
 

 

WordPress-blogin perustaminen 

Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: 
sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi Luo tili-painiketta WordPress lähettää 
aktivointiviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tili aktivoidaan avaamalla lähetetty linkki. Tämän 
jälkeen olet valmis käyttämään WordPress-blogiasi.  

Aluksi WordPress johdattaa sinut muutaman vaiheen läpi, jossa valitset mm. blogin taustan / teeman, 
kieliasetukset sekä haluamasi integraatiot eri sosiaalisen median alustoihin. WordPress on luonut blogin 
käyttöä esittelevän videon, joka on suositeltavaa katsoa. Lisätietoa WordPressin käytöstä saat 
osoitteesta: http://wpopas.fi.   

 
Kuva 1. Tilin luominen 

 
  



 

 

Kirjauduttuasi palveluun valitse yläpalkista ’Oma Blogit’ (My Blogs) kohta, jolloin sivulle tulee näkyviin 
nykyinen blogisivustosi sekä mahdollisuus luoda uusia blogeja. Valitsemalla juuri luomasi blogin 
(oranssi) pääset blogin selainnäkymään. Päästäksesi muokkamaan blogin sisältöjä valitse sivuston 
vasemmasta yläkulmasta valikko, jossa lukee sivusi nimi. Kts. kuva 3.  

 
Kuva 2. WordPress-blogisi etusivu  

 

Sivun luominen ja blogin asettaminen yksityiseksi 

Luo blogisi ensimmäinen sivu avaamalla ’Ohjausnäkymä’ (Dasboard). Valitse ’Sivut’ (Pages) ja ’Lisää 
uusi’ (Add New). Sivuja käytetään yleisesti ns. staattisen sisällön esittämiseen. Lisää sivuista ja niiden 
käytöstä tämän ohjeen lopussa.  

 
Kuva 3. Ohjausnäkymä 

 

  



 

 

Sivunäkymä avautuu koko ruudun levyiseksi. Pääset märittelemään sivulle otsikon sekä muokkaamaan 
sivun sisältöä. Sivun julkaisua ja sivujen keskinäistä hierarkiaa pääset muokkaamaan ohjausnäkymän 
oikeassa reunassa. 

  
Kuva 4. Sivun luominen 

Blogin asettaminen salaiseksi tapahtuu ohjausnäkymän kohdassa ’Asetukset’. Mene asetuksissa 
kohtaan ’Lukeminen’ ja merkkaa ’Sivuston näkyvyys’ osiosta kohta ’Haluaisin sivustoni olevan 
yksityinen…’. 

 
Kuva 5. Blogin asettaminen salaiseksi 

 

Alasivun luominen wordpress-ohjelmassa  

Mene ohjausnäkymässä kohtaan ’Kaikki sivut’ ja lisää uusi sivu.  

 
Kuva 6. Alasivun luominen, vaihe 1 

  



 

 

’Ohjausnäkymäsi’ oikeaan reunaan ilmestyy ’Sivun asetukset’ -valikko. Valitse ’Yläsivu’-kohdan 
alasvetolaatikosta se yläsivu, jonka alaisuuteen haluat uuden alasivun liittää. Alasivujen järjestystä voit 
muokata kohdassa ’Järjestys’ asettamalla kullekin sivulle haluamasi järjestysnumeron. Voit tehdä 
alasivun vain jo olemassa olevan sivun yhteyteen.  

 
Kuva 7. Alasivun luominen, vaihe 2 

Tallenna muutokset ja esikatsele sivua ja vie kursori yläsivun otsikon päälle ja alasivun linkki ilmestyy 
näkyviin.  

 
Kuva 8. Alasivun selainnäkymä 

 

 
Ensimmäisen blogipostauksen (Artikkelin) luominen 

Blogipostaus eli artikkeli tehdään ohjausnäkymän kohdassa ’Artikkelit’ (Posts). Valitse 
ohjausnäkymästäsi ’Artikkelit’ (Posts) ja ’Lisää uusi’ (Add New). Visuaalisesti artikkelin muokkausalusta 
on sama kuin edellä esitetyn sivunkin.   

 
Kuva 9. Artikkelin luominen, vaihe 1 



 

 

Sivun oikeassa laidassa, ’Julkaise’ -valikon alla, on ’Formaatti’-valikko, josta pääset vaihtamaan 
artikkelisi muotoa. Huomionarvoisia kohtia ovat myös otsikko- ja leipätekstikenttien välissä olevat 
tekstityökalut sekä ’Lisää media’ (Add Media), ’Lisää kysely’ (Add Poll) ja ’Lisää yhteydenottolomake’ 
(Add Contact Form) painikkeet.  

Muokkausnäkymän oikeassa alakulmassa on ’Tags’-valikko . Valikossa voit määritellä artikkelillesi 
useampia tunnistesanoja (tags). Tunnistesanat auttavat hakukoneita tunnistamaan sivusi sisältöjä, 
Tunnistesanoja hyödyntämällä sivusi nousevat paremmin esiin esimerkiksi Google-hauissa. 

 
Kuva 10. Artikkelin luominen, vaihe 2 

 

Artikkelin (blogipostauksen) ja sivun ero. 

Artikkelit 
Jos sivustolle halutaan blogi tai uutisia, tällöin niiden tekoon on viisainta käyttää artikkeleita. Artikkelit 
listataan lähes aina aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Tämän myötä niitä on hyvä käyttää 
blogeihin ja uutisiin, joissa uusin sisältö halutaan lähes poikkeuksetta esiin ensimmäisenä. 

Artikkelien avulla pyritään yleensä herättämään mielipiteitä ja kommentteja. Tämän takia artikkelien 
perässä on monesti kommentointimahdollisuus. Artikkelien ohessa on nykyään yleensä myös 
sosiaalisen median jakonapit (esim. Facebook, Twitter ja Google+), koska sisällön halutaan leviävän 
mahdollisimman paljon. 

Artikkelit ovat rakenteeltaan yleensä kaikki samanlaisia. Artikkelit ovat samantasoisia, toisin sanoen 
artikkelilla ei voi olla ala-artikkeleita. 

Sivut 
Sivuja käytetään staattisen sisällön näyttämiseen. Staattisilla sivuilla tarkoitetaan sellaisia sivuja, jotka 
kirjoitetaan yleensä kerralla kuntoon ja tämän jälkeen niihin tulee hyvin harvoin muutoksia. 

Nämä sivut tarjoavat lisätietoja, mutta niiden sisältö ei riipu mitenkään julkaisuajankohdasta. Sivut ovat 
hierarkisia. Sivulla voi siis olla x kappaletta alasivuja, joilla taas voi olla y kappaletta omia alasivuja. 
Sivulle voi määrittää erilaisia sivupohjia. 

Lähde: http://wpopas.fi/mita-eroa-on-sivuilla-ja-artikkeleilla/ 


