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Miksi ihmiset käyvät 

verkossa?

Hakevat tietoa
Ostavat 

tuotteita tai 
palveluja

Haluavat 
liittyä 

johonkin 
yhteisöön

Hakevat 
viihdettä

3 sekunnin sääntö
3-5 sekunnissa käyttäjä päättää, mikä sivusto on ja löytääkö hän 

sivustolta haluamansa



Millainen on hyvä sivusto?

Vastaa odotuksiin

Informatiivinen

Helppokäyttöinen

Selkeä

Selvä sisältö – tiedetään minne tultiin

Ajankohtainen sisältö

Vaihtuva sisältö

Responsiivinen

Ottaa kohden yleisön huomioon

Hyvän näköinen

Nopea



Kartoitus ja 

sopimukset

Suunnittelu

Sivuston määrittely

Sisällön määrittely

Materiaalin määrittely

Sivuston rakenteen suunnittelu (sivustokartta)

Teeman valinta

Mallikuvat

Teeman 

valinta

Toteutus

Ylläpito

Tapaaminen

Esitutkimus

Tarjous

Sopimus

Sivuston toteutus

Materiaalin muokkaus



o Tämän vaiheen tarkoituksena on 

tarkentaa tuotteelle asetetut 

tavoitteet

o Analysoida kerättyä tietoa ja 

materiaalia luodaksesi rajat ja 

vaatimukset

o Tunnistaa ja rajata sisältö

o Selvittää materiaali tarpeet

MÄÄRITTELY



Organisoi: Luo käyttäjälle selkeä ja 

johdonmukainen informaatiorakenne

- Suzanne Martin

Designing Effective User Interfaces by Suzanne Martin

Minimoi: Tee mahdollisimman paljon
mahdollisimman vähällä

Kommunikoi: Määritä taso vastamaamaan 
käyttäjän valmiuksia

http://web.cs.wpi.edu/~matt/courses/cs563/talks/smartin/int_design.html


Sivuston rakenne

SUUNNITTELU

o Sivusto tärkeämpi kuin yksittäiset sivut

o Jaa sisältö loogisesti sivuihin

o Järkevä määrä tietoa per sivu

o Rakenne valitaan johdattamaan käyttäjän 

tarpeita sivustolla



Etusivu on sivuista tärkein

Etusivun pitäisi vastata mahdollisimman nopeasti ..

o Mihin olen saapunut?

o Mitä täältä löytyy?

o Mitä täällä voi tehdä?

o Miksi minun pitäisi olla täällä eikä jossain muualla?

SUUNNITTELU

Etusivulta pitäisi löytyä:

o Sivuston tunnus: Yrityksen nimi, liikemerkki, logo

o Houkutin

o Mikä on sivuston hierarkia ja rakenne

o Tärkeimmät toiminnot ja asiat (rekisteröityminen, 

uutiset, tarjoukset …)



Laskeutumissivu



http://www.best-templates.net/toplinks/in.php?id=ftlayout 20.2.2006

Ei käynnistyssivua tai –kuvaa

http://www.best-templates.net/toplinks/in.php?id=ftlayout


http://dashboard.webydo.com/landingpages/starta.aspx?&utm_source=colorschemedesigne&utm_medium=cpc&utm_cont

ent=footer-link&utm_campaign=paletton 13.10.2014

http://dashboard.webydo.com/landingpages/starta.aspx?&utm_source=colorschemedesigne&utm_medium=cpc&utm_content=footer-link&utm_campaign=paletton


http://www.aikakaus.fi/ 1.10.2004

http://www.aikakaus.fi/


http://www.arribasbrothers.com/ 1.10.2004

http://www.arribasbrothers.com/


http://havenworks.com/ 12.10.2010

http://havenworks.com/


http://www.finnair.fi 4.6.2004

http://www.finnair.fi/


Yhden sivun sivusto

http://milkandpixels.com/ 13.10.2014

Osat eroteltu värein tai tilalla

Responsiivisia

Hakukoneystävällisiä

Vain vähän sisältöä omaaviin sivustoihin

Hankalia selata

http://milkandpixels.com/


URL

Vältä monimutkaisia ja koodikieltä käyttäviä URL 
polkuja 

Osa käyttäjistä seuraa liikkumistaan sivustolla url:in avulla

Ääneen luettuna pitkä URL on rasittavampi kuin nähtynä

Käytä järkeviä kansiorakenteita

Käytä lyhyitä ja kuvaavia tiedostonimiä

Älä käytä isoja kirjaimia tai ääkkösiä

vältä erikoismerkkejä (~)

http://fets3.freetranslation.com:5081/?Language=Spanish%2F

English&Url=http%3A%2F%2Fwww.ciberpais.elpais.es%2Fd%2F

temas%2Fnoticia%2Fnoti189.htm&Sequence=core



http://www.tema.ru/p/h/o/t/o/s/h/o/p/ 17.10.2005



Rakenteen suunnittelu

Jaa sisältö loogisesti sivuihin

Järkevä määrä tietoa per sivu

Rakenne valitaan johdattamaan käyttäjän 
tarpeita sivustolla

Jokaiselta sivulta pitää päästä jonnekin!
Vähintään linkki takaisin etusivulle

Muista käyttäjä voi tulla sivustolle alisivun 
kautta

Erittäin suuri sivusto = yli 10 000 sivua

Kaikki tärkeät asiat ovat yhden tai korkeintaan kahden 
napsautuksen takana



Ei suunnitelmallista rakennetta

http://www.melodicas.com/ 12.10.2010 

http://www.melodicas.com/


Rakenteen suunnittelu prosessi

Home

Services

About Us

Contact

Physicians

Locations

Insurance

Patient Privacy

New Patient Form

Record Request Form

Staff

Forms

Policies

Toteutus



Rakenteen suunnittelu prosessi

Completed list:

Home

Services

About Us

Contact

Physicians

Locations

Insurance

Patient Privacy

New Patient Form

Record Request Form

Staff

Forms

Policies



Sisältörakenne 4



Kotisivu (index.html)

Yrityksen esittely ja logo

Uusimmat tuotteet ja mainos

Yhteystiedot (yhteys.html)

Henkilöstö ja

Yrityksen yhteistiedot

Tuotteet (tuotteet.html) 

Lista tuotteista

Kuvia tuotteista

Linkit tuotteiden lisätietosivuille

Lisätietoa 

tuotteesta 1

(tuote_1.html)

Lisätietoa 

tuotteesta x

(tuote_x.html)
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