Verkkosivuston
suunnittelumalli
NÄIN VARMISTAT, ETTÄ SIVUSTOPROJEKTI
ONNISTUU HETI SUUNNITTELUVAIHEESSA

Olet jo matkalla
toteuttamassa
parempaa
verkkosivustoa
Verkkosivuston uudistuksessa tai kokonaan uuden sivuston perustamises
sa on tärkeää, että suunnitteluvaihe hoidetaan huolella. Suunnitteluvaihe
rakentaa sivustoprojektin perustukset, mikä helpottaa ja nopeuttaa seu
raavia työvaiheita.
Tähän oppaaseen on koottu viiden

däänkö verkkosivut itse vai tilataanko

kohdan suunnittelumalli, jota hyödyn-

ne ammattilaiselta.

tämällä pystytään laatimaan kattava

Suunnittelupohjassa on hyödynnetty

ja tehokas suunnitelma verkkosivuston kehittämiselle. Pohjaa pystytään
hyödyntämään riippumatta siitä, teh-

Growth-Driven Design suunnittelumenetelmää.

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Tämä sanonta pätee etenkin verkkosivustojen
kohdalla. Huonosti suunniteltu sivustoprojekti aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia
ja pahimmillaan lopputulos ei palvele yrityksen liiketoiminnan tavoitteita.
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Vinkki: Kirjoita jokaisen kohdan ajatukset ja suunnitelmat paperille tai
koneelle.
Vaikka jokin kohta tuntuu itsestään selvältä, kirjoittamalla joudumme käsittelemään ajatuksia tarkemmin, jotta saamme sanallistettua ne. Sanallistamisen
myötä käymme läpi ajatusprosessin, jolloin huomioimme asioita perusteellisemmin.

Tavoitteiden
asettaminen
3 esimerkkiä
tavoitteille
Isoin kompastuskivi tehottomien
verkkosivuston luomiselle on sel-

1

Löydettävyys
Asiakas löytää tarvitsemansa
palvelut verkosta, kun hänellä on
ostohousut jalassa.

2

Informaation jakaminen
Koulutetaan sivustolla kävijää, jotta hän ymmärtää paremmin palveluiden tärkeyden. Tällä luodaan
myös lisämyyntiä, koska valistunut
asiakas ostaa herkemmin.

keiden tavoitteiden puuttuminen.
Ensimmäinen vaihe on suunnitella
verkkosivuston tavoite.
Miettikää mitä haluatte saavuttaa
verkkosivustolla tai miten haluatte
niiden edesauttavan teidän liiketoimintaa?
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Vakuuttavuus
Kilpailua on jatkuvasti, joten miksi
asiakas valitsisi teidät? Korosta
vahvuuksia, osaamista sekä erottuvuustekijöitä.

Kohderyhmän ja
ostajapersoonan
määritys
Yritys markkinoi ja myy tehokkaammin, kun tiedossa on kohde
ryhmä: kuka todennäköisesti ostaa teiltä?
Kohderyhmän edustajasta voidaan luoda ostajapersoona, jota ajatellaan ihmisenä: ikäryhmä, sukupuoli, sijainti, elämäntyyli ja –tilanne.
Yrityksellä voi olla yksi tai useampi ostajapersoona.
Kun tiedetään kenelle tarjotaan tuotteita tai palveluita, osataan paremmin laatia sisällöt, jotta potentiaalinen asiakas päätyy myönteiseen ostopäätökseen.
Hahmota mitkä ovat ostajaper-

Mitä ostajapersoona arvostaa

soonan tarpeet tai ongelmat ja

tuotteessa tai palvelussa ja kuin-

kuinka yrityksenne pystyy autta-

ka pystytte huomioimaan tämän?

maan häntä näissä ongelmissa?

Miten viestiä ostajapersoonalle?

Mitkä ovat ostamisen esteenä, eli

Ymmärtääkö hän alan termistöä

mitkä ovat yleisimmät ”fraasit”

ja slangia? Arvostaako hän rentoa

kieltäytymiselle?

kielenkäyttöä vai tuleeko viestiä
virallisella äänensävyllä?
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Perusoletukset
Oletukset ovat ikäänkuin SWOT-analyysi verkkosivustosta:
mitä ja miten tulee kehittää, mitkä ovat erottuvuustekijät
sekä hyödynnettävissä olevat resurssit.
Verkkosivuston perusoletukset koostuvat neljästä osiosta:
ydinongelmat, ratkaisut ydinongelmiin, lisäarvot ja resurssit.
Kaksi ensimmäistä oletusta – ydinongelmat ja ratkaisut ydinongelmiin – liittyvät verkkosivuston kehitykseen. Eli nämä
kohdat voidaan jättää tyhjiksi, jos verkkosivustoa ei ole aiemmin ollut.

Vinkki: Hyödyntäkää käyttäjädataa.
Saatamme itse olla sokeita oman verkkosivuston ns. sudenkuopista. Jotta
pystytään paremmin hahmottamaan
ydinongelmia, kannattaa kerätä käyttäjäpalautetta kävijöiltä.
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1. Ydinongelmat
Mitkä ovat nykyisen sivuston pahim-

2. Ratkaisut ydin
ongelmiin

mat ongelmat?

Mitä tulisi tehdä toisin, jotta ongel-

Esim. Sivustoa ei löydy / ei kävijöitä, kävijät poistuvat nopeasti, kävijät eivät ota
yhteyttä.

mat ratkaistaan?
Esim. Sivuston selkeyttäminen, sisältöjen
kehitys, ohjataan kävijää paremmin.

3. Lisäarvot

4. Resurssit

Yrityksen erottuvuustekijät, eli miksi

Kenen taitoja hyödynnetään projek-

valita meidät kilpailijan sijaan? Mi-

tissa?

ten tuoda esiin ammattitaito, laatu
ja luotettavuus?

Esim. tehdään itse, kontaktit (tutut, ystävät, sukulaiset), henkilökunta, ammattilaiset / toimistot.
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Ostopolun
luominen
Ostopolku on asiakkaan matka tarpeen syntymisestä
tai mielenkiinnon heräämisestä aina tilausvaiheeseen.
Määrittäkää mikä on toivottu ja todennäköinen ostopolku.
Ostopolku ei välttämättä rajoitu pelkästään verkkosivustoon.
1

2

Kävijä saapuu
etusivulle
5

3

Tutustuu lyhyeeseen
yritysesittelyyn
6

Täyttää yhteydenotto
lomakkeen
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Teemme kartoituksen
sekä hinta-arvion

Soitamme asiakkaalle

4

Siirtyy tarvitsemaansa
palvelun alasivuun

Asiakas tilaa

Pohdi myös mahdollisia negatiivisia ostopolkuja, eli miten asiakas päätyy
kielteiseen ostopäätökseen ja mitkä saattavat olla tekijöitä tähän.
1

2

Kävijä saapuu
etusivulle

8

3

Ei löydä tarvitsemaan
sa palvelua nopeasti

4

Palvelu kuvattu hei
kosti, eikä vakuuta
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Asiakas ei ota
yhteyttä

Toivelista
ominaisuuksista
Nyt saa ideoida vapaasti verkko
sivuston toiminnallisuuksista ja
ominaisuuksista.
Näiden ominaisuuksien tavoitteena

Esimerkkejä
ominaisuuksista

on tarjota kävijälle informaatiota

• Blogi / uutiset

monipuolisemmin, parantaa vies-

• Varauskalenteri

tintää tai edistää käyttäjäkokemus-

• Kuvagalleria

ta.

• Uutiskirjeet
• Palvelu-/tuotelista

Jotta ominaisuuslista ei kasva

• Referenssit

turhan pitkäksi, kannattaa pohtia
mitkä toiminnot voisivat edesauttaa
ensimmäisessä kohdassa asetettuja
tavoitteita?
Tarvittaessa toivelistan ominaisuudet voidaan priorisoida ja järjestää
sen mukaan tärkeysjärjestykseen.

• Asiakaskommentit
• Chat
• Yhteydenottolomake
• Videomateriaali
• Henkilöstön yhteystiedot/esittely
• Jne.
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