värit
● Luettavuus
● Tasapaino
● Linjat
● Valkoinen tila



Laadukas sisältö

• Laadukas sisältö on ehdottomasti tärkein hyvän sivun kriteeri

• Sivustosi ydintarkoitus on tarjota sisällön avulla ratkaisua asiakasta askarruttavaan 
pulmaan

• Vierailija saapuu sivuillesi aina etsimään vastausta ongelmaansa

• Anna hänelle riittävästi laadukasta tietoa palveluistasi sekä tuotteistasi ja koeta 
ratkaista asiakkaan ongelma jo etukäteen.

• Pidä focus palveluidesi tai tuotteittesi selkeässä esittelyssä, mutta tarjoa myös 
yksityiskohtaisempia tietoja niille, joille perustiedot eivät riitä. 

• Asettumalla itse asiakkaan asemaan saat parhaiten vastauksen hyvään 
sisältöön
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Ulkonäkö

• Hyvä websivu näyttää tuoreelta ja hyvältä

• Se on yrityksesi ensimmäinen elementti, jonka asiakas näkee 
ja se luo mielikuvia koko yrityksestäsi ja sen palveluista

• Vetovoimainen sivusto ei aina tarvitse upeita grafiikoita tai 
hienoja animaatioita

• Tyylikkäästi ja harkitusti sijoitetut elementit tekevät sivusta 
hyvän sisällön kanssa kiinnostavan
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Selkeä myyntiviesti

• Panosta siihen mitä he ensimmäiseksi näkevät ja varmista että 
viestisi on helposti ymmärrettävä

• Sisällytä pääsanomasi etusivulle, sillä se auttaa myös hakukoneita 
ymmärtämään helpommin sivustosi tärkeimmän sanoman.
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Yhteisöllisyys ja jakaminen

Sosiaalinen media on voimakas ja tehokas tapa tuoda yritystä asiakkaiden luokse. 
Asiakkaasi ovat jo näissä palveluissa, joten siellä yrityksesikin tulisi olla.

Nykyajan sosiaalisen median maailmassa sivusto tulee olla helposti jaettavissa 
sosiaaliseen mediaan. Sosiaaliseen mediaan tehdyt linkitykset saavat tietynlaiset 
ulkoasut, joihin jokaiseen voi vaikuttaa. Tee jokaiselle sivulle sosiaalisia palveluita 
varten edustava esittely, jotta ne houkuttelevat lukijoita vierailemaan sivuilla.
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Asiakastuntemus

• Millä keinoin lukijat saapuvat sivuillesi? 

• Tulevatko he hakukoneiden kautta (hakukoneoptimointi), mainoksien 
kautta (AdWords), sosiaalisen median kautta vai kirjoitavatko se 
yrityksen web-osoitteen suoraan osoitekenttään?

Asiakkaittesi saapumistavalla on suuri merkitys sivuston 
suunnittelussa. Se voi tarjota parhaimmillaan huimia säästöjä 
hakukonemainonnassa.
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Ohjaus toimintaa

• Asiakkaallasi on ongelma, johon hän toivoo saavansa 
sivuiltasi selkeän vastauksen.

• Mitä haluat asiakkaasi tekevän? Tee sivuille selkeä 
opastus siitä mitä haluat lukijan tekevän seuraavaksi

• Tulisiko heidän liittyä postituslistalle? Klikata esiin 
lisätietoja? Kenties ehkä lähettää lomakkeella kysymys 
palvelusta tai ostaa tuote verkkokaupastasi? 

• Hyvä verkkosivu opastaa kävijän haluamaasi 
lopputulokseen

• Älä pakota ketään miettimään seuraavaa tekoa, sillä 
muutoin hän jatkaa ratkaisun etsimistä muualta
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“JÄTTITAULUSUUNNITTELUN 101”
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Tasapaino

• Sivujen tasapaino on tasapainottelua symmetrian kanssa. 

• Linjat liittyvät tiiviisti tasapainoon. Ne ovat vaaka- ja pystylinjoja 
jotka kulkevat läpi sivuston. 

• Linjat tekevät lukemisesta loogisempaa ja helpottavat seuraavan 
katsottavan kohdan sijainnin

• Linjojen tarkoitus on hieman sama kuin valokuvaajien käyttämä 
kultainen leikkaus, jonka tarkoitus on tehdä havainnoitavasta 
silmälle miellyttävämpää

• Kultainen leikkaus on sommittelua helpottava menetelmä, jota 
voi soveltaa valokuvauksen, piirtämisen tai videokuvauksen 
lisäksi myös sivujen suunnitteluun.
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Luettavuus

• Käyttäjät selailevat sisällön nopeasti ja etsivät sieltä heitä 
kiinnostavia aiheita (lähinnä otsikoita, listoja ja sanoja)

• Otsikoinnit ja listat leipätekstin välissä tekevät 
kokonaisuudesta mielenkiintoisen 

• Tee sivuistasi mahdollisimman helppolukuiset niitä 
hyödyntämällä 

• Tummat taustavärit toimivat silloin, kun tekstiä on vähän. 
Suuremmissa tekstimäärissä lukeminen on silmälle raskasta ja 
sekavaa.
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Typografia

• Typografiaan kuuluvat muun muassa kirjasintyypin valinnat, 
kirjainkoko ja tekstin väri

• Typografian avulla luodaan samoja mielikuvia kuin esimerkiksi sivuilla 
käytettävien kuvien valinnalla

• Kirjaisinfonteiksi voidaan valita hienostuneita tai perinteisiä 
kirjaisintyylejä riippuen siitä millaisia mielikuva halutaan luoda.

• Paras lukemiskokemus saadaan, kun mustaa tekstiväriä käytetään 
valkoisella taustalla

• Mustan ja valkoisen käyttö ei ole ehdotonta

• Suositeltavaa käyttää taustalla vaalean sävyjä ja tekstin sävyinä 
riittävän erottuvaa tummaa sävyä.
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Kuvat

• Käyttäjän visuaalista kokemusta on parantaa 
valokuvilla ja videoilla

• Kuvalla tulee aina olla syy olla sivulla

• Hyvälaatuiset kuvat ja videot tekevät 
verkkosivuista vakuuttavat

• Verkkokaupoissa hyvälaatuiset kuvat ovat 
ehdoton vaatimus

• Käsittele kuvat aina sopivan kokoisiksi ja 
optimoi tiedostokoot pieniksi.
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Värit

• Väreillä on ihmisille erilaisia merkityksiä ja viestejä

• Niiden huolimaton käyttö voi tuoda ei-toivottuja mielleyhtymiä

• Värien valinnassa on syytä pitäytyä tietyn väripaletin 
sävyissä. 

• Värin vaihtaminen tietyissä tilanteissa voi sopia, mutta 
useimmiten se tuo häiritsevän ilmeen yleiskuvaan. 

• Värimaailma sisältää useimmiten 2 tai 3 pääväriä, jotka 
sopivat sävyiltään yhteen ja luovat halutun mielikuvan. 
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Valkoinen tila

• Valkoista tilaa kutsutaan 
ympäröivää tyhjään tilaa 

• Valkoinen tila antaa lukijalle 
hengähdystauon 

• Valkoista tilaa lisäämällä voidaan 
haluttuja elementtejä nostaa esiin.

• Valkoinen tila yhdistetään helposti 
tyylikkyyteen ja ylellisyyteen.
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CASE: Pukstaavi.fi suunnittelu
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HYVÄ KAMPANJASIVU
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Specialized tools for digital 
marketing and sales

Common purpose web 
platforms with digital marketing 

tools

eCommerce platforms

Relatively common purpose 
web platforms with some 

digital marketing tools

Very common web platforms 
with content management 

system

Tailored applications and front-end 
with content management 
platforms at the back-end

Tailored applications and 
front-end with business 

platforms at the back-end

Source:
North Patrol 
presentation, 
April 2018



Palvelualustat Vahva alusta ja hyvä 
kehittäjäsaatavuus Monikäyttöalustat Räätälöidyt ratkaisut





TILAUS-
KANAVA

SISÄLTÖ-LÄH
TÖISET

WEB SHOP

Budjetti alle 10K 10k-20k 20k-80k 80k-200k

VERKKOKAUPPA-
RATKAISUT









Hosting = Palveluntarjoaja

Webhotelli = Hostingpalvelun tarjoama palvelupaketti joka 
sisältää vähintään palvelintilan minne sivustosi sijoitetaan

Domain = Web sivustosi osoite. Maksavat noin 5-15 eur vuosi. 
Fi päätteiset domainit myöntää viestintävirasto.



Verkkotunnus eli domain kannattaa varata samasta paikasta kuin palvelintilakin.

Jos sivusto on suunnattu suomenkielisille tai suomalaisille käyttäjille, valitse fi-domain. Jos kohdeyleisösi on 
ulkomailla, valitse esimerkiksi com-pääte. Voit myös rekisteröidä itsellesi useita eri domainpäätteitä, jos ne 
ovat vapaana.

Viestintäviraston sivuilta voit tarkistaa, onko haluamasi fi-verkkotunnus vapaana

Tarkista, onko .fi -päätteinen verkkotunnus vapaa

Myös fi-päätteiset verkkotunnukset varataan suoraan verkkotunnuksen välittäjältä – ei siis enää 
Viestintävirastosta, kuten ennen. 

Viestintäviraston sivuilta löydät kaikki verkkotunnuksen välittäjät: Etsi välittäjää Viestintäviraston sivuilta. 

Huomioi myös, että domainin voi hankkia eri paikasta kuin palvelintilan. Tällöin tietysti täytyy maksaa 
domainista yhteen paikkaan ja palvelintilasta toiseen paikkaan.Myös sähköpostilaatikot voivat olla samalla 
palvelimella kuin sivutkin – tai sitten jossain muualla. Palveluntarjoajasi auttaa sinua näissä asioissa.



PIENI TARVE: Jos nettisivut tulevat harrastuskäyttöön, nopeudella ja toimintavarmuudella ei 
ole suurta merkitystä. Jos sivuille ei ole odotettavissa suuria kävijäryntäyksiä, hinta voi olla 
yksi valintakriteereistä. Jos et usko tarvitsevasi teknistä tukea ja pystyt huolehtimaan 
tietoturvasta ja varmuuskopioinneista itsenäisesti, harrastuskäyttöön sopivia vaihtoehtoja 
löytyy hyvin edullisesti, alkaen parista eurosta kuukaudessa. Joskus hintaan sisältyy 
verkkotunnus, ja joskus se pitää tilata erikseen, mutta sen saa yleensä samassa paketissa 
tilauksen yhteydessä.

YRITYSTARVE Jos olet hankkimassa kotisivutilaa yrityksen nettisivuja varten, 
palveluntarjoajalta vaaditaan huomattavasti enemmän. Pienelle yritykselle sopivan, toimivan 
palvelun vuosimaksu on noin sadan euron luokkaa, eli kuukaudessa parin kympin kieppeillä. 
Hinta yleensä sisältää myös domainin ja sähköpostilaatikoita.



Varmista, että SSL-suojaus kuuluu pakettiin (siitä ei välttämättä tule edes lisäkustannuksia). 

Jos SSL ei ole käytössä, hakukonenäkyvyys laskee.

Jos SSL ei ole käytössä, käyttäjän selaimeen voi tulla turvallisuusvaroitus, mikä taatusti 
karkoittaa kävijät. Lisäksi selaimen osoiterivillä ei ole lukon kuvaa, ja Chrome-selain ilmoittaa, 
että sivusto ei ole turvallinen.

Halvoissa webhotelleissa SSL ei välttämättä ole käytössä ollenkaan.

Tarkista siis palvelua varatessasi, että palveluun kuuluu SSL-sertifikaatti.

 Lue tarkemmat, selkeät perustelut: Älä pelottele pois vierailijoitasi



Uusi palveluntarjoaja yleensä pystyy hoitamaan siirron puolestasi. Tilaa uusi palvelu ja 
domainin siirto

Jos haluat siirtää myös olemassaolevat sivut, se täytyy tehdä erikseen. Kysy uudelta 
palveluntarjoajaltasi, onnistuuko se heiltä. Jos ei, ammattilainen pystyy siirtämään sivusi 
uudelle palvelimelle, mikäli ne ylipäänsä pystyy siirtämään

Esimerkiksi Zoner siirtää WordPress-sivut omalle palvelimelleen ilmaiseksi.

Jos sivuja ei voi siirtää (ne on tehty esimerkiksi Kotisivukoneella tai Fonectalla), kopioi tekstit, 
kuvat ja muut sisällöt talteen itsellesi, jos haluat käyttää niitä uusilla sivuilla

Jos sinulla on sähköpostilaatikoita vanhalla palveluntarjoajalla, tilaa uudelta 
palveluntarjoajalta uudet, samannimiset sähköpostilaatikot. Tai ota käyttöön esimerkiksi G 
Suite



Palvelimen sijainti vaikuttaa nopeuteen. Kotimaassa sijaitseva palvelin on hyvä vaihtoehto. 
Paikallinen puhelinyhtiö ei kuitenkaan ole yleensä paras vaihtoehto. Vaikka monet 
puhelinyhtiöt edelleen tarjoavat näitä palveluja, se ei kuitenkaan ole heidän 
ydinosaamisaluettaan.

Nopeus vaikuttaa myös hakukonenäkyvyyteen. Jos tavoitteenasi on päästä Googlen 
etusivulle, huolehdi, että sivut toimivat nopeasti

Jos sinulla on WordPress-sivut, valitse palveluntarjoajaksi sellainen taho, joka tarjoaa 
nimenomaan WordPressille optimoitua palvelinympäristöä

Huomioi myös, että HTTP/2, eli uusi, nopeampi yhteysprotokolla, toimii vain suojatuilla 
HTTPS-yhteyksillä.




