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Tarjouspyyntö
ja kilpailutus
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Tarjouspyyntö ja kilpailutus ovat ensimmäinen vaihe kohti nettisivu-,
webbisaitti-, verkkosivu-, verkkosivusto- (nämä ovat muuten siis sama asia) tai
verkkokauppauudistusta. Tässä artikkelissa käsittelemme verkkopalveluita. Termi siis
käsittää verkkosivustot ja verkkokaupat.
Kirjoituksen on tarkoitus auttaa verkkopalveluiden ostajia mahdollisimman
tehokkaaseen toimintaan. Tämän artikkelin ohjeistusta noudattamalla ostajat
saavat laadukkaita, ja mikä tärkeintä, vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjoajat siis
tarjoavat samaa asiaa. Meitä toimittajia laadukkaat tarjouspyynnöt ja selkeät
kilpailutusprosessit puolestaan auttavat toimimaan selkeämmin ja tehokkaammin.
Win-win siis.

Lähtötilanne ja tarjouspyyntövaihtoehdot
Verkkopalveluostajan lähtötilanne hankkeeseen on aina jompikumpi seuraavista:
1) Ostaja on kyennyt kuvaamaan tarpeensa tarpeeksi tarkasti
2) Tai sitten ei ole
Toisin sanoen hankkeen palvelumuotoilu ja määrittely on joko tehty tai se on
tekemättä. Vertailukelpoisia tarjouksia ei ole mahdollista saada ilman määrittelytyötä.
Määrittelytyötä ei puolestaan voi, tai ainakaan kannata, tehdä ilman palvelumuotoilua.
Pienemmissä hankkeissa (tai ostajan henkilöstön ollessa rautaisia
verkkopalveluasiantuntijoita) ostajaorganisaation on mahdollista tehdä määrittelytyö
itse. Isommissa ja kompleksisemmissa verkkopalveluhankkeissa se on vaikeaa, sillä
ostaja ei tietenkään osaa ottaa huomioon kaikkia, muun muassa työmääriin vaikuttavia
tekijöitä tai palvelumuotoilussa huomioitavia asioita. Ei siis kannata säikähtää sanaa
määrittely.

Esimerkki etusivun ’’määrittelystä’’ ja määrittelystä
Ei-niin-hyvä määrittely etusivusta:
”Tarvitaan etusivu. Etusivun pitää olla näyttävä ja sen pitää kuvata meidän
toimintaamme hyvin.”
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Hyvä määrittely etusivusta:
”Etusivu suunnitellaan ja toteutetaan olemaan verkkopalvelun näyttävin yksittäinen
sivu. Suunnittelussa toivotaan hyödynnettävän näyttävää ja isoa kuvapintaa.
Asiakas kykenee tuottamaan laadukasta kuvamateriaalia, jonka tarjoaa toimittajalle
suunnittelun tueksi.
Etusivulle tarvitaan seuraavia moduuleita:
• Näyttävä hero-elementti, johon voi laittaa kuvan tai taustavideon. Jos video, se
toistetaan palvelimelta, eikä esim. Youtube-upotuksessa. Karusellitoiminnallisuutta
heroon ei tarvita. Heroon toivotaan ominaisuus, että siihen voi lisätä otsikon, ingressin ja
painikkeen.
• Otsikko + ingressi -elementti, johon voidaan manuaalisesti asettaa myös CTA-painike
tarvittaessa.
• Ajankohtaista-nostoelementti, johon listataan automaattisesti kolme tai kuusi
tuoreinta artikkelia.
• Kuva + otsikko + painike -elementti, jolla voidaan ohjata tehokkaasti käyttäjää
esimerkiksi ottamaan yhteyttä.
• Some-syöte.”

Tarjouspyynnön sisältö
Tarjouspyynnön tärkein sisältö – määrittelydokumentaatioliite – onkin jo käsitelty.
Mistä se itse tarjouspyyntö sitten koostuu? Seuraava pohja on varsin suositeltava edellä
mainitulle 1. tyypin tarjouspyynnölle:
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Tarjouspyyntö, xxx.com, uuden verkkopalvelun toteuttaminen
Projektin palvelumuotoilu- ja määrittely on jo suoritettu, ja
määrittelydokumentaatio löytyy tarjouspyynnön liitteenä.
Asiakas
*Tähän lyhyt kuvaus ostajan organisaatiosta.*
Työn aikataulu ja sisältö
Projekti sisältää asiakkaan uuden verkkopalvelun toteuttamisen
määrittelydokumentaation mukaisesti ilman poikkeuksia tai kompromisseja.
Määrittelydokumentissa kuvataan hankkeen tarpeet, tavoitteet ja
vaatimukset. Suosittelemme tutustumaan siihen huolella.
Tarjoukseen tulee sisältyä:
• ehdotus projektin läpivientikäytännöistä ja työkaluista
• kuvaus toimittajan työryhmästä, projektin vaiheistuksesta ja
aikatauluehdotus
• mahdollisimman tarkka, työvaihekohtainen kiinteä hinnoittelu
• tarkka kuvaus ylläpito- ja jatkokehityspalveluista
• kolme vastaavanlaista referenssiä ja ko. hankkeiden yhteyshenkilöiden
yhteystiedot
Hanke aloitetaan välittömästi kilpailutuksen jälkeen. Sivuston tulee
olla valmis julkaistavaksi viimeistään x.xx.xxxx. Toimittajan tulee
kyetä sitoutumaan sopimussakkoon, jos viivästys julkaisulle aiheutuu
toimittajasta.
Kilpailutuksen aikataulu
• Toimittajilta pyydetään vahvistus kilpailutukseen osallistumisesta x.xx.xxxx
• Kysymyksiä tarjouspyyntöstä voidaan esittää x.xx.xxxx saakka
• Kaikki kysymykset ja vastaukset toimitetaan kaikille tarjoajille
viimeistään x.xx.xxxx
• Tarjous tulee toimittaa viimeistään x.xx.xxxx
• Tarjouksen tulee olla voimassa x.xx.xxxx saakka
• Käsittelemme tarjoukset ja valitsemme kumppanin x.xx.xxxx mennessä
• Pidämme optiona sitä, että pyydämme valitut toimittajat tarkempaan
keskusteluun etäpalaverin muodossa aikavälillä x.xx.-x.xx.xxxx
Pienemmissäkin kilpailutuksissa tarjouksen jättöpäivämäärä kannattaa
asettaa aikaisintaan kahden viikon päähän tarjouspyynnön lähettämisestä.
Laadukkaat tarjoukset eivät synny hetkessä.
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Osallistujat
Tarjouspyyntö on lähetetty neljälle (4) toimittajaehdokkaalle.
Budjetti
Verkkopalvelu-uudistuksen maksimibudjettihaarukka on
XX 000 – XX 000 €.

Miksi ihmeessä ostaja kertoisi budjettikokoluokan toimittajille?
1) Ostaja ei halua saada tarjouksia, jotka ylittää maksimibudjetin reilusti
2) Toimittajat eivät halua käyttää aikaansa tarjouspyyntöihin, joista näkee
heti, että ostajan budjetti ja tarpeet eivät kohtaa sitten millään
Kun budjetti tulee tietoon etukäteen, voi toimittaja suositella eri profiilin
toimittajia, jotka voisivat mahdollisesti palvella ostajaa tavalla tai toisella
kustannustehokkaammin. Vaihtoehtoisesti toimittaja voi myös keskustella
ostajan kanssa tarpeiden karsimisesta.
Kerran olin mukana tarjouskilpailussa, jossa ostajan suhteellisen kattavien
vaatimusten mukainen tarjouksemme oli arvoltaan 21 000 €. Asiakkaan
budjetti – jota ei kerrottu etukäteen – osoittautui olevan n. 5 000 €.
Minä ja asiantuntijamme käytimme aikaa tarjouksen tekoon tuntitolkulla,
ja ostaja joutui käyttämään reilusti aikaa yli 20-sivuisen tarjouksemme
tutkimiseen. Seuraavaksi keskustelu jatkuu huomattavasti, noin neljä kertaa,
yksinkertaisemman toteutuksen tiimoilta.

Lisätiedot
Tarkentavat lisätiedot ja kysymykset voi osoittaa sähköpostitse
osoitteeseen matti.meikalainen@into-digital.fi tarjouspyynnön aikataulun
mukaisesti.
Liitteet
Liite 1: Palvelumuotoilu- ja määrittelydokumentaatio
Liite 2: Graafinen ohjeisto
Liite 3…
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O SA 2

Projektin suunnittelu
ja käynnistäminen
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Sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ehkä tämä ei ihan täysin pidä
paikkaansa verkkopalveluprojektissa, mutta projektin ensimmäiset metrit kyllä
ennustavat melko varmasti koko projektin etenemisen. Jos homma on hanskassa
heti alusta, se on helppo pitää raiteillaan loppuun saakka. Tavoitteiden kirkastaminen,
riskien tunnistaminen ja yhteisten toimintatapojen sopiminen antavat projektille
hyvät alkuvauhdit.
Käytännössä verkkopalveluprojekti alkaa usein jo ennen tarjouksen lähettämistä, kun
määritellään, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Tässä kohtaa on yleensä jonkinlainen
käsitys projektin laajuudesta ja alustavasta aikataulusta. Moni asia kuitenkin
tarkentuu vasta matkan varrella. Kun tarjous on hyväksytty ja toimittaja valittu,
päästään tositoimiin.

Ensitöiksi on sovittava aloituspalaveri
Projektin ensimmäinen askel on starttipalaverin aikatauluttaminen kaikkien
asianosaisten kalentereihin. Näin projektille saadaan selkeä alkupiste.
Inton omissa projekteissa me koostamme aloituspalaverin materiaalin, ja asiakkaalta
toivomme lähinnä innostunutta mieltä ja omasta näkökulmasta tarkennettavien ja
selvennettävien asioiden tunnistamista. Joskus projektin suunnitelmat ovat saattaneet
muuttua tai tarkentua tarjouksen jättämisen jälkeen, ja näistä asioista on hyvä
keskustella avoimesti heti alussa.
Meillä aloituspalaverin agenda on kutakuinkin seuraavanlainen:
• projektiryhmien esittäytyminen
• projektin tavoitteet
• työnjako ja vastuut
• projektinhallintatyökalut ja palaverikäytännöt
• projektin vaiheistuksen tarkempi läpikäynti
• alustava aikatauluehdotus
• mahdolliset muut asiat, esim. sisältörakenteen tai muiden etukäteen valmisteltujen
materiaalien käsittely
• avoimet kysymykset ja selvitettävien asioiden listaaminen yhdessä
seuraavat to-do:t
Starttipalaverissa paitsi käsitellään projektin kannalta olennaisia asioita, myös
projektiryhmät pääsevät tutustumaan toisiinsa. Nimien oheen tulevat kasvot ja ilmeet.
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Kirkasta projektin tavoitteet ja tunnista riskit
Projektin tavoitteet on hyvä käydä porukalla läpi projektin alussa. Näin kaikilla on
kirkkaana mielessä, mitä lähdetään tavoittelemaan. Erityisesti projektia suunniteltaessa
ideoita ja ajatuksia herää paljonkin, ja kirkastetut tavoitteet ohjaavat ajattelua
olennaisten asioiden äärelle. Monet hyvät ideat toteutetaan jatkokehityskohteina
verkkopalvelun julkaisun jälkeen, mutta jotta projekti saadaan aikataulussa ja budjetissa
maaliin, kaikkea ei voida tehdä kerralla.
Konkreettisia tavoitteita verkkosivu- ja verkkokauppaprojekteille voivat olla:
• selkeämpi sisältörakenne ja tiedon parempi löytyminen verkkopalvelusta
• käyttäjien aktivointi toimintaan (esim. yhteydenotot, ostot, lahjoitukset)
• analytiikan kehittäminen
• verkkopalvelun saavutettavuus
• käytettävyyden kehittäminen
• helppokäyttöinen hallinta ja ylläpidettävyys
• moderni design ja tekninen toteutustapa
Samalla kun puhutaan projektin tavoitteista, on hyvä tunnistaa projektin mahdolliset
riskit, jotta niihin osataan varautua projektin edetessä. Usein tekniikan näkökulmasta
riskit liittyvät puolitiehen jääneisiin määrittelyihin ja integraatioihin. Mitä enemmän
avoimia asioita on heti alkuun, sitä suurempi riski on, että projekti lähtee ainakin
aikataulullisesti venymään. Asiakkaan puolella aikataululliset riskit konkretisoituvat, jos
esimerkiksi sisällöntuotantoon ei olekaan varattu tarpeeksi aikaa.

Yhteiset toimintatavat ovat avain onnistuneeseen
projektiin
Jotta projekti voi edetä sutjakasti, kaikkien osallisten on oltava kartalla siitä, mikä asia
on kenenkin vastuulla. Tämä vaatii selkeää kommunikointia, ja vähän rautalankaakin,
koko projektin ajan, mutta perustyönjako on hyvä käydä läpi heti projektin alussa.
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Inton projekteissa työnjako yleensä menee seuraavasti: Asiakkaan vastuulla on
sisältörakenteen viimeistely, muut mahdolliset linjaukset, palavereihin ja koulutuksiin
osallistuminen, aktiivinen ja avoin kommentointi sekä sisällön toteutus ja syöttäminen
julkaisualustalle. Toki näistäkin sovitaan aina projektikohtaisesti. Meidän vastuullamme
puolestaan on loput projektin työvaiheista, aina projektin kokonaisvaltaisesta
läpiviennistä visuaaliseen suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen.
Kommunikaation roolia projektissa ei voi yksinkertaisesti aliarvioida. Tämän vuoksi
projektimalliimme kuuluu olennaisesti sekä pidemmät työpalaverit että 15–30
minuutin säännölliset viikkopalaverit. Viikkopalavereja pidetään niin koko projektitiimin
voimin kuin sisäisestikin. Työpalavereissa käsitellään laajempia kokonaisuuksia, kuten
sisältörakennetta, rautalankoja, layouteja ja teknisen toteutuksen esikatselua. Nämä
palaverit on hyvä saada kalentereihin heti projektin alussa, tai ainakin on hyvä tunnistaa
tarpeet, joiden tiimoilta on hyvä istua yhdessä alas.
Palaverien lisäksi yhteiset projektityökalut avittavat kommunikaatiota. Yleensä
käytämme asiakkaiden kanssa viestimiseen joko Slackia tai Microsoftin Teams-palvelua.

Teamsin etu on siinä, että kaikki projektin materiaalit pysyvät
samassa paikassa kuin niiden ympärillä käyty keskustelu.
Tärkeää on vähentää sähköpostipingistä ja mahdollistaa koko
projektiryhmän pääsy käytyihin keskusteluihin.
Tärkeintä on kuitenkin valita sellainen työkalu, jonka käyttö on kaikille
projektiryhmäläisille luonnollista eikä uuden opetteluun tuhraannu liikaa aikaa.
Sisäisesti käytämme projektinhallintaan Favro-nimistä kanban-työkalua ja tarvittaessa
järjestämme sinne pääsyn myös koko projektitiimille. Favrossa seurataan projektin
edistymistä viikkotasolla sekä päätetään, kuka tekee mitäkin ja mitkä projektin osaset
otetaan seuraavaksi työn alle. Suunnittelutyön teemme Adobe XD -ohjelmistolla, ja
toteutamme sekä rautalangoista että layouteista aina klikattavat prototyypit, jotta
myös käyttökokemuksen arviointi ja kommentointi on mahdollisimman helppoa.
Suunnitelmista toimitamme aina projektiryhmälle linkin, jonka kautta pääsee
tutustumaan suunnitelmiin rauhassa ja kommentoimaan niitä.

Aikatauluja, aikatauluja
Asiakkaalla on suorastaan velvollisuus vaatia toimittajalta aikataulu projektin
etenemisestä. Aikatauluksi ei riitä se, että verkkosivusto on valmis julkaistavaksi
helmikuussa 2020. Aikataulusta on käytävä ilmi, miten mikäkin vaihe projektissa etenee,
kuinka paljon ne vievät aikaa ja koska asiakkaalta tarvitaan panostusta kommentointiin
tai muuhun osallistumiseen.
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Meillä aikatauluun piirretään mahdolliset sisällön suunnittelut ja määrittelyt,
rautalankojen ja layoutin suunnittelu (erikseen, kommenttikierrokset huomioiden),
tekniseen toteutukseen menevä aika, sisällön syöttäminen sekä teknisiin viilauksiin,
testaukseen ja julkaisuun liittyvät toimenpiteet.
Aikataulu on hyvä aina käsitellä aloituspalaverissa koko projektiryhmän voimin, ja usein
siihen tuleekin muutoksia, kun asiat jutellaan kertaalleen yhdessä läpi. Asiakkaana on
hyvä tunnistaa, kuinka paljon aikaa tarvitaan kommenttikierroksiin ja sisäisiin linjauksiin:
jos esimerkiksi verkkosivuston leiskat kiertävät kommenteilla johtoryhmää myöten, tämä
ei onnistu parissa päivässä. Jos taas projektiryhmällä on valtuudet tehdä päätöksiä, voi
kommenttikierrokseen hyvinkin riittää alle viikko.

Heti projektin alussa on hyvä hyväksyä universaali aikataulujen
laki: aina tulee muutoksia.
On ensiarvoisen tärkeää on tunnistaa tilanteet, jotka vaikuttavat aikatauluun, ja tämän
jälkeen päivittää aikataulua. Näin koko projektiryhmä pysyy kärryillä siitä, mitä tehdään
milloinkin, ja viime metrien “miksi tätäkään ei ole vielä tehty?!” -kaaokselta vältytään.

Selvitä avoimet asiat ennemmin kuin myöhemmin
Selvitä avoimet asiat ennemmin aiemmin kuin myöhemmin
Tämä viimeisimpänä muttei missään nimessä vähäisimpänä. Jokaisessa projektissa
on selvitettäviä asioita – toisissa enemmän, toisissa vähemmän. Aloitusvaiheessa
epäselvää voi olla esimerkiksi sisältörakenne, integraatioiden toteutukset,
toiminnallisuuksien tarkemmat määrittelyt tai palvelinratkaisut.
Me Intolla yleensä hoidamme projektissa suurimman osan teknisistä selvittelyistä, jotta
asiakkaan ei tarvitse toimia nörttijargonin välikätenä. Jotkin asiat, kuten linjaukset
halutuista toiminnoista, sisältörakenteesta tai graafisen ohjeiston käytöstä, siirtyvät
asiakkaan päähän päätettäviksi.
Kokemus on osoittanut, että olipa kyseessä mikä tahansa selvitettävä asia, sen kanssa
ei kannata viivytellä. Esimerkiksi projektissa, jonka läpimenoajaksi on suunniteltu
kahdeksan viikkoa, useamman viikon ajan radiohiljaisuutta viettävä kolmannen
osapuolen toimittaja voi koitua nopeastikin projektin tulpaksi. Siksi mitä nopeammin
avoimia asioita päästään selvittämään, sitä pienemmällä todennäköisyydellä ne
muodostuvat pullonkaulaksi.
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Alku hyvin, kaikki hyvin
Välillä projekti-innostus pääsee kasvamaan niin suureksi, että alun suunnittelu
meinaa unohtua, mutta utopiaan siitä, että kaikki järjestyy kuin itsestään, ei kannata
tuudittautua liikaa. Projektin suunnittelu ja käynnistäminen vaatii perusteellisesti
tehtynä aikaa ja vaivaa, mutta kaikki alkuvaiheessa tehty työ maksaa itsensä
moninkertaisesti takaisin projektin edetessä.
Kun projektinjohdon osuus verkkopalveluhanketarjouksessa huimaa päätä (noin 15–20
prosenttia koko hankkeesta eli tuhansia euroja), on hyvä muistaa, että myös laadukas
proikkarointi on asiantuntijatyötä siinä missä UX/UI-suunnittelu ja koodaaminenkin. Ja
se myös pitää stressikäyrän kurissa.
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O SA 3

Palvelumuotoilu
ja määrittely
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Palvelumuotoilu ja sen myötä määrittely on keskeisin yksittäinen työvaihe
onnistuneessa verkkosivu- tai -kauppahankkeessa. Tässä työvaiheessa on keskiössä
selvittää ja suunnitella, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten.
Ennen palvelumuotoilua ja määrittelyä palveluntuottajien on mahdoton antaa tarkkaa
kuvausta ja tarjousta hankkeesta.
Esimerkki: jos tätä työvaihetta ei olla tehty, on tarjoajan hankalaa päättää,
tarvitseeko verkkopalveluun tehdä esimerkiksi 1 600 euroa maksava huippuhieno
hakutoiminto. Usein tarjouspyynnöissä lukee ’’hakutoiminto’’. Mutta miksi? Mihin
hakua tarvitaan? Kuka sitä käyttää? Millainen hakutoiminto tarkalleen toteutetaan,
jos sellainen päätetään toteuttaa? Ja niin edelleen. Sama pohdinta tulee käydä
kaikkien verkkosivuston sivupohjien, sisältöelementtien, toiminnallisuuksien,
integraatioiden ja monen muunkin asian suhteen.
Eli korostan: mitä, miksi ja miten.

Palvelumuotoilun ja määrittelyn hyödyt
• Huolellinen määrittely on edellytys sille, että tarjoajat voivat tehdä tarkan ja kattavan
kuvauksen ja tarjouksen projektista
• Kun määrittely on tehty huolellisesti, myös varsinainen projektin suunnittelu ja toteutus
etenee sujuvasti aikataulussa ja budjetissa
• Kaikki projektissa tehtävät päätökset pohjautuvat huolelliseen pohdintaan,
analytiikkaan ja mahdolliseen tutkimukseen
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Mitä palvelumuotoilu ja määrittely pitävät sisällään?
Tämä verkkopalveluprojektin olennaisimman yksittäisen työvaiheen sisältö tietysti
vaihtelee hankkeen kompleksisuuden mukaan. On selvää, että esimerkiksi tuhannen
tuotteen verkkokaupan palvelumuotoiluun ja määrittelyyn tarvitaan enemmän aikaa
ja vaivaa kuin juuri perustetun yrityksen yksisivuiseen nettisivuun. Palvelumuotoilu ja
määrittely sisältävät laajassa mittakaavassa pääsääntöisesti seuraavat työvaiheet:

Määrittelydokumentissa siis kuvataan yksityiskohtaisesti edellä listatut aihealueet,
niiden sisältö ja toteutustapa.

Mitä palvelumuotoilu- ja määrittelyvaiheesta syntyy?
Miten?
Dokumentti. Tässä blogissa käsitellyt aiheet koostetaan yhdeksi määrittelydokumentaatioksi, joka voidaan lisätä myyjän ja ostajan välisen palvelusopimuksen
liitteeksi. Asiakkaalla on siis mustaa valkoisella siitä, mitä on ostanut.
Jälleen kerran, riippuen hankkeen kompleksisuudesta, työvaihe vaatii muun muassa:
• Asiakkaan projektiryhmän (ja mahdollisesti muidenkin asiakkaan asiantuntijoiden) ja
toimittajan välisiä palavereita
• Mahdollisesti kolmannen osapuolen, asiakkaan ja toimittajan välisiä palavereita –
esimerkiksi liittyen ulkoisiin järjestelmiin
• Teknistä selvittelyä esimerkiksi integraatioista ja analytiikasta
• Asiakkaan sisäisiä pohdintoja asioista, jotka vaativat liiketoiminnan strategisia
päätöksiä: muun muassa mitä palveluita yritys tarjoaa ja miten ne jaotellaan?
• Toimittajan tekemää sisällön ja muun materiaalin tuotantoa: esimerkiksi käyttäjäkysely,
käyttäjäpolkukaavio, sisältörakenne ja määrittelydokumentaatio
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Kuka määrittelyvaiheen voi tehdä ja milloin?
Tämän työvaiheen voi tehdä joko ennen hanketta tai hankkeen alussa. Yksi asia
on varma: se on tehtävä tai lopputulos jää varmasti potentiaalistaan. Jos työvaihe
toteutetaan ensin, määrittelydokumenttia käyttämällä saadaan vertailukelpoiset
tarjoukset, kun verkkopalvelun toteutus kilpailutetaan. Tätä sivusin myös ensimmäisessä
verkkopalvelun ostajan oppaan jutussa, joka käsittelee tarjouspyyntöä ja kilpailutusta.
Jos työvaihe tehdään projektin aikana, on asiakkaan kyettävä asennoitumaan siihen,
ettei verkkopalvelutoimittaja voi antaa itse toteutusprojektista kuin summittaisen
työmääräarvion. Ja näin usein syntyvät kauhukokemukset budjetin suuresta
ylittymisestä.
Meidän tarjouksemme näissä vaihtoehdoissa ovat:
• Palvelumuotoilu ja määrittely hankkeen aikana: X htp (henkilötyöpäivää)
palvelumuotoiluun ja määrittelyyn. Tämä työmäärä ja summa on kiinteä. Todennäköisesti
itse toteutus on kokoluokaltaan XX–YY htp, ja työmäärä tarkistetaan palvelumuotoiluja määrittelyvaiheen jälkeen.
• Palvelumuotoilu ja määrittely ennen hanketta: X htp (henkilötyöpäivää)
palvelumuotoiluun ja määrittelyyn, ja tämä työmäärä ja summa on kiinteä. Tämän
jälkeen hanke kilpailutetaan, ja Into-Digital tekee muiden tarjoajien joukossa
kiinteähintaisen tarjouksen itse toteutuksesta.
Lienee selvää, että paras kyky nettisivujen ja -kauppojen palvelumuotoilu- ja
määrittelyduuniin on alan todellisilla asiantuntijoilla, kuten meillä. Rehellisyyden
nimissä on kuitenkin todettava: yksinkertaisten verkkosivujen osalta se ei ole mitään
rakettitiedettä. Näissä tapauksissa asiakkaan ja meidän välisen aloituspalaverin
sisältämä keskustelu riittää mainiosti, eikä määrittely vaadi mitään sen järeämpää.
Erityisasiantuntijuuden tarve kuitenkin kasvaa, kun kyseeseen tulee esimerkiksi
käyttäjäanalyysi, kävijätutkimukset, tekniset reunaehdot ja mahdollisuudet sekä
integraatiot.

Pähkinänkuoressa
Palvelumuotoilu ja määrittely on tehtävä jossain välissä, jos asiakas haluaa
verkkosivu- tai verkkokauppauudistuksensa olevan menestys. Se ei kuitenkaan vaadi
workshoppaamista workshoppaamisen ilosta, vaan aitoa ja tehokasta pohdintaa. Se
ei myöskään vie välttämättä paljoakaan aikaa: esimerkiksi 20 htp:n eli 16 000 €:n
verkkosivuhankkeessa meidän työstämme keskimäärin noin 1 htp eli 800 € sisältää
palvelumuotoilua ja määrittelyä. Loput työmäärästä on sitten ihan konkreettista
projektinjohtoa, piirtämistä ja koodaamista.
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Sisältörakenne
ja sisältö
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Ilman laadukasta sisältöä verkkopalvelulla ei tee mitään. Käyttöliittymä, visuaalinen
ilme ja tekninen toteutus vain mahdollistavat sisällön mahdollisimman sujuvan
löytymisen ja käyttämisen. Mutta sisältö on se, joka saa käyttäjän kiinnostumaan ja
asiakkaan ostamaan. Siksi verkkopalvelun sisältörakenteen ja sisällön suunnitteluun
täytyy panostaa kunnolla.
Toimiva verkkopalvelun sisältö palvelee uusia ja nykyisiä asiakkaita, omaa
henkilöstöä ja työnhakijoita sekä kumppaneita ja median edustajia. Kun sisällön
suunnittelu on tehty huolella, sisältö on helppo hahmottaa ja selaaminen eri sisältöjen
välillä on sujuvaa. Asiat kerrotaan tiiviisti mutta ymmärrettävästi ja käyttäjälle
tarjoillaan halutut toiminnot, kuten mahdollisuus sähköpostilistalle liittymiseen, juuri
sopivissa kohdissa. Kuvat, videot ja muut rikkaammat sisältömuodot täydentävät
tekstejä.

Sisällön suunnittelun perusteet
Sisältörakenne
Sisältörakenne tarkoittaa, mistä eri sivuista verkkopalvelu koostuu ja miten eri sivut on
järjestetty verkkopalvelussa. Kun sisältörakenne on toimiva, käyttäjä löytää etsimänsä
sisällön helposti ja nopeasti. Rakenne on tärkeä myös hakukonelöydettävyyden
kannalta. Hakukoneet esimerkiksi arvioivat sivujen järjestyksen perusteella, mitkä ovat
verkkopalvelun tärkeimmät sisällöt.
• Päätason sivujen määrä korkeintaan 6-8 kpl
• Pidä valikkojen alatasojen määrä mahdollisimman pienenä
• Käytä mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä valikkotekstejä
• Yksittäisen sivun sisällössä vain yksi aihe
Sivujen tasot
Verkkopalvelun sivut sijoitetaan hierarkkiseen järjestykseen verkkopalvelun valikkoon
eli navigaatioon. Tyypillisesti verkkopalvelut siis koostuvat useammasta valikkotasosta,
jotka määrittävät eri sivujen väliset suhteet. Tärkeimmät sivut ovat pääsivuja, ja näillä
on alasivuja sisältörakenteen seuraavilla tasoilla.
Sivujen tasojen määrä kannattaa yleensä pitää pienenä. Hyvä nyrkkisääntö on, että
useamman kuin kolmen tason sivuja ei käytetä kuin poikkeustapauksissa:
• Taso 1: Pääsivu (esim. ”Palvelut”)
• Taso 2: Alasivu (esim. ”Verkkopalvelut”)
• Taso 3: Alasivun alasivu (”Verkkosivujen ylläpito ja jatkokehitys”)
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Verkkopalvelun valikot taas kannattaa toteuttaa niin, että ainakin toisen tason sivuille
on mahdollista päästä suoraan valikosta klikkaamalla, ilman vierailua päätason sivulla.
Tämä tekee verkkopalvelusta käytettävämmän, kun tarvittavien klikkauksien määrä on
pienempi.

Sivujen määrä
Verkkopalvelun sivujen määrään kannattaa suhtautua kriittisesti. Mitä enemmän sivuja
on, sitä hankalampaa on toteuttaa selkeä ja helposti hahmotettava sisältörakenne.
Toisaalta on kuitenkin hyvä käsitellä toisistaan selkeästi poikkeavat aiheet omilla
sivuillaan. Tämä on hyvä ratkaisu sekä verkkopalvelun käytettävyyden että
hakukonelöydettävyyden kannalta. Hakukoneet suosivat sivuja, jotka keskittyvät
tiettyyn aiheeseen. Käyttäjälle taas on tärkeää, että sivulla on kaikki tarvittavat tiedot
käsiteltävästä aiheesta.
Tunnista kohderyhmäsi ja tavoitteesi
Paras sisältö kuvaa halutun asian selkeästi ja ymmärrettävästi. Verkkopalvelun
käyttäjä tyypillisesti etsii jotain tiettyä tietoa tai haluaa saada jonkin asian hoidettua.
Laadukas sisältö tekee tämän käyttäjälle helpoksi ja myös ohjaa käyttäjän toimintaa
verkkopalvelussa.
Eri kohderyhmillä on verkkopalvelussa omat tarpeensa, jotka täytyy huomioida sisällön
suunnittelussa. Laadukas verkkosivusto palvelee eri kohderyhmiä, kuten uusia ja
nykyisiä asiakkaita, omaa henkilöstöä ja työnhakijoita sekä kumppaneita ja median
edustajia.
Sisällön suunnittelu kannattaakin aloittaa pohtimalla, kenelle verkkopalvelu on
tarkoitettu ja mitä mikäkin kohderyhmä verkkopalvelulta odottaa. Mitä paremmin
käyttäjien tarpeet tunnetaan, sitä varmemmin sisältö palvelee eri käyttäjäryhmiä.
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Käyttäjien tarpeiden tunnistamisessa voidaan hyödyntää käyttötapausesimerkkejä.
Tämä tarkoittaa karikatyyrisia kuvauksia erilaisista käyttäjistä ja heidän erilaisista
tarpeistaan. Esimerkiksi voidaan pyrkiä kuvaamaan, miten ja millaista sisältöä uusi
asiakas verkkopalvelusta etsii ja millaiset toiminnallisuudet auttaisivat häntä eteenpäin
ostopolulla.
Erityisen tärkeää sisällön suunnittelemisessa on huomioida verkkopalvelun tavoitteet.
Hyvä sisältörakenne ja sisältö kannustavat käyttäjää toimimaan verkkopalvelussa
halutulla tavalla – olipa tarkoituksena tiedon jakaminen, yhteystietojen kerääminen tai
vaikka tuotteiden ja palveluiden suora myynti

Hakukonekäyttäytymisestä ideoita sisältöihin
Tärkeä työkalu sisällön suunnittelussa ovat hakukoneet. Tutkimalla ihmisten
hakukonekäyttäytymistä, saadaan arvokasta oppia sisältöön liittyvistä tarpeista ja
toiveista.
Esimerkiksi:
• mistä aiheista ihmiset hakevat tietoa
• millaisilla hakusanoilla tietoa haetaan
• kuinka paljon hakuja eri aiheista ja eri hakusanoilla on
• mistä verkkopalveluista ihmiset nyt parhaiten löytävät hakemansa tiedon
Kokonaan uuden verkkopalveluun suunnittelun tueksi saadaan tietoa esimerkiksi
Googlen avainsanatyökalusta. Jos ollaan uudistamassa olemassa olevaa verkkopalvelua,
voidaan selvitys aloittaa tutustumalla verkkopalvelun analytiikkaan. Useimmissa
verkkopalveluissa on myös käytössä hakukoneiden, kuten Googlen työkaluja, jotka
auttavat tiedon keräämisessä.
Tämän tiedon avulla parannetaan sisällön vastaavuutta ihmisten tarpeisiin ja
hakukoneissa tehtyihin hakuihin. Kun hakukonekäyttäytyminen huomioidaan heti alusta
alkaen, rakennetaan myös perusta hyvälle hakukonelöydettävyydelle.

Hakukoneoptimointi parantaa näkyvyyttä
Hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla parannetaan
verkkosivujen, verkkokauppojen ja muiden verkkopalveluiden löytymistä hakukoneilla.
Hyvin tehty hakukoneoptimointi tuottaa verkkopalveluihin laadukasta kävijäliikennettä
ja parantaa tuloksia. Verkkopalvelun sisältörakenne ja sisältö ovat hakukoneoptimoinnin
kulmakiviä.
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Keinoja hakukonelöydettävyyden parantamiseen on monia:
• Sijoitetaan tärkeimmät sivut verkkopalvelun hierarkiassa ensimmäiseksi ja pidetään
sisältörakenne selkeänä.
• Käytetään otsikoissa, leipäteksteissä ja kuvien nimeämisessä termejä, joita ihmiset
käyttävät hakukonehauissaan.
• Kirjoitetaan verkkopalvelun kaikille sivuille otsikot (”title”) ja kuvaustekstit (”meta
description”) hakukoneita varten.
• Tehdään sisällöistä riittävän laajoja, jotta hakukoneet huomioivat sisällön
mahdollisimman hyvin. Tavoitetasoksi voidaan ottaa esimerkiksi n. 300 sanaa per sivu.
Lisäksi muista pyytää verkkopalvelun toteuttajalta teknistä hakukoneoptimointia, joka
sisällön ohella parantaa uuden palvelusi näkyvyyttä hakukoneissa.

Tekstin tyyli ja määrä
Tekstin tyyli valitaan verkkopalvelun omistajan puhetavan (”tone of voice”) mukaan. Se
voi esimerkiksi olla jäykkä tai rennompi, informatiivinen tai enemmän tunteisiin vetoava.
Verkkopalvelu on yksi brändisi ilmentymä, joten on tärkeää, että sisällön tyyli herättää
käyttäjissä toivottuja mielikuvia.
Hakukoneet arvostavat sivuja, joissa on runsaasti tiettyä aihetta koskevaa sisältöä.
Tavoitteeksi voidaan ottaa esimerkiksi 300 sanaa. Tämä ei kuitenkaan ole täsmällinen
tai ehdoton määrä, mutta karkea työluku sisällön suunnitteluun. Tekstin määrässä on
syytä huomioida tekstin sujuvuus ja luettavuus. Määrää ei siis kannata liikaa paisuttaa
vain hakukoneita varten.
Tekstien kirjoittamisessa on syytä myös huomioida eri päätelaitteet, joilla ihmiset
käyttävät verkkopalvelua. Esimerkiksi pitkät tekstikappaleet toimivat huonosti
älypuhelimissa, koska tekstien silmäiltävyys kärsii ja kappaleet näyttävät raskailta.
Väliotsikoiden käyttäminen ja sisältöjen huolellinen muotoilu julkaisujärjestelmässä ovat
oleellinen osa sisällön toteutusta.
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Sisältöjen syöttäminen ja muotoilut
Sisältöjen syöttäminen verkkopalveluun tehdään sisällönhallintatyökalulla, kuten
WordPressillä. Kun kyseessä on olemassa olevan verkkopalvelun uudistus, ensin yleensä
kopioidaan sisällöt vanhasta verkkopalvelusta uuteen. Tämä sujuu helpoiten uuden
verkkopalvelun toteuttajalta.
Tärkeää kuitenkin olisi, että sisällöt käydään tässä kohtaa huolellisesti läpi ja tehdään
tarpeen mukaan karsintaa, päivityksiä ja kokonaan uusia sisältöjä. Jos sisällöt
uudistetaan kokonaisuudessaan, ei vanhoja sisältöjä kannata kopioida ollenkaan.
Sisältöjen syöttämisen yhteydessä tehdään myös tekstien muotoilut. Nämä ovat
oleellinen osa luettavaa ja käytettävyydeltään toimivaa verkkopalvelua.

Muotoiluja ovat muun muassa:
• pääotsikot ja väliotsikot
• ingressit
• verkkopalvelun sisäiset linkitykset ja
linkit muihin verkkopalveluihin
• lihavoinnit
• luetelmat (”bullet-listat”)
• videoupotukset (esim. YouTube)

Pähkinänkuoressa
Ilman laadukasta sisältöä verkkopalvelusta ei ole oikein mihinkään. Toimiva verkkopalvelun sisältö palvelee kattavasti eri kohderyhmiä. Sisältö on helppo hahmottaa ja
selaaminen eri sisältöjen välillä sujuvaa.
Sisältörakenteen ja sisällön suunnittelussa voidaan tehokkaasti hyödyntää tietoa
ihmisten hakukonekäyttäytymisestä. Samalla luodaan perusta vahvalle hakukonelöydettävyydelle, kun tiedetään mitä, miten ja kuinka paljon ihmiset hakevat tietoa.
Tekstien tyyli valitaan verkkopalvelun omistajan puhetavan mukaan. Sisällön määrässä
huomioidaan sekä hakukonelöydettävyys että tekstin selkeys. Pidemmistäkin teksteistä
saadaan sujuvasti luettavia, kun muotoilut tehdään huolellisesti.
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Käyttökokemus
ja käyttöliittymä
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Palvelumuotoilun, määrittelyn ja näitä seuraavien sisältörakenteen ja sisällön
suunnittelun myötä tiedämme mitä, miksi ja miten verkkopalveluprojektimme pyrkii
saavuttamaan. On aika paneutua palvelumme käyttökokemuksen ja ulkoasun
puoleen.
Ennen UX/UI-suunnittelua emme vielä tiedä sitä, miten verkkopalvelun elementit
ja ominaisuudet konkreettisesti toimivat. Tässä työvaiheessa pääsemme tuomaan
sanalliset suunnitelmamme visuaaliseen, testattavaan ja lopullista ulkoasuaan
vastaavaan muotoon.
Niin ja ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, väännän vielä rautalangasta:
UX: User Experience eli käyttökokemus
UI: User Interface eli käyttöliittymä

UX/UI-suunnittelulla pyrimme vastaamaan seuraaviin
kysymyksiin
• Miten palvelun ja tämän toiminnallisuuksien käyttäminen käytännössä tapahtuu?
• Miltä palvelun (käyttöliittymän) käyttäminen tuntuu?
• Miltä palvelu näyttää?

Rautalangat käyttöliittymäsuunnittelun työkaluna
Kuvitellaan työvaiheen merkitystä käytännön esimerkin kautta: huoneiden pohjapiirrosta
on yksinkertaisempaa muuttaa suunnittelun alkuvaiheessa ennen kuin rakennuksen
perustaa on valettu.
Siksi käyttöliittymäsuunnittelun ensimmäinen työvaihe on rautalanka. Se on
visuaalisesti mahdollisimman yksinkertainen esitys tulevasta verkkopalvelusta,
sen toiminnallisuuksista ja käyttöliittymäelementtien keskinäisestä suhteesta.
Määrittelyvaiheen hedelmät eli sisältörakenne, elementit ja sivupohjat, toiminnallisuudet
sekä käyttöliittymän runko, kuten navigaatio ja valikot, kuvataan yksinkertaistettuna
rautalangassa. Meidän suunnittelufilosofiaamme kuuluu, että tästä kaikesta
rakennetaan klikkailtava prototyyppi. Sen avulla on helppo hahmottaa ja testata tulevaa
verkkopalvelua.
Käyttöliittymäsuunnittelun kulmakivi on: pitämällä ensimmäiset luonnoksemme
visuaalisesti mahdollisimman yksinkertaisena takaamme sen, että kaikki tulevan
verkkopalvelun näkymät ja toiminnot tulevat otettua huomioon, ja mahdollisten
muutosten toteuttaminen on yksinkertaista ja vikkelää.
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Testaa, osallista, kommentoi ja iteroi
Klikkailtava rautalankaprototyyppi mahdollistaa niin palvelun käytettävyyden
kuin rakenteellisen kokonaisuuden testaamisen lopullista palvelua vastaavassa
muodossaan. Näin pääsemme testaamaan, miten palvelun sisäinen rakenne toimii, miltä
ominaisuuksien käyttäminen tuntuu ja miten ratkaisuehdotus kohtaa projektille asetetut
vaatimukset.
Tässä vaiheessa projektia pääsemme ottamaan mukaan testaukseen myös erilaiset
sidosryhmät, olivatpa he sitten kotisohvalta löytyviä viattomia tai tarkalla harkinnalla
koottu testiryhmä. Suoraviivaisella ja nopeatempoisellakin käyttäjätestauksella
saamme kerättyä arvokasta tietoa kehityksen tueksi. Käyttäjätestaus myös auttaa
tunnistamaan mahdolliset ongelmat. Tämän kommentoinnin pohjalta suunnitelmia usein
muutetaan tai jalostetaan entisestään kohti lopullista muotoaan.

Rautalankavaiheen keskeinen tehtävä on myös varmistaa, että kaikki sovittu ja
tarvittava on otettuna huomioon.
Tähän soveltuu erinomaisesti seuraava tarkistuslista:
• Onko kaikki tarvittavat sivupohjat, elementit ja toiminnallisuudet huomioitu?
• Hakupainike ja hakutulossivu? Kielivalinta? Uutisten listaussivu?
Tarvittavat suodatukset?
• Riittääkö määritelty sisältö palvelun tarpeisiin?
• Löytyykö kuvapankista riittävästi kuvia? Ovatko videonostojen videot jo
tuotannossa? Saadaanko artikkelinostoihin uutta sisältöä ja some-syötteeseen
jatkuvasti postauksia?
• Onko palvelun rakenne selkeä ja käyttäminen vaivatonta?
• Miten navigaatio toimii? Onko sivulta toiselle siirtyminen helppoa? Miten
käyttäjää ohjataan haluttuihin toimenpiteisiin?
• Ovatko suunnitelmat teknisen toteutuksen kannalta järkeviä?
• Vastaako palvelu aikaisemmin projektissa tunnistettuihin tarpeisiin?
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Kun kaikki alkaa rautalankavaiheen luonnosten osalta olla reilassa, pääsemme vihdoin
keskittymään (ainakin asiakkaiden) mielestä projektin ylivoimaisesti jännittävimpään
vaiheeseen – käyttöliittymän visuaaliseen ilmeeseen! Eli leiskoihin, siis layouteihin.

Verkkopalvelun ulkoasu ja visuaalinen identiteetti
Verkkopalvelu on yrityksen tärkein yksittäinen markkinointiviestinnän väline. Sen
visuaalisen ilmeen tulee näin ollen noudattaa asiakkaan olemassa olevaa brändi-ilmettä.
Selkeimmin brändi-ilme jalkautuu verkkopalveluun käytettyjen fonttien, värien ja logon
muodossa. Näiden perusbrändielementtien lisäksi visuaalinen identiteetti viedään
astetta pidemmälle: mikä tunnelma palvelusta välittyy?
Usein törmäämme viimeistään tässä vaiheessa tilanteeseen, ettei asiakkaalta
itseasiassa löydy kunnollistä brändiohjeistoa, tai se kaipaa kirkastusta. Jos näin on,
tämä on hyvä hetki hoitaa se kuntoon.
Huom! Tämä ei välttämättä mikään ole pieni ja suoraviivainen projekti, mikä saattaa
vaikuttaa verkkopalvelun suunnittelun aikatauluun.
Palvelun tunnelmaa voidaan lähestyä helposti moodboardien, benchmarkien tai
yksinkertaisesti adjektiivien pallottelun avulla. Pyritäänkö lopputuloksessa moderniin
vai ajattomaan ilmeeseen? Pyöreään vai kulmikkaaseen? Kylmään vai lämpimään? Ja
niin edelleen. Sanallisen ilmeen määrittelyllä ja jo olemassa olevilla esimerkeillä saadaan
asetettua palvelun ulkoasun suunnittelulle selkeät raamit.
Nämä visuaaliset määritelmät sekä graafisen brändiohjeiston ilme ja säännöt
seuraavaksi jalkautetaan suunniteltavaan verkkopalveluun. Piirretään rautalangasta
selkeästi visuaalista identiteettiä luova tai tukeva verkkopalvelu. Meillä Intolla
suunnitteluprosessin keskiössä on se, että ensin piirretään esimerkiksi etusivun layout,
jota hinkataan niin pitkään, että konsensus verkkopalvelun yleisestä ilmeestä syntyy.
Vasta sitten siirrytään piirtämään kaikki verkkopalvelun näkymät ja toiminnallisuudet.
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Huom! On tärkeää jälleen muistuttaa, ettei verkkopalvelua luoda meidän tai asiakkaan
henkilöstön tarpeisiin. Se luodaan asiakkaan asiakkaiden ja potentiaalisten sellaisten
tarpeisiin. Helppo esimerkki: jos asiakkaan asiakkaat ovat esimerkiksi pääosin
naispuolisia henkilöitä, ei meidän välttämättä kannata perustaa verkkopalvelun
ulkoasua maskuliinisuuteen.

Visuaalinen hierarkia, responsiivisuus ja saavutettavuus
Palvelun teema on löydetty ja visuaalinen identiteetti noudattaa selkeästi määriteltyä
brändi-ilmettä. Sitten vain piirretään palvelu valmiiksi? Ei ihan niin helppoa.
Verkkopalveluita suunnitellessa täytyy aina huomioida liuta visuaalisia ja teknisiä
rajoitteita. Hyvän käyttökokemuksen nimissä palvelun toiminnallisuudet tulee viestiä
myös visuaalisesti. Sisällön tulee olla selkeästi hahmotettavaa ja täyttää yleiset
saavutettavuuden vaatimukset, vaikkei palvelua varta vasten olisi saavutettavaksi
määriteltykään. Tekstin kontrastin tulee tukea hyvää luettavuutta, elementtien
keskinäisen hierarkian tulee aueta käyttäjälle pelkällä vilkaisulla ja kokonaisuuden tulee
noudattaa helposti ymmärrettävää visuaalista rakennetta.
Verkkosurffailijat – myös me – käytämme digitaalisia palveluita mitä erilaisimmilla
päätelaitteilla, mikä tulee huomioida verkkopalvelua piirrettäessä. Miten
suunnitelmamme käyttäytyvät eri näyttölaitteiden eri näyttöleveyksillä, kasvavatko
valitut fonttikoot käsistä pienemmillä näytön tarkkuuksilla ja miten dynaaminen sisällön
määrä vaikuttaa suunnittelemiemme elementtien ulkoasuun.
Hyvien ja huonojen verkkopalvelusuunnittelun käytänteiden listaamiseen ei riitä yksi ilta,
mehutonkka ja kolme tuhatta sanaa, joten tyydytään tällä kertaa tähän yleisilmaisuun:
ilman painavaa syytä suunnitelmiemme ei kannata rikkoa verkkopalvelusuunnittelun
’’hyviä käytänteitä’’. Tämän artikkelin puitteissa emme voi kuin raapaista aihealueen
pintaa. Mitä kaikki nämä säännöt ja huomioitavat seikat sitten tarkoittavat
suunniteltavan ulkoasun kannalta? Rajoittavatko käytettävyys ja tekniset vaatimukset
verkkopalvelun kaunista ilmettä?
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Verkkopalvelun ostajien helpotukseksi voimme kuitenkin todeta: ammattitaitoinen
suunnittelija osaa ottaa kaikki tässä artikkelissa kuvatut muuttujat huomioon ja
suunnitella tulevan verkkopalvelusi käyttökokemukseltaan erinomaiseksi, näyttäväksi
ja teknisesti fiksusti rakennettavaksi kokonaisuudeksi. Helppoa? Ei. Mahdollista?
Ehdottomasti.

Loppuu jo se piirtely!
UX/UI-suunnittelun myötä sanalliset (ja mahdollisesti kaaviomaiset, kuten
käyttäjäpolut) suunnitelmat on onnistuneesti purettu osiinsa, testattu ja piirretty
lopulliseen visuaaliseen ilmeeseensä. Pitkälle on päästy ja paljon on tehty. Suunnittelijan
tehtäväksi jää vielä dokumentoida tekemänsä suunnitelmat ja suunnitelmien tekninen
toimintalogiikka ohjelmoijille selkeään muotoon. Sitten pitäisi vähän koodata!
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O SA 6

Tekninen toteutus

31

Tekniseen toteutukseen liittyy tietysti erinäköisitä termejä ja teknologioita, joita
muiden kuin meidän koodareiden tai kehittäjien (käytetään tässä artikkelissa
’’meidän ammattikunnastamme’’ termiä koodari) ei tarvitsekaan ymmärtää mitään.
Tämä artikkeli pohjautuu näkemykseemme siitä, mikä on nimenomaan asiakkaan –
tulevan verkkopalvelun omistajan – kannalta tärkeää.

Helppo, selkeä ja joustava sisällönhallinta
Kovin monesti ja ymmärrettävästi yksi asiakkaidemme tärkeimmistä verkkosivutai verkkokauppauudistuksen reunaehdoista on se, että sisällönhallinta on helppoa,
kattavaa ja joustavaa. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että asiakas voi tehdä
verkkopalvelussaan asioita itse ilman, että lankojen tulee laulaa meidän tai kenenkään
muunkaan verkkopalveluasiantuntijan suuntaan.
Tätä tarkoitusta varten verkkopalveluihin asetetaan taakse lähes poikkeuksetta
sisällönhallintajärjestelmä, joka tarkoittaa nimensä mukaisesti järjestelmää, joilla
sisältöjä hallitaan. Meidän ensisijainen ehdotuksemme sisällönhallintajärjestelmälle on
lähes poikkeuksetta WordPress.
Hankkeissa on tarpeellista kuitenkin korostaa ja huomioida se, että mitä helppo,
selkeä ja joustava sisällönhallinta tarkoittaa. Vaikka WordPress on WordPress, ei se
suinkaan tarkoita sitä, että kaikki WordPressin päälle toteutetut verkkopalvelut olisivat
sisällönhallinnallisesti monipuolisia. Tai helppokäyttöisiä. Sama pätee vaikkapa Drupaliin.
Meidän WordPressin päälle toteuttamat verkkopalvelut kuitenkin ovat.
Tästä esimerkkejä:
• Kaikki sisällöt (tekstit, kuvat, videot) ovat päivitettävissä. Myös sivuston
runkoelementtien sisällöt, kuten esim. footerin osoitetiedot.
• Modulaarisuus. Suunnittelemme ja toteutamme verkkopalvelut modulaarisesti, jotta
sisällönhallitsija voi tehdä itse esimerkiksi seuraavia päätöksiä ja muutoksia:
• Missä järjestyksessä etusivulla on lyhyt yritysesittely, artikkelinostot,
uutiskirjeen tilaus ja somesyöte?
• Onko tämän artikkelin perässä kolme seuraavaa artikkelinostoa, vai ohjataanko
käyttäjä tästä artikkelista mahdollisesti sisältönostomoduulilla tutustumaan
palveluihimme?
• Muut ulkoasulliset muutokset – pitääkö esimerkiksi jonkun elementin taustaväriä kyetä
hallitsemaan WordPressistä? Onnistuu! Esimerkiksi toteuttamamme www.viinilinna.fi on
erinomainen esimerkki joustavasta ja monipuolisesta sisällönhallinnasta.

32

Tätä aihealuetta on siis syytä tarkastella verkkopalveluhankkeen kilpailutusvaiheessa
hyvin kriittisesti: kuinka monipuolisen WordPressin (tai muun sisällönhallintajärjestelmän,
kuten Drupalin) päälle toteutettavan verkkopalvelun toimittaja ihan oikeasti sitoutuu
toteuttamaan? Kuten todettua – nämä kaikki eivät suinkaan ole WordPressin ’’vakioominaisuuksia’’. Tästä samasta syystä muun muassa WordPress on tietyiltä osin
väärin ymmärretty sisällönhallintajärjestelmä. Todellisuudessa se mahdollistaa aivan
äärettömän joustavien verkkopalveluiden toteuttamisen.

Ulkonäkö ja ’’hienous’’
Sillä, miltä verkkosivusto tai -kauppa lopulta näyttää ja tuntuu, on paljonkin tekemistä
tekniikan kanssa. Me Into-Digitalilla toteutamme verkkopalvelut siten, että ne ihan
oikeasti piirretään puhtaalle (digi)paperille tyhjästä. Tämä tarkoittaa sitä, että
meidän tulee myös ohjelmoida palveluiden front end (eli siis se, mitä käyttäjä näkee
käyttäessään sivustoa) tyhjästä.
Tämä ei suinkaan ole itsestäänselvyys tarjoajien joukossa, kun puhutaan verkkosivuuudistuksista. Monesti saatetaan käyttää esimerkiksi valmiita teemoja, joko julkisia tai
toimittajan omia, jotka aiheuttavat reunaehtoja verkkopalvelun ulkonäölle.
Ihan oikeasti teknisesti räätälöity verkkosivusto on tietysti työläämpi toteuttaa kuin
räätälöimätön. Suosittelen paneutumaan tarkasti verkkopalvelua ostaessa siihen,
miten toimittaja aikoo verkkopalvelun ulkoasun suunnitella ja toteuttaa eli koodata.
Markallasaa markan ulkoasun.
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Toimivuus ja tietoturva
Asiakkaat eivät halua verkkosivustoa, joka kaatuilee ja on (tieto)turvaton. Me
huolehdimme toimivuudesta ja tietoturvasta monin keinoin, kuten valitsemalla
turvallisen palvelimen ja noudattamalla hyviä ylläpito- sekä päivityskäytänteitä.
Palvelinkapasiteetti, palvelimen suorituskyky ja palvelimen soveltuvuus verkkopalvelulle
ovat tietysti avainasemassa palvelimen valinnassa. Me emme tarjoa asiakkaillemme
palvelimia lainkaan, vaan valitsemme tarpeeseen sopivimmat 3. osapuolen ratkaisut
tapauskohtaisesti. Esimerkiksi WordPress-sivustojen osalta on tärkeää, että palvelin on
WordPress-optimoitu muun muassa välimuistilaajennuksella. Sopiva palvelinvalinta siis
mahdollistaa sivustolle omaa luokkaansa olevat latausnopeudet sen lisäksi, että sivusto
kestää jättimäisetkin kävijäpiikit.
Tietoturva puolestaan on aihealue, johon liittyy niin palvelinratkaisu (ja sen tietoturvaominaisuudet) kuin myös toimittajan ylläpitokäytänteet. Eri julkaisujärjestelmien
palveluissa käytetyt lisäosat muun muassa saattavat olla tietoturvariski, mikäli niitä ei
valita ja ylläpidetä huolellisesti. Verkkosivuston tai -kaupan toimivuus ja tietoturva ovat
siis tärkeitä, mutteivat kuitenkaan itsestään selviä aihealueita.
Verkkosivuston järkkymätön toimivuus ja tietoturvallisuus vaativat siis erityishuomiota
ja työtä, eli ne maksavat. Suosittelen vakavasti tutustumaan siihen, kuinka
verkkopalvelutoimittajat sitoutuvat huomioimaan aihealueen tarjouksessaan.

Verkkosivukoodauksen ’’hyvät käytänteet’’
Kun koodari kirjoittaa koodia, siihen liittyy paljon samankaltaisia hyviä käytäntöjä kuin
kirjoittamiseen ylipäätään.
Tärkeimpänä pitäisin sitä, että koodari ensinnäkin itse ymmärtää, mitä on tekemässä
ja mitä koodissa tapahtuu. Github, Stack Overflow ja netti ylipäätään on täynnä
erilaisia valmiita templateja, lisäosia, lisäosien laajennuksia, tutoriaaleja sekä yksittäisiä
koodiesimerkkejä. Taitava koodari osaa käyttää näitä lähteitä sopivassa määrin
apunaan eikä turhaan keksi pyörää kerta toisensa jälkeen uudestaan. Toisaalta tarjonnan
laajuus mahdollistaa kääntöpuolena sen, että jopa hyvin välttävällä koodaustaidolla
varustetun sepän on mahdollista saada aikaiseksi pelkästään erilaisten pohjien, lisäosien
ja koodiesimerkkien avulla näennäisesti toimivia purkkaviritelmiä.
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Hyvä koodi ei ole kirjoitettu pelkästään ohjelman suoritettavaksi vaan myös luettavaksi.
Koska koodia tullaan kuitenkin myöhemmin myös ylläpitämään ja jatkokehittämään,
sitä pitää pystyä myös lukemaan. Hyvä jäsentely, sisentäminen ja sopivan mittaiset
”kappaleet” tekevät koodista helppolukuista, jolloin koodarin on silmäilemällä helppo
ymmärtää, mitä koodissa missäkin kohdin tapahtuu. Kun myös muuttujien ja toimintojen
nimeämiset on tehty harkiten ja toimintalogiikat kuvattu selkeillä kommenteilla,
muutosten tekeminen on helpompaa ja riskittömämpää.
Kun verkkosivustoa koodataan jonkin alustan tai julkaisujärjestelmän päälle, kuten
useimmiten tehdään, on tärkeää noudattaa alustan omia käytäntöjä ja malleja
sekä myös hyödyntää alustan tarjoamia sisäänrakennettuja toimintoja ja muita
mahdollisuuksia. Näin toimimalla muun muuassa pienennetään sitä riskiä, että jokin
räätälöity osa koodia hajoaisi alustojen päivityksien yhteydessä.

Teknologiavalinnat
Nykypäivänä verkkopalveluita rakennetaan jos jonkinmoisilla teknologioilla. Teknologiat
vaihtelevat niin taustajärjestelmien, rajapintojen kuin front end -tekniikoiden suhteen. Ei
varmastikaan ole yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa tehdä asioita, mutta perusteet valinnoille
olisi hyvä löytyä kerta kerrasta.
Verkkosivutoimittajaa on hyvä haastaa perustelemaan, miksi he tarjoavat esimerkiksi
modernia headless-ratkaisua asiakkaan verkkosivuston rakentamiseen. Ja nimenomaan
asiakkaan näkökulmasta – älkää antako esimerkin sanan moderni hämätä. Mitä valinta
tarkoittaa esimerkiksi hakukonelöydettävyyden näkökulmasta?

Miten meidän sivustomme löytyy Googlessa?
Hakukonelöydettävyys on tietysti yksi asia, joka on kovin tärkeää
verkkopalveluhankkeissa. Siihen liittyy niin sisällöllinen kuin tekninenkin näkökulma.
Jutellaan me tekniikasta.
On siis asioita, joita meidän koodareiden tulee tehdä, jotta sivusto on mahdollisimman
hakukonelöydettävä. Tuleehan niiden potentiaalisten asiakkaiden ja palveluista
kiinnostuneiden myös löytää verkkosivustollemme ja mielellään ennen kilpailijoiden
verkkosivustoja!
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Uudelleenohjaukset ovat asia, joka tulee ottaa huomioon joka ainoassa verkkosivuuudistuksessa. Jos vanhalla sivustollasi on esimerkiksi palvelusivu (www.esimerkki.
fi/palvelut/palvelu1), on se indeksoitunut Googleen jo valmiiksi ja löytyy lukuisten
käyttäjien selainten välimuistista. Saatatte myös ohjata liikennettä vaikkapa
digimainonnasta ko. osoitteeseen. Uudistuksen aikana sivuston sisältö (ja sitä myöten
url-rakenne) saatetaan uudistaa täysin, jolloin tuon saman sisällön osoite onkin (www.
esimerkki.fi/palvelu1). Meidän tulee silloin tehdä asioita, jotta sivulle /palvelut/palvelu1
kulkeva liikenne uudelleenohjataan sivulle /palvelu1.
Muita teknisiä hakukoneoptimointikäytänteitä ovat muun muassa cachen (välimuisti)
määritykset, tietoturva, SEO-laajennukset, palvelinkutsujen gzip-pakkaus sekä
luotettava ja toimiva palvelinvalinta. Sivuston tietorakenteen osalta otsikoinnit,
metakuvaukset ja selkeä ja hyvin suunniteltu sisältörakenne myös edesauttavat
hakukonelöydettävyyttä.

Pähkinänkuoressa
Kirjoituksessani on nyt käsitelty muutamia tunnistamiamme asioita, jotka ovat
asiakkaidemme mielestä merkityksellisiä ja liittyy suorasti tai epäsuorasti
verkkopalvelun tekniseen toteutukseen. Me rakennamme verkkopalvelut teknisesti
parhaalla mahdollisella tavalla, jotta ne palvelevat niin asiakasta kuin vielä tärkeämpää
kohdeyleisöä – asiakkaiden asiakkaita.
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O SA 7

Sisällöntuotanto
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Mistä lähteä liikkeelle? Ja milloin?
Jos organisaatiolla on olemassa jonkin sortin verkkopalvelu, se todennäköisesti on hyvä
lähtökohta sisällöntuotannolle. Joko esimerkkinä siitä, miten sisältöjä ei kannata tehdä,
tai sitten nykyverkkopalvelusta löytyy hyvää jatkojalostettavaa materiaalia. Joskus käy
niinkin onnellinen tilanne, että osa sisällöistä saattaa olla kelpoja sellaisenaan.
Toinen hyvä lähde sisällöille on organisaation muut markkinointimateriaalit. Onko
tuotettu esitteitä, esityksiä, postereita tai muita aineistoja, joihin on napakasti kuvattu
tuotteet, palvelut tai organisaation toiminta? Verkkopalvelun tulee olla linjassa muun
materiaalin kanssa, joten näistä on hyvä ammentaa sisältöä sopivissa määrin myös
verkkopalvelun puolelle. Harvoin kuitenkaan välttyy tilanteelta, jossa uutta sisältöä ei
tarvitsisi luoda lainkaan.
Missä vaiheessa projektia sisällöntuotanto kannattaa aloittaa? Yksinkertainen vastaus
on: mitä aikaisemmin sitä parempi. Sisällöt eivät voi olla valmiita liian aikaisin. Liian
myöhään kylläkin, jolloin verkkopalvelun julkaisu venyy.
Konkreettinen ja luontainen starttihetki sisällöntuotannon aloittamiselle on se, kun
sisältörakenne on lyöty lukkoon. Silloin tiedetään sivut eli sisältökokonaisuudet, jotka
verkkopalveluun tulevat, ja kirjoitustyö voi alkaa. Täysin valmiiksi sisällöt on mahdollista
tehdä siinä vaiheessa, kun layout-suunnitelmat ovat valmistuneet. Miksi vasta silloin?
Palaan tähän myöhemmin. Ensi alkuun kuitenkin vinkit tehokkaaseen sisällöntuotantoon.

Miten vältetään sisällöntuotannollinen katastrofi?
Mitä laajempi verkkopalvelu, sitä suurempi joukko ihmisiä on tuottamassa sisältöä.
Katastrofin ainekset ovat nopeasti kasassa, jos selkeä suunnitelma sisällön
tuottamiseen uupuu.
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Kuten monet muutkin katastrofit, tämäkin on vältettävissä hyvällä proikkaroinnilla.
On siis laadittava selkeä suunnitelma ja jaettava vastuut. Lista siitä, mikä sisältö on
kenenkin vastuulla, edistää hommia jo huomattavasti. Myöskään tiukat deadlinet
eivät ole pahitteeksi – tunnetusti pakko on paras muusa. Sisäinen projektipäällikkö on
ehdoton, jos sisällöt halutaan kursia kasaan aikataulussa ja ilman suurempaa sählinkiä.
Yksinkertaisimmillaan uuden verkkopalvelun sisältöjä voi hallita esimerkiksi
pilvipalveluun luodulla kansiorakenteella, joka vastaa sivuston sisältörakennetta.
Jokaisesta sivusta on oma tiedostonsa, johon sisältö kirjoitetaan. Tällä simppelillä
menetelmällä saa hallittua laajankin verkkopalvelun sisällöntuotannon.
Jos kuitenkin hifistelemään haluaa lähteä, löytyy tähänkin työkaluja. Esimerkiksi
GatherContent on näppärä työkalu sisältöjen ja projektin hallintaan sekä organisaation
asiantuntijoiden osallistamiseen.

Yhteispeli asiantuntijoiden kanssa
Kuka tuntee organisaation toiminnan paremmin kuin sen asiantuntijat? Joskus
kuitenkin asiantuntijoiden osallistaminen sisällöntuotantoon osoittautuu hankalaksi
tehtäväksi esimerkiksi kiireen tai yleisen haluttomuuden takia. Usein joutuu myös
tasapainottelemaan erilaisten ambitioiden välillä, onhan jokaiselle oma osaamisalue
se organisaation tärkein juttu, jonka haluaa näkyviin verkkopalvelun paraatipaikalle (ja
mielellään vielä mahdollisimman yksityiskohtaisesti).
Vaikka houkutus kiireisten asiantuntijoiden vapauttamiseen verkkopalvelun sisältöjen
tuottamisesta on suuri, tämä saattaa johtaa falskiin lopputulokseen. Viisaus nyt vain
useimmiten asuu asiantuntijan päässä, ja parhaimmat sisällöt syntyvät viestinnän ja
markkinoinnin asiantuntijoiden ja substanssiasiantuntijoiden yhteispelillä.

Simppeliä, mutta saattaa pahimmassa kiireessä jäädä tekemättä.
Neljä vinkkiä asiantuntijoiden osallistamiseen:
1. Kommunikoidaan, että nyt edetään yrityksen strategian mukaisesti: tärkeimmät
tuotteet ja palvelut saavat eniten tilaa verkkopalvelussa. Ja valitettavasti ihan kaikesta
ei tarvitse kertoa.
2. Ota asiantuntijat mukaan sisältötyöhön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
3. Löydä organisaation innokkaat viestijät: ne, jotka haluavat kertoa osaamisalueestaan
ja ehkä jopa tuottavat itsekin julkaisukelpoista tekstiä.
4. Vähintään oikoluetuta sisällöt asiantuntijoilla, jotta voit olla varma, että kaikki on
mennyt myös asiasisällön osalta prikulleen oikein.
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Mitä sisältöä minnekin?
Verkkopalvelun sisältöjä on ollut pakko suunnitella jo ennen sisällöntuotannon
aloittamista. Ainakin on otettu kantaa siihen, miten sisältöä halutaan esittää: millaisia
sivupohjia sivustolle tulee, mitä moduuleita tarvitaan, mitä toiminnallisuuksia on
päätetty toteuttaa. Layout-suunnitelmat on todennäköisesti piirretty muutaman sivun
esimerkeistä ja loput sivuista pitää sisällöntuotantovaiheessa suunnitella.
Homma voisi edetä esimerkiksi näin:
Rekry-osioon voisi tulla kuvaus organisaatiosta ja avointen työpaikkojen syöte. Ehkä
myös muutaman työntekijän tiivis uratarina organisaatiossa työskentelystä. Entä
muuta? Yhteydenottolomake avoimia hakemuksia varten? Usein kysyttyjen kysymysten
osio?

Sisällöntuottajan vastuulla on miettiä, mitä moduuleita käytetään,
missä järjestyksessä ja mitä sisältöä esitetään.
Jokaisen sivun sisältö ja moduulien käyttö tulee suunnitella erikseen. Jonkun tulee myös
suunnitella myös sivujen otsikot, tekstit call to action -painikkeisiin, osioiden otsikoihin
ja niin edelleen. Pieniä tekstejä siellä sun täällä, jotka eivät synny kuitenkaan itsestään.
Näiden huolellinen suunnittelu ja toteutus on kuitenkin loppusilaus niin verkkopalvelun
käytettävyydelle kuin yleismielikuvalle.
Tässä suunnittelussa tärkein työkalu on layout-suunnitelma. Siitä näkee, millaisia eri
moduuleita on käytettävissä, millaisia tekstivarauksia eri osioissa on ja missä tarvitaan
kuvia. Kun sisällöt tuottaa sivuston layoutin ehdoilla, on projektin lopussa häämöttävä
sisällönsyöttö noin tuhat kertaa kivuttomampaa.
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Sisältö ei ole pelkkää testiä
Usein verkkopalvelun visuaalisen ilmeen suunnittelun jälkeen päästään myös
keskusteluun verkkopalvelun kuvituksesta ja muusta visuaalisesta sisällöstä.
Löytyykö arkistoista tarpeeksi laadukkaita kuvia? Pitäisikö järjestää kuvaukset? Vai
täydennetäänkö kuvamaailmaa laadukkailla kuvapankkikuvilla? Entä videot, infograafit,
ikonit ja muut visualisoinnit?
Mitenkään tekstiä väheksymättä, sitä on suhteellisen helppo tuottaa. Muu materiaali
vaatiikin enemmän joko sisäisiä ja ulkoisia resursseja. On siis päätettävä, millaisella
budjetilla sisältöjä lähdetään tekemään ja kuka kaiken konkreettisesti tekee.

Sisällöntuotanto – päättymätön tarina
Kun verkkopalvelu on julkaistu, sisällöntuotannon tiimi huokaisee helpotuksesta. Pitkä
ja joskus hieman kivinenkin urakka on saatu päätökseen, ihanaa! Valitettavasti tarina
ei päättynyt tähän. Jotta verkkopalvelu pysyy kiinnostavana, on sisältöä tuotettava
lisää. Erityisesti ajankohtaissisältö (blogit, uutiset, artikkelit) tuovat verkkopalveluun
dynaamisuutta ja houkuttelee käyttäjän palaamaan sivustolle uudestaan ja uudestaan.
Myös organisaatiot elävät. Se, mikä oli olennaista tänään, ei välttämättä ole sitä
huomenna. Verkkopalvelua ei voi hylätä julkaisun jälkeen, vaan se kaipaa säännöllistä
huomiota ja huolenpitoa jatkossakin.
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O SA 8

Testaus
ja julkaisu

42

Testaus ja julkaisu ovat verkkopalveluprojektissa melkoisen usein melko triviaaleja
ja yksinkertaisia työvaiheita, mikäli projekti on sujunut tähän pisteeseen saakka
sovitun prosessin mukaisesti niin kommenttikierrosten, kuin sisällöntuotannon ja
sen syöttämisen suhteen. Lisäksi on valmiiksi hyvä olla selvitettynä esimerkiksi mille
palvelimelle verkkopalvelu asennetaan ja kuka vastaa domainin (www.esimerkki.fi)
ohjaamisesta uudelle palvelimelle. Käyn tässä kirjoituksessa läpi, mitä testaus- ja
julkaisutyövaiheisiin sisältyy.
Testaus ja julkaisu ovat jälleen kerran työvaiheita, joihin kuluu aikaa. Välillä olemme
kuulleet ihmetystä siitä, että työvaiheiden yhteenlaskettu työmäärä esimerkiksi
muutaman kymmenen päivän verkkopalveluprojektissa saattaa olla vaikkapa kaksi
tai kolme henkilötyöpäivää. Maksaa siis 1600-2400,00€. Me kuitenkin haluamme
julkaista asiakkaidemme verkkopalvelut toimivina ja luotettavina ilman, että
törmätään julkaisun aikaisiin tai jälkeisiin korjaustoimenpiteisiin jotka aiheuttavat
päänvaivaa sekä meille, että asiakkaallemme.
Verkkosivuston testausprosessiin liittyy käyttöliittymän ja toiminnallisuuksien
testaus, joista ensimmäiseen liittyy myös sisällöllinen sekä
hakukoneoptimaalisuuteen liittyvä aspekti.

Käyttöliittymän testaus
Käyttöliittymän testaus tarkoittaa sitä, että testaamme verkkosivuston ulkoasun
toimivuuden ja vastaavuuden layout-suunnitelmiimme eri päätelaitteilla,
näyttöleveyksillä ja selaimilla. Tarkoitus on, että verkkopalvelu toimii millä tahansa
(ylläpitäjänsä kehityksen piirissä olevilla) päätelaitteilla ja selaimilla.
Me testaamme:
• Natiiveilla päätelaitteilla: PC, Mac, iPad, iPhone, Android…
• Googlen Developer -työkaluilla, joilla voidaan simuloida verkkopalvelun toimivuutta eri
päätelaitteilla ja käyttöjärjestelmillä
• BrowserStack-testauspalvelu, jolla voidaan simuloida verkkopalvelun toimivuutta eri
selaimilla
• Googlen Lighthouse-audintointityökalut teknisen optimoinnin ja saavutettavuuden
testaamiseen
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Tyypillisesti käyttöliittymän lopullinen testaus on hyvä tehdä vasta siinä vaiheessa,
kun verkkopalvelun todelliset sisällöt ovat syötettynä. Tämä siitä syystä, että voimme
tehdä testausmuutosvaiheessa tarvittaessa vielä muutoksia koodin päässä esimerkiksi
sisällön muuttuneisiin tai yllättäviin tarpeisiin.
Lisäksi työvaiheessa varmistetaan verkkopalvelun saama arvostus hakukoneiden
näkökulmasta. Lähes poikkeuksetta testauksessa ilmenee pieniä parantamista vaativia
yksityiskohtia, jotka hoidetaan kuntoon ennen julkaisua, jotta muun muassa Google
osaa rakastaa toteuttamamme verkkopalvelun pellin alta löytyviä ratkaisuja heti
julkaisusta lähtien.
Toimenpiteitä verkkopalvelun tekniseen optimointiin ovat muun muassa:
• Cachen määritykset
• Tietoturvalaajennos
• SEO-laajennos
• Palvelinkutsujen gzip-pakkaus
• Lähdekoodien minifiointi
• Kuvatiedostojen ja -kokojen automaattisen optimoinnin asentaminen

Toiminnallisuuksien testaus
Sivuston toiminnallisuuksia voivat olla esimerkiksi hakutoiminto tai maksamiseen
liittyvä integraatio. Tai vaikkapa tuotesuodatus.
Toiminnallisuuksien suhteen testataan luonnollisesti niin toiminnallisuuden käyttöliittymä, kuin itse toimivuus. Kun kirjoitan hakukenttään ’’kissa’’, löytyykö sivustolta
kaikki kissaan liittyvät aihealueet sisältötyyppeihin jaettuna? Kun teen testimaksun,
meneekö se läpi, saanko automaattisen tilausvahvistuksen ja kulkeeko tieto
testitilauksesta asiakkaan ERP-järjestelmään? Kun suodatan tuotehaussa vain
kultakellot näkyville, tapahtuuko suodatus raketinnopeasti ja oikein? Ja tämä kaikki
testataan eri selaimilla ja päätelaitteilla.
Toiminnallisuuksien testauksen tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että
ennen julkaisua vielä varmistetaan, että kaikki toimii niin kuin pitää. Verkkopalveluprojektien ollessa esimerkiksi 70 henkilötyöpäivän ohjelmoinnin vaativia ohjelmistohankkeita, joissa on lukuisia toisiinsa vaikuttavia muuttujia, on testausprosessin oltava
kunnossa, jotta julkaisun aikaisilta ongelmilta vältytään.
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Tyypillisesti toiminnallisuuksien testaus tapahtuu kehittäjiemme toimesta käsipelillä,
mutta myös yksikkötestausta (unit testing) ja muuta ohjelmallista testausta tehdään
bisneskriittisissä ja monimutkaisimmissa toteutuksissa. Testaustarpeet siis arvioidaan
yksilöllisesti.

Julkaisu
Pitäähän uusi verkkopalvelu saada käyttäjien käsille. Julkaisu jakautuu kolmeen
vaiheeseen:
1) verkkopalvelun asennus live-palvelimelle
2) domainin ohjaaminen live-palvelimelle
3) uudelleenohjaukset
1. Meidän toimintamalliimme kuuluu se, että verkkopalvelun kehitys niin uudistuksen kuin
julkaisun jälkeisen ylläpidon aikana tapahtuu kehityspalvelimella, esimerkiksi osoitteessa
esimerkkidomainstaging.demo.fi. Julkaisun ensimmäinen vaihe on siis se, että palvelu
kopioidaan kehityspalvelimelta varsinaiselle palvelimelle.
2. Kun palvelu on onnistuneesti asennettu myös live-palvelimelle, on syytä ohjata
verkkopalvelun kävijäliikenne sinne. Tämä työvaihe pitää siis sisällään sen, että
toimittaja (meidän hankkeissa me) ohjeistaa domainin ylläpitäjätahoa (nimipalveluntarjoaja) ohjaamaan domainin (esimerkki.fi) liikenteen vanhan palvelimen (eli missä
vanha verkkosivusto sijaitsi) sijaan uudelle, meidän pystyttämälle palvelimelle, jossa uusi
komeus sijaitsee. Tämän muutoksen jälkeen esimerkki.fi on siis julki, käy ja kukkuu.
3. Uudelleenohjaukset ovat hakukonelöydättävyyden kannalta kriittisen tärkeä
toimenpidekokonaisuus. Tässä työvaiheessa verkkopalvelulle kerrotaan, mihin uuden
verkkopalvelun sivuille entisen verkkopalvelun osoitteista eli sivuista ohjataan.
Koska verkkopalvelumaailma on mielenkiintoinen, kannattaa toimittajan aina varautua
olemaan ’’passissa’’ vahtimassa, että domain- ja uudelleenohjaukset menevät nappiin ja
verkkopalvelussa on kaikki kunnossa myös julkaisun jälkeen.

Täten suositeltu julkaisuajankohta ei ole perjantai-iltapäivä,
vaan mieluummin maanantai. Vaikka julkaisu olisikin valmisteltu
parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteenveto
Ja noin – verkkosivusto tai -kauppa on testattu ja julkaistu onnistuneesti. Kuten alussa
kirjailin, ei tämä työvaihe ole kovinkaan haastava. Haastavan siitä tekee potentiaalinen
huolimattomuus testauksessa, selvitysten myöhästyminen esim. palveliasioiden suhteen
tai kommunikaatiokatkokset vastuissa julkaisun aikaan. Vältä näitä sudenkuoppia, niin
julkaisu sujuu kuin tammenlehvillä.
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Jatkokehitys
ja ylläpito
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Uusi verkkopalvelu on kuin vastarakennettu puutarha: maapohja on möyritty kuntoon
ja kauniit istutukset aseteltu paikoilleen. Jos kuitenkin käy niin, että kukat jäävät
kastelematta ja tuholaiset torjumatta, hyvinkin rakennettua puutarhaa odottaa
ikävä kohtalo. Vastaavasti käy myös oman onnensa nojaan hylätylle verkkopalvelulle:
sisällöt vanhenevat, tietoturva rakoilee, kaikki ei toimikaan niin kuin pitäisi.
Ylläpito ja jatkokehitys ovat verkkopalvelun laadun näkökulmasta kriittisessä roolissa,
ja siksi niille kannattaa uhrata muutama ajatus jo verkkopalveluprojektin aikana.
Kuka toteuttaa ylläpidon? Miten jatkokehitystä koordinoidaan?
Asiakkaan näkökulmasta työläin vaihe alkaa vasta julkaisun jälkeen. Sisältöjä täytyy
päivittää ja mieluiten tuottaa jatkuvasti lisää. Tässä vaiheessa yleensä huomataan,
että tarvitaan uusia sivupohjia, sisältömoduuleita, lomakkeita, laskureita, karttoja ja
muita uusia toiminnallisuuksia. Todennäköisesti myös itse verkkopalveluprojektista on
jäänyt kytemään ajatuksia ominaisuuksista, joita halutaan myöhemmin toteuttaa.
Jatkokehityksen rinnalla verkkosivuston toimivuus ja tietoturva täytyy varmistaa
jatkuvalla teknisellä ylläpidolla.
Tekemistä siis riittää, mutta miten tekeminen käytännössä onnistuu sujuvasti?
Harmillisen usein ei oikein mitenkään.

Verkkosivuston ylläpito
Verkkosivuston ylläpito tarkoittaa niitä säännöllisiä, kuukausittaisia toimenpiteitä, joilla
varmistetaan verkkopalvelun toimivuus niin julkaisujärjestelmän, toiminnallisuuksien,
mahdollisten lisäosien kuin tietoturvankin osalta.
Me Intolla rakennamme lähes kaikki verkkopalvelut WordPress-julkaisujärjestelmän
päälle, joten tämä artikkeli keskittyy nimenomaan sen ylläpitoon. Toisaalta samat
lainalaisuudet pätevät muun muassa Drupal-asennuksiin.
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Kansankielellä ylläpito tarkoittaa sitä, että:
Into-Digital tekee joka kuukausi manuaalista työtä ja valvontaa, jotta verkkopalvelu ja
sen mahdolliset laajennokset pysyvät ajan tasalla ja tietoturva kunnossa.
Ja sama asia ei-niin-kansankielellä:
Into-Digitalin tarjoamaan ylläpitopalveluun sisältyy WordPress-julkaisujärjestelmän ja
sen ulkoisten laajennosten (plugin) versiopäivitykset. Päivitämme julkaisujärjestelmän
ja laajennokset aina uusimpaan release-tason minor-versioon. Pääversiopäivitysten
ajankohdan sovimme asiakkaan kanssa etukäteen, jotta mahdollisiin pidempiin
käyttökatkoihin voidaan varautua. Beta-versioita emme käytä ilman erillistä sopimusta.
Kriittiset päivitykset teemme heti versiopäivityksen julkaisun jälkeen ja muut päivitykset
kuukauden välein. Kokoamme pienet versiopäivitykset yhteen päivityskertaan, jotta
päivitysten kustannukset pysyvät maltillisina. Varmistamme aina verkkopalvelun
toimivuuden päivitysten tekemisen jälkeen, jotta ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään.

Miksi verkkopalvelun ylläpito on tärkeää?
Verkkopalveluiden tietoturva on meille sydämen asia, eikä yhteenkään ylläpitopalvelumme piirissä olevaan verkkopalveluun ole murtauduttu (kop kop).
Suojaamme tekemämme verkkopalvelut aina vähintään WordPressin tietoturvalaajennuksella. Lisäosa sisältää palomuurin sekä säännöllisen tietoturvaskannauksen.
Palomuuri estää tunnetut hyökkäysyritykset ja toistuvat kirjautumisyritykset
automaattisesti. Skannaus puolestaan ilmoittaa mahdollisista tietoturvaongelmista
ja -murroista. Lisäosa myös seuraa aktiivisesti verkossa tapahtuvia hyökkäyksiä ja
päivittää jatkuvasti palomuuriaan.
Käytämme verkkopalveluissa aina turvallisia, hyväksi todettuja lisäosia. Ikuista tietoturvaa se ei kuitenkaan takaa, sillä hakkerit löytävät haavoittuvuuksia tuon tuosta.
Asiantuntijamme myös seuraavat jatkuvasti WordPressin tietoturvapäivityksiä.
Säännölliset päivitykset siis ovat erityisen tärkeitä verkkopalvelun tietoturvan
kannalta. Kaikille ylläpitopalvelumme piirissä oleville verkkopalveluille tehdään
tietoturvapäivitykset sekä sisällönhallintajärjestelmän ja lisäosien päivitykset
kuukausittain.
Kun verkkopalvelun julkaisujärjestelmä ja lisäosat pidetään ajan tasalla, pysyy verkkopalvelu toimintavarmana. Hyvästit yllättäville bugeille ja mystisesti kadonneille
sisällöille!
Ylläpidon hinta
WordPress-verkkopalveluiden ja -kauppojen ylläpito maksaa tyypillisesti 125 €/kk (+ alv
24 %). Laajemmat ja kompleksisemmat verkkopalvelut hinnoittelemme tarpeen pohjalta.
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Jatkokehitys
Kun verkkopalvelua kehitetään suunnitelmallisesti, se toimii paremmin kaikilla mittareilla
ja tuottaa varmemmin haluttuja tuloksia. Järkevästi suunnitellulla jatkokehityksellä
vältytään myös siltä, että verkkopalvelu olisi kokonaisuudistuksen tarpeessa lähivuosina.
Kehitystyössä on tärkeää huomioida sekä verkkopalvelun ylläpitäjän että käyttäjän
näkökulmat. Kehityskohteiden suunnittelussa otamme tarvittaessa myös kantaa myös
esimerkiksi hakukoneoptimointiin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuihin.
Jatkokehitystä voi hallita monella tapaa, joista kaksi mallia toistuu omassa arjessamme
yleisimmin.
1. Asiakkaan määrittelemät tarpeet
Tässä mallissa kehitystyö lähtee asiakkaan tunnistamista tarpeista ja etenee
seuraavasti:
1) Asiakas tekee toimeksiannon verkkopalvelunsa jatkokehityksestä (esim. tarvitaan uusi
sisältömoduuli ajankohtaissisällön esittämiseen)
2) Kirjoitamme toimeksiannon pohjalta tarkemman teknisen kuvauksen työn sisällöstä ja
annamme asiakkaalle kiinteähintaisen tarjouksen työstä.
3) Kun asiakas hyväksyy työn tehtäväksi, vahvistamme aikataulun ja teemme työn.
Tyypillisestä päivien sisällä toimeksiannosta.
4) Toimitamme asiakkaalle linkin verkkopalvelun demoversioon, jossa asiakas pääsee
tarkistamaan tehdyn työn ja hyväksymään sen julkaistavaksi.
5) Raportoimme asiakkaalle toteutetun työn sisällön ja laskutamme tehdyt työt
kuukausittain.

2. Jatkokehitys Into-Digitalin näkemyksen pohjalta
Toimimme useiden asiakkaidemme kanssa työskentelymallilla, jossa verkkopalvelun
jatkokehitystä ohjataan yhdessä. Meidän tehtävämme on asiakkaan toiveiden kriittinen
arviointi ja sparraaminen sekä omien suosituksiemme esittäminen.
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Järjestämme esimerkiksi kuukausittaisen työpalaverin, jossa asiakkaan kanssa
yhdessä määrittelemme keskeiset kehityskohteet ja päätämme, mitä töitä lähdemme
seuraavaksi tekemään. Samalla käymme läpi edellisen kuukauden aikana tehdyt työt.
Kehitystyö etenee seuraavin vaihein:
• Kirjoitamme tarkemman teknisen kuvauksen työn sisällöstä ja annamme asiakkaalle
kiinteähintaisen tarjouksen työstä.
• Kun asiakas hyväksyy työn tehtäväksi, vahvistamme aikataulun ja teemme työn.
• Toimitamme linkin verkkopalvelun demoversioon, jossa asiakas pääsee tarkistamaan
tehdyn päivityksen ja hyväksymään sen julkaistavaksi.
• Raportoimme asiakkaalle toteutetun työn sisällön ja laskutamme tehdyt työt
kuukausittain.
Jatkokehityksen hinta
Tarjoamme työn tuntihinnalla ja laskutamme työn toimittamamme kiinteähintaisen
tarjouksen mukaan. Tällä mallilla asiakas ei siis koskaan maksa tyhjästä tai joudu
miettimään hinnan muuttumista kesken projektin. Laskutamme jatkokehitystyöt
kuukausittain. Toimitamme kuukauden päätteeksi raportin tehdyistä töistä ja
laskutusyhteenvedon asiakkaalle hyväksyttäväksi. Tuntihintamme ylläpidon ja
jatkokehityksen töille on 107 € (+alv 24 %).

Mitä jos verkkopalvelu on vailla huolenpitoa?
Tarjoamme ylläpito- ja jatkokehityspalveluita myös olemassa oleviin (muiden tekemiin)
verkkopalveluihin. Tunnemme tekemisen tyypilliset haasteet ja olemme tottuneita
ratkomaan niitä.
Olemassa olevan verkkopalvelun ylläpidon ja jatkokehityksen haltuunotto tapahtuu
yleensä seuraavasti:
1) Yhteydenotto Into-Digitaliin ja yhteinen aloituspalaveri, jossa kartoitetaan
nykytilannetta ja tarpeita.
2) Asiakas järjestää Into-Digitalille pääsyn nykyiseen julkaisujärjestelmään ja
verkkopalvelun palvelimelle.
3) Into-Digital tutustuu verkkopalvelun tekniseen toteutukseen ja antaa tämän
perusteella tarjouksen ylläpito- ja jatkokehityspalveluista.
4) Aloitetaan yhteistyö yllä kuvattujen mallien pohjalta.

TL;DR
Verkkopalvelun teknistä ylläpitoa voisi kutsua kuukausittaiseksi terveystarkastukseksi,
jossa tehdään tarkastuksen lisäksi myös tarvittavat päivitykset ja toimenpiteet. Sillä
varmistetaan verkkopalvelun saumaton toimivuus teknisellä tasolla. Hyvin suunnitellulla
jatkokehityksellä puolestaan varmistetaan, että verkkopalvelu vastaa myös
tulevaisuudessa sekä käyttäjien että ylläpitäjien tarpeisiin.
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Kommentointi
ja osallistaminen
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Projektitiimi helvetistä
Asiakkaan projektitiimissä on 15 henkilöä, jotka kaikki edustavat suuren organisaation
eri yksiköitä. Varsinaista projektipäällikköä ei ole, vaan vastuu on hajautettu. Jokainen
yrittää ajaa oman yksikkönsä etua, kukaan ei näe metsää puilta. Todennäköisesti
organisaation sisäisetkin linjaukset ovat auki eikä kukaan edes muista, miksi
verkkosivuja lähdettiin uudistamaan. Lopulta ehkä johtoryhmästä jyrähdetään, että
koettakaas nyt saada projekti valmiiksi.
Samaan aikaan toimittajan päässä projektipäällikkö huitelee tiellä tietämättömillä,
kenties vastuuhenkilö on vaihtunut pariinkiin otteeseen. UX/UI-suunnittelija on kadonnut
maisemista heti leiskojen esittelyn jälkeen. Pahimmassa tapauksessa devaaja-parka
yrittää vastailla asiakkaan kysymyksiin ja lopuksi asiakkuusjohtaja tulee kertomaan,
että nyt projektin budjetti on ylittynyt ja lisää rahaa olisi löytävä tiskiin pikimmiten.
Kuvaus on kuvitteellinen, mutta valitettavasti ei kovinkaan utopistinen.

The Dream Team
Millaisella porukalla sitten kannattaa lähteä verkkopalveluprojektiin? Vähempi parempi,
sanoisin. Liian suuren projektiryhmän riskinä on säheltäminen, hankala päätöksenteko,
risteävät intressit ja kontrollin puute. Liian pieni tiimi puolestaan voi olla pulassa
työläämpien vaihden, kuten sisällöntuotannon, kanssa. Suuressa organisaatiossa pieni
projektitiimi voi olla haaste myös siksi, että organisaatiokäppyrän eri osasten tarpeita
on vaikea tunnistaa.
Siispä taikasanat ovat: sisäinen projektipäällikkö ja oikea-aikainen osallistaminen. Noin
2–4 hengen ydinryhmä on useimmiten optimaalinen.
Tukea osallistamiseen tuo toimittajan tiimi, jolla olisi syytä olla homma paremmin
hanskassa kuin yllä kuvatussa esimerkissä. Toimittajan projektipäällikkö
varmistaa aikataulutuksella, että kommentoinnille on varattu aikaa, ja kommunikoi
asiakkaalle selkeästi, että nyt niitä kommentteja kiitos. Rautalankojen ja leiskojen
kommenttikierroksella on mukana UX/UI-suunnittelija ja demovaiheessa koodari, jotta
projektia saadaan vietyä haluttuun suuntaan. Hyvä projektipäällikkö myös osaa vinkata
jo projektin alussa, miten muu organisaatio kannattaa ottaa mukaan.
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Keneltä kysytään ja mitä?
Ensimmäinen mahdollisuus (suuren tai pienen) organisaation osallistamiseen
on ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista. Tämä voi tapahtua osana
verkkopalvelutoimittajan kanssa tehtävää määrittelyä (jonka tekemistä lämpimästi
suosittelemme) tai sitten hyvänä taustatyönä organisaation sisäisesti. Tässä vaiheessa
on helppo kartoittaa organisaation tarpeet ja lähteä kiteyttämään uuden verkkopalvelun
syvintä olemusta. Kaikilla on myös tässä kohtaa mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.
Ennen suunnittelua voidaan osallistaa oman organisaation lisäksi myös asiakkaita,
joilta usein saadaan timanttista näkemystä tarpeista sekä mahdollisesti myös nykyisen
verkkopalvelun kipukohdista. Asiakkaita voidaan haastatella, heille voidaan tehdä kysely
tai jos jonkinlainen saittelo on jo olemassa, voidaan sinne asentaa kävijäkysely.
Näitä tietoja kun vielä rikastetaan kävijädatalla, SEO- ja avainsana-analyyseilla
sekä organisaation sisäisillä linjauksilla, päästään hyvään vauhtiin sivuston
palvelumuotoilussa ja sisältöjen suunnittelussa. Työn tuloksena syntyy sivuston
rautalankamalli. Jos kyseessä on yhtään toiminnallisempi verkkopalvelu, rautalangan
kliksutteluun kannattaa osallistaa myös varsinaisen projektiryhmän ulkopuolisia
henkilöitä, jollei jopa täysin ulkopuolisia ihmisiä (kuten perheenjäseniä). Tässä vaiheessa
on vielä helppo viilata toiminnallisuuksia, kuten navigaatiota, hakua, filtteröintejä,
listauksia, sekä tunnistaa sisällön esittämiseen liittyviä tarpeita.
Sitten projektin kivoin osuus ja piirretään leiskat. Tässä vaiheessa päästään
kommentoimaan sivuston ulkonäköä, miten se vastaa organisaation brändiä ja
toivottuja mielikuvia. Tämä on toki myös se vaihe, joka herättää eniten mielipiteitä,
ja helposti päädytään juupas-eipäs-keskusteluun. Siksi osallistamista kannattaa
harjoittaa maltilla, ja asiakkaan projektiryhmän tulee pystyä linjaamaan, mihin suuntaan
jatketaan. UX/UI-suunnittelijan avustuksella toki.
Kun uusi verkkopalvelu on saatu demokuntoon, pääsee asiakas kommentoimaan myös
itse toteutusta. Tässä vaiheessa kommentit liittyvät usein sisällönhallinnan ratkaisuihin
ja pieniin viilauksiin, joten ydintiimillä on parhaat valmiudet kommentointiin. Viilauksia
tehdään useimmiten sisällönsyötön rinnalla.
Kun sisältö on saatu kutakuinkin paikoilleen, voi kutsua kollegat ja ystävät ihastelemaan
uutta verkkopalvelua.
Tässä vaiheessa kommentteja kannattaa kerätä erityisesti sisällöstä:
• Toimiiko sivurakenne?
• Ovatko tekstit helposti luettavia?
• Entä istuvatko kuvat nätisti paikoillaan?
• Onko lorem ipsumeita unohtunut vielä jonnekin?
Tuoreisiin silmiin osuu viimeisteltävät kohteet helpommin.
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Kommentoinnin salat
Muutama yksinkertainen asia helpottaa kommentointia, tekee siitä tehokasta ja säästää
monelta harmaalta hiukselta projektin lopussa.
Oikea-aikaisuus
Toimittajan projektipäällikön tehtävänä on viestiä asiakkaalle ne projektin vaiheet, joissa
kommentteja kaivataan. Samalla myös proikkari tekee selväksi, mitä missäkin vaiheessa
kannattaa kommentoida. Rautalangoissa ei kannata keskittyä place holder -sisältöjen
ihmettelyyn, ja leiskoissa on jo melko työlästä lähteä muuttamaan esimerkiksi
verkkokaupan filtteröinnin logiikkaa.
Avoimuus
Kommentointi on se vaihe, jossa keskusteluyhteys kannattaa pitää avoimena.
Toimittajalla on tieto parhaista käytännöistä, asiakkaalla taas omasta toimialueestaan.
Rehellisellä ja avoimella keskustelulla päästään parhaaseen mahdolliseen
lopputulokseen.
Yhteinen linja
Monet verkkopalveluun liittyvät asiat herättävät tunteita (mikä on hyvä!). Se tosin
tarkoittaa myös usein “mä tykkään/en tykkää tästä” -kommentointia. Joskus asiakkaan
projektitiimi ajautuu mielipiteiden viidakkoon, jossa on hankala suunnistaa ilman
yhteistä päämäärää. Työkaluja yhteisen linjan selkeyttämiseen ovat alkuun tehty
projektisuunnitelma, brändin linjaukset, strategiat ja muut suunnitelmat, jotka lopulta
auttavat palauttamaan ajatukset olennaiseen.
Päätöksenteko
Lopulta kommentointi on myös päätöksentekoa. Millä edetään, mitä vielä muokataan?
Jouheva projektin eteneminen vaatii päätöksiä ja jämäkkyyttä. Joskus suunnitelmia
pitää muokata jälkikäteen, yleensä onneksi ei, mutta vatvominen jumittaa projektin
limboon, josta on vaikea päästä pois.
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Vakuutuitko?
Ota yhteyttä!
myynti@into-digital.fi
Aapo Mäki, +358 50 330 8959

