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Vinkkejä pikkuyrittäjien nettisivuihin 

 
Nettisivujen tekoa voi harjoitella monella tavalla. Keskeisintä on pohtia, mitä haluaa viestiä ja 
miten. Alla on erilaisia tapoja harjoitella nettisivujen tekoa yksinkertaisesta vaativampaan. Yksin-
kertaisimmissa tehtävissä viestitään kuvan ja tekstin keinoin koulussa olevilla ohjelmilla ja sovel-
luksilla. Vaativimmassa tehtävässä harjoitellaan ihan oikeiden nettisivujen tekemisestä. 
  
Tehtävä toimii hyvin eriyttävänä tehtävänä. Koko Pikkuyrittäjät-ryhmä voi tehdä omille pikkuyri-
tyksilleen kotisivut, ja valita itselleen sopivan vaativuustason ao. tehtävistä. Kaikissa tehtävissä 
pikkuyrittäjiä kannattaa kannustaa rohkeasti kokeilemaan sekä neuvomaan muita pikkuyrittäjiä. 
 
 
 

1. Jaettu dokumentti koulun omassa sähköisessä oppimisympäristössä 
 
Yksinkertaisin tapa viestiä verkossa on tehdä jaettu dokumentti koulun omaan sähköiseen ympäris-
töön. Tällöin käytetään olemassa olevia tekstin- ja kuvanmuokkaustyökaluja, lisätään dokument-
tiin pikkuyrityksen tiedot, tuotteiden tai palveluiden kuvat ja yhteystiedot ja jaetaan dokumentti. 
 
Lyhyt ohje: 
 

1. Avataan uusi dokumentti (MS Office, Google Docs tai vastaava) 
2. Nimetään dokumentti pikkuyrityksen nimen mukaan. 
3. Kirjoitetaan lyhyt, kuvaileva ingressiteksti pikkuyrityksestä. 
4. Lisätään kuvat tuotteista tai palveluista, lisätään kuva logosta. 
5. Muokataan tekstit ja kuvat, lisätään mahdolliset yhteystiedot. 
6. Jaetaan dokumentti asiakkaille. 
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2. Tehdään Microsoft Swaylla yksinkertainen kotisivupohja.  

 
Kouluissa, joissa on Microsoftin oppimisympäristö on usein mukana Sway-ohjelma. Sway ei ole 
varsinaisesti kotisivujen tekoon tarkoitettu, mutta sen blogityökalu ja muut valmiit pohjat ovat 
visuaalisesti hienoja ja erittäin helppokäyttöisiä. Valmis Sway-sivu on helppo jakaa. 
 
Lyhyt ohje: 
  

1. Valitaan avattava malli. Esim. Blogi on toimiva pohja. 
2. Valitaan Aloita tämän Swayn muokkaaminen. 
3. Muokataan ja lisätään elementtejä tarpeen mukaan. 
4. Jaetaan Sway asikkaille. 
5.  Lisää ohjeita löytyy täältä. 

 
 

3. Tehdään Google Slides tai Power Point -ohjelmalla yksinkertainen jaettava esitys. 
 
Power Point -ohjelma löytyy usein kouluista, joiden oppimisympäristönä on Microsoft Office. 
Googlen oppimisympäristöä käyttävät koulut voivat käyttää Google Slides -ohjelmaa. Valmiit 
esitykset toimivat hyvin yksinkertaisina ja visuaalisina tapoina kertoa pikkuyrityksestä. 
 
Lyhyt ohje: 
 

1. Avataan uusi esitys. 
2. Kansisivulle kirjoitetaan pikkuyrityksen nimi ja lisätään kivaa kuvitusta, 

esimerkiksi pikkuyrityksen logo. Kirjoitetaan lisäksi lyhyt kuvaus pikkuyrityksestä. 
3. Lisätään uusia dioja tarpeen mukaan. Yhdelle dialla voi liittää kuvan yhdestä tai 

kahdesta tuotteesta kuvauksineen ja hintoineen (tai vastaavasti palveluista). 
4. Viimeiselle dialle voidaan lisätä yhteystiedot. 
5. Jaetaan esitykset asiakkaille. 
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4.  Tehdään suomenkieliset verkkosivut ilmaisella Webnode-sivustolla. 

 
Webnode on ilmainen ja helppokäyttöinen suomenkielinen sivusto, jossa rekisteröitymisen jälkeen 
voi halutulle valmiilla mallille tehdä omat verkkosivut ja jakaa ne. Opettaja voi luoda omat 
tunnukset, jonka jälkeen pikkuyrittäjäryhmä voi aloittaa työskentelyn. Vastaavasti voi ohjata 
pikkuyritysryhmiä luomaan omat tunnukset. Tunnusten tekemiseen tarvitaan sähköpostiosoite.  
 
 
 
Lyhyt ohje: 

1. Siirrytään sivustolle www.webnode.fi 
2. Luodaan tunnus napauttamalla Kirjaudu sisään -> Rekisteröidy. 
3. Valitaan haluttu verkkosivumalli (Kotisivu on pikkuyrittäjille usein riittävä) 
4. Valitaan haluttu sivupohja.  

a. Lisää ohjeita löytyy täältä (video). 
b. Lisää ohjeita löytyy täältä (laaja käyttöohje). 

 
 
 
 
  
 
 
  


