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1 JOHDANTO 

Verkkoviestinnän opiskelujeni ohessa olen suunnitellut ja toteuttanut joitakin pienehkö-

jä nettisivustoja. Osalla asiakkaistani tuntui olevan jatkuva tarve vähäisiin, mutta lähes 

poikkeuksetta kiireellisiin päivityksiin sivustoillensa. Pohdin, kuinka nämä asiakkaat 

voisivat päivittää sivustojaan varsin vähäisellä osaamisellaan itsenäisesti, mutta mah-

dollisimman vaivattomasti. Tuttavani olivat saaneet aikaiseksi tyylikkäitä ja teknisesti 

pätevän oloisia sivustoja ilman kovin suurta alan tietämystä. Pienen selvityksen jälkeen 

olin löytänyt itselleni uuden tuttavuuden: kotisivukoneet. 

 

Ilman suurempaa tietämystä kotisivukoneen tyyppisen palvelun toiminnasta valitsin 

lukuisia sivuston päivityksiä toivoville asiakkailleni tuttavienikin käyttämän palveluntar-

joajan Kotisivukone.com. Myöhemmin harmittelin sitä, etten kilpailuttanut palveluntar-

joajia, joten aloin etsimään vertailua, jossa tutkitaan vastaavanlaisten palvelujen hinto-

ja ja ominaisuuksia. En yllätyksekseni kuitenkaan löytänyt sellaista, joten päädyin te-

kemään opinnäytetyöni silkasta mielenkiinnosta. 

 

Opinnäytetyössä määritellään aluksi kotisivukoneen käsite ja selvitetään syyt työssä 

käytettyyn rajaukseen kotisivukoneiden palveluntarjoajista. Työssä esitellään kotisivu-

koneisiin vakiona tai lisävarusteena liittyvien palveluiden hinnastot ja ominaisuudet 

käyttämällä palveluntarjoajien nettisivuja, jotka ovat tärkeimmät lähteet. Työssä hyö-

dynnetään myös palveluntarjoajille tehtyä kyselyä. Lisäksi työhön sovelletaan verkko-

viestinnän alan kirjallisuutta ja tutustutaan case-esimerkin kautta tarkemmin kotisivu-

koneen toimintaan. Oma useamman vuoden aikana kertynyt työkokemukseni nettisivu-

jen tekemisestä ja kotisivukoneen käytöstä tukee työhön valittua lähdeaineistoa. 
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Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kotisivukoneen käsitettä ja sitä, minkälaisille sivus-

toaan tekeville ja muokkaaville käyttäjille kotisivukoneet soveltuvat. Työn tulisi antaa 

myös viitteitä siihen, mikä kotisivukoneen palveluntarjoaja olisi järkevä valinta missäkin 

tilanteessa. Kyseessä ei siis ole palveluntarjoajien kokonaisvaltainen vertailu, vaan ver-

tailu palveluntarjoajien kotisivukoneista, sekä niihin liittyvistä ominaisuuksista ja lisä-

palveluista. 

2 TAUSTAA 

Tässä luvussa määritellään aluksi opinnäytetyössä käytetty kotisivukoneen käsite ja 

aiheen rajaus. Tämän jälkeen tarkastellaan työn teoriataustaa. Luvun lopussa käsitel-

lään kotisivukoneen ilmaisia versioita, ja syitä siihen, miksei niitä otettu vertailuun mu-

kaan. 

2.1 Kotisivukoneen käsite ja aiheen rajaus 

Kotisivukone on nettiselaimella käytettävä mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä 

apuväline kotisivujen tekoon jo muokkaukseen (Kotisivukone.com 2009). Palveluntar-

joajien nimitykset tämäntyyppisestä työkalusta hieman eroavat: toiset puhuvat Tee-se-

itse-Kotisivuista, siinä missä toiset käyttävät nimitystä Easysite-kotisivukone. Selkeyden 

vuoksi työssä kutsutaan kaikkia vertailtavia kotisivukoneiksi. Koska yksi kotisivukoneita 

tarjoavista palveluntarjoajista on nimeltään Kotisivukone, kutsun sitä Kotisivuko-

ne.com:ksi. 

 

Kotisivukonetta tarjotaan palveluntarjoajien toimesta kotisivutilan ostajalle kaupan 

päälle, tai pieneen lisähintaan. Kotisivukoneen käyttäjän ei tarvitse perehtyä ohjel-

moinnin saloihin saadakseen itse tehdyn ja monipuolisen sivuston - tekstinkäsittelyn 

peruskäytön tuntemus riittää. Sivuston rakentamiseen ei tarvita nettiselaimen lisäksi 

muita ohjelmia. Tärkeä ominaispiirre kotisivukoneelle on myös se, että muokattavan 

sivuston päivittymisen näkee koko ajan sellaisena kuin se tulee selaimessa näyttä-

mään. 

 

Opinnäytetyössä vertailtaviksi valituille palveluntarjoajille asetettiin reunaehdoksi, että 

kotisivutilan myötä niiden tulee tarjota nettiselaimella käytettävää tekstinkäsittelyoh-

jelman kaltaista työkalua, jonka avulla palvelun käyttäjä saa luoduksi reaaliaikaisesti 
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päivitettävän sivuston. Kotisivukoneen käyttäjän tulee myös saada yksinoikeus muokat-

tavaan sivustoon. Tämän vuoksi tähän vertailuun eivät sovellu blogit, joissa on lähtö-

kohtaisesti vapaa kommentointimahdollisuus, eikä yhteisölliset julkaisujärjestelmät wi-

kit (Wikipedia 2009). Vaikka kotisivukoneiden lisäpalveluista voi löytyä esim. kaikille 

vapaa keskustelupalsta, on kotisivukone tarkoitettu yksityisempään sivuston tekoon, 

jossa yhdellä käyttäjätunnuksella muokataan yhtä sivustoa, jolle on aina myös mahdol-

lista ostaa oma yksilöllinen osoite. 

 

Kotisivukoneen ohjeet ja asiakaspalvelu on oltava saatavilla suomenkielisenä. Päädyin 

tähän rajaukseen, sillä uskon, että suomenkieliset tee se itse -henkiset ihmiset kaipaa-

vat pääsääntöisesti suomenkielistä palvelua. Lopulliseen vertailuun pääsivät näillä kri-

teereillä Kotisivukone.com:n lisäksi mukaan: Kotisivut24.fi, Planeetta, Hostingpalvelu, 

toimisait.com, Putteri, sekä Zoner. Vertailun aikana toimisait.com ehti muuttaa toimin-

tastrategiaansa siten, että se jäi tämän vertailun ulkopuolelle. Vertailuun tuli lopulta 

mukaan kuusi palveluntarjoajaa. 

2.2 Hyvän verkkopalvelun perusteita 

Jarmo Parkkinen toteaa Hyvään verkkopalveluun! -nimisessä verkkopalveluita käsittele-

vässä kirjassaan, että suunnittelun tärkein lähtökohta on käyttäjien ominaisuuksien 

tunnistaminen. Yleensä käyttäjiä eivät kiinnosta sovelluksen tekniset yksityiskohdat ja 

termit, kuten ”Java” tai ”HTML”. Käyttäjät tietävät suunnittelijaa enemmän siitä, miten 

he käyttävät palveluita. Tämä on kuitenkin niin sanottua hiljaista tietoa, joka näkyy 

tekoina mutta ei sanoina. Koska käyttäjiltä ei voi vaatia suoraan merkityksellistä vasta-

usta kysymykseen: ”Miten sinä haluat verkkopalvelusi toimivan?”, on hyvän viestintä-

sovelluksen taustalla oltava käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen. Ymmärrys syntyy 

käyttäjien toiminnan seuraamisen ja analysoinnin, sekä sovellusten testaamisen kautta. 

(Parkkinen 2002, 32.) 

 

Erilaiset stereotypiat ovat Parkkisen mukaan pahoja sudenkuoppia matkalla käyttäjien 

ymmärtämiseen. Esimerkiksi vanhukset tuomitaan usein osaamattomiksi, vaikka useat 

ikääntyneemmät ihmiset ovat kuitenkin erittäin kiinnostuneita verkkopalveluista ja tie-

tokoneista. (Parkkinen 2002, 33.)  
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Hyvä kotisivukone ei mielestäni tuomitse käyttäjäänsä, eli sivuston rakentajaa osaa-

mattomuudestaan. Päinvastoin, hyvin toimiva kotisivukone opastaa jatkuvasti käyttäjää 

toimimaan ilman, että käyttäjän tarvitsee hallita verkkoviestinnän terminologiaa. Sa-

malla, kun hyvä kotisivukone tarjoaa helposti käyttöönotettavia työkaluja, se myös 

antaa mahdollisuuden päästä muokkaamaan sivuston lähdekoodia. Tällä tavoin se ei 

sulje käyttäjäkunnastaan pois myöskään osaavampia käyttäjiä. 

 

Hyvä verkkopalvelu on myös riippumaton nettiselaimesta tai käyttäjän ympäristöstä. 

Tampereen yliopiston Internet-pohjaisen oppimisympäristön laadinta – kurssin opetta-

jat Hannamari Saarenpää ja Pauli Borodulin toteavat luentokalvoissaan, että selainriip-

pumattomuus on yksi internetin perusajatuksista ja se saavutetaan noudattamalla 

standardia. Selainriippumattomuus voidaan nähdä myös osana sivuston käytettävyyttä. 

(Saarenpää & Borodulin 2009, 10.) 

 

Kuten työssäni myöhemmin tulen osoittamaan, kotisivukoneet eivät kilpaile keskenään 

pelkästään hinnoittelulla. Käytön helppous ja hyvä asiakaspalvelu ovat myös tärkeitä 

ominaisuuksia – unohtamatta kotisivukoneen tarjoamia ominaisuuksia ja valmiita ulko-

asupohjia.  

 

Satu Hänninen Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:stä kirjoittaa verkkokirjoitukses-

saan, että verkkosivusto on helppokäyttöinen kun se on käytettävä ja esteetön. Esteet-

tömyys eli saavutettavuus viittaa siihen, että verkkosivut sopivat erilaisille ihmisille. 

Nykyään esteisiin törmää vielä valitettavan usein. Esimerkiksi pääsivun olennaiset teks-

tit ovat vain kuvamuodossa. Tällainen sivu on näkövammaiselle samanlainen este kuin 

liian kapea ovi pyörätuolin käyttäjälle. (Hänninen 2005.) Vaikka kotisivukoneiden käyt-

täjät eivät kaiketi olisikaan näkövammaisia, tulisi niiden tuottamien kotisivujen olla sel-

keitä ja esteettömiä. 

 

Yksi Kotisivukoneiden valintakriteereistä on hyvä asiakaspalvelu. Viestintää kouluttavan 

koulutusyhtiö Viestintävarma Oy:n verkkosivustolla todetaan, ettei asiakaslähtöisyys ole 

pelkkää markkinoinnin sanahelinää vaan konkreettisia, asiakkaan roolia helpottavia 

toimintoja. Hyvä asiakaspalvelu vaatii myös oikeanlaisen palveluasenteen sekä hyvät 

vuorovaikutustaidot. Lisäksi tarvitaan suuri vastuunottokyky, erityisesti vaikeissa tilan-

teissa, kuten reklamaatioissa. Palvelun laatu on kilpailukeino, johon jokainen omalla 

toiminnallaan vaikuttaa – hyvin tai huonosti. (Viestintävarma Oy 2009.) 
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2.3 Saavutettavuus ja käytettävyys 

Chiara Fox toteaa sivukarttoja käsittelevässä verkkoartikkelissaan, että käyttäjän tulisi 

sivuston sisällä päästä vaivattomasti mihin tahansa sivuille riippumatta siitä, missä si-

vulla käyttäjä on (Fox, 2003). Vaikka kotisivukoneet eivät sivukarttaa käyttäisikään, 

tulisi tuota ohjetta noudattaa rakentamalla toimiva navigaatio.  

 

Kotisivukoneiden ideologiana on tarjota käyttäjille mahdollisuus tehdä helposti ja itse-

näisesti nettiin asioita, jotka vaativat normaalisti ohjelmointia ja/tai erityisohjelmistoja. 

Tästä syystä kotisivukoneen käyttö tulisi olla erityisen selkeää, ja käytettävyyden olisi 

syytä olla huippuunsa viritettyä.  

 

Käytettävyyden psykologiaa tutkineet Irmeli Sinkkonen, Hannu Kuoppala, Jarmo Park-

kinen ja Raino Vastamäki toteavat, että käyttäjille on tärkeä antaa sopiva tietomäärä 

oikeaan aikaan oikeassa järjestyksessä. Kaikki ”otetaan ne varmuuden vuoksi mukaan” 

– tiedot tulisi jättää pois. Tieto tulisi lisäksi jakaa eri tasoille niin, että esim. päätasolla 

näkyy yhteenveto ja detaljitiedot löytyvät tarvittaessa alemmalta tasolta. Tietoon tulisi 

myös käyttää sopivaa esittämistapaa ja tarkkailla, ettei korosta väärää asiaa. (Sinkko-

nen ym. 2006, 100.) 

 

Kotisivukoneiden käyttäjäkunnassa voidaan helppokäyttöisyyden vuoksi olettaa olevan 

myös iäkkäämpiä käyttäjiä. Esimerkiksi liian pienen fontin käyttö voi olla este sivun 

luettavuudelle. Suunniteltaessa web-ikkunaa ikääntyneille tulisi huomioida seuraavat 

seikat (Sinkkonen ym. 2006, 156): 

 

- Älä sullo tietoa yhteen, vaan jätä tiedon ympärille tyhjää tilaa. 

- Älä käytä pohjakuvioita. 

- Käytä toistuville asioille vakiopaikkoja. 

- Vältä linkkejä tekstin joukossa. 

- Käytä listoja. 

- Vältä liikettä ja välkettä. 

- Tee tekstille ja taustalle suuri kontrasti (mielellään tummaa tekstiä vaalealla poh-

jalla) 
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World Wide Web Consortiumin sivustoilla huomioidaan ikääntyneitä käyttäjiä puoles-

taan seuraavilla säännöillä (Arch 2008): 

 

- Suuret listat ja alasvetovalikot tulevat iän myötä hankalaksi käyttää 

- Ymmärrys siitä, mitä kohtaa voi napsauttaa, voi olla hankalampaa vanhemmille 

ihmisille 

- Selvät otsikoiden nimeämiset vaikuttavat olevan tärkeämpää vanhemmille ihmisille 

- Matalat tietohierarkiat vaikuttaisivat toimivan paremmin vanhemmilla käyttäjillä 

- Vanhat ihmiset pitävät luonnollisesti enemmän kookkaammasta tekstistä 

 

Käytettävyyteen erikoistunut Jakob Nielsen kertoo Boxes and Arrows -sivustolla julkais-

tussa haastattelussa, että verkkosivustojen määrä tulee kolminkertaistumaan muuta-

man vuoden sisällä. Nielsen kysyy, voisiko käytettävyyden tietoutta jollain tavoin tiivis-

tää tiettyihin suuntaviivoihin, joita keskivertosuunnittelija voisi hyödyntää. Käytettävyy-

destä piittaamattomat suunnittelijat ovat Nielsenin mukaan hakoteillä, sillä käytettä-

vyys on oikeastaan vaan yksi tapa saada aikaiseksi parempaa suunnittelua (Thornton, 

2002). 

2.4 Ilmaiset kotisivukoneet 

Markkinoilla on vertailuun otettujen kotisivukoneiden lisäksi täysin maksuttomia ko-

tisivukoneita. Esimerkiksi Putteri, joka on yksi vertailtavista palveluntarjoajista, tarjoaa 

maksullisen kotisivukoneen rinnalla ilmaista kotisivukonetta osoitteessa suntuubi.com. 

Lisäksi tarjolla on lukuisia kotisivukoneen kaltaisia palveluita, jotka sisällyttävät tuotet-

tavan sivun palveluntarjoajan ympäristöön. 

 

Tämän työn vertailuun ei kuulu ilmaisia palveluntarjoajia, sillä niiden toiminta ei vertai-

luhetkellä ole kokemusten perusteella ollut riittävän kilpailukykyistä etenkään yritys-

käyttöön soveltuvaksi. Ilmaisten palveluiden käyttäjä ei ole maksava asiakas. Tämä 

saattaa johtaa siihen, ettei palveluntarjoajien palvelun toiminta ole kovin vastuullista, 

sillä asiakas ei voi periä maksamattomia rahojaan takaisin. Lopputuotteena saatavat 

kotisivut voivat sisältää räikeitä mainoksia, ja palveluntarjoaja saattaa ilmoittaa palve-

lun karsimisesta, osoitteen siirtymisestä tai jopa koko palvelun loppumisesta milloin 

vaan. Mahdollisen asiakaspalvelun reagointi ei myöskään ole aina aivan maksullisten 

palveluiden tasolla. Näin ollen ilmaiset palvelut sopivat parhaiten yksityishenkilöiden 
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testiluontoisten sivustojen rakennukseen, eivätkä ne muodosta varsinaista uhkaa am-

mattimaisesti toimiville kotisivukoneille. 

3 VERTAILUTULOKSIA 

Kotisivukone on internetin kotisivutilaa myyville palveluntarjoajille yksi tapa saada lisää 

asiakkaita. Osalle palveluntarjoajista tämäntyyppinen sivustonrakennustyökalu on sel-

västi vain yksi tuote muiden joukossa. Muita tuotteita voi olla esim. tietokantojen käsit-

telyssä käytetyt palvelinteknologiat. Näkyvimmin kotisivukoneeseen on panostanut 

sivustoillaan Kotisivukone.com sekä Kotisivut24.fi. 

 

Planeetta internet ja Zoner tarjoavat käyttöliittymän kieltä lukuun ottamatta identtistä 

kotisivukonetta. Planeetan kotisivukone löytyy myös suomenkielisenä, toisin kuin Zone-

rin. Muiden palveluntarjoajien kotisivukoneet eroavat selvästi toisistaan.  

3.1 Palveluntarjoajien esittely 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti aakkosjärjestyksessä olevat palveluntarjoajien sivus-

tot, sekä tehdään ensimmäinen katsaus kotisivukoneisiin niiden osalta, jotka tarjoavat 

mahdollisuuden ilmaiseen tutustumiseen. 
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Kuva 1. Hostingpalvelun perinteinen etusivu (Hostingpalvelu 2009). 

Vertailun ensimmäinen kotisivukoneiden palveluntarjoaja Hostingpalvelu mainitsee etu-

sivullaan kotisivukoneen ja huomauttaa sen kuuluvan kaikkiin webhotelleihinsa. Sivus-

tolla esitellään kotisivukoneen yhteydessä tarjottavia ulkoasupohjia, joiden näyttävyy-

teen on selvästi panostettu. Palveluntarjoajan oma sivusto hostingpalvelu.fi näyttää 

kuitenkin hieman vanhanaikaiselta verrattuna esim. Kotisivukone.com:iin, joka sisältää 

modernin oloista muotojen pyöreyttä, sekä kevyitä tekstiin ja kuviin rakennettuja te-

hosteita. Hostingpalvelun tarjoamat kotisivukoneella tehdyt demosivut eivät ole visuaa-

lisesti kovin näyttäviä, eivätkä ne sisällä myöskään kovin paljon toiminnallisuutta. Hos-

tingpalvelu ei tarjoa kotisivukoneestaan ruudunkaappauksia tai mahdollisuutta maksut-

tomaan testikäyttöön. 
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Kuva 2. Kotisivut24.fi:n selkeä etusivu (Kotisivut24.fi 2009). 

Vertailun toinen palveluntarjoaja Kotisivut24.fi ei käytä sivuston tekemiseen tarkoite-

tusta työkalustaan nimitystä kotisivukone, mutta helppojen sivustojen tekemistä mai-

nostetaan etusivulla näyttävästi. Tarjolla on myös tutustumiskierros sivuston tekemi-

seen, sekä mahdollisuus kokeilla kotisivukoneen käyttöä ilmaiseksi siten, että laskutus 

tapahtuu vasta julkaisuvaiheessa. Käyttöliittymästä Kotisivut24.fi esittelee sivustoillaan 

kuvankaappauksia, joiden perusteella kotisivukoneen käyttö vaikuttaa hyvin selkeältä. 

Tekstin muokkauksen painikkeet ovat tekstinkäsittelyohjelmista tuttuja ja sivujen jär-

jestely tuntuu yksinkertaiselta. Selkeys paistaa myös palveluntarjoajan omalla sivustol-
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la: tekstit ovat suuria sekä kooltaan, että kontrastiltaan, ja kaikki ylimääräinen sisältö 

on karsittu pois. 

 

 

Kuva 3. Kotisivukone.com:n moderni etusivu (Kotisivukone.com 2009). 

Kotisivukone.com antaa heti ensi silmäyksellä kuvan huolellisesta ja nykyaikaisesta 

ulkoasun suunnittelusta. Käyttäjälle ei varmasti jää epäselväksi, että panostus kotisivu-

koneeseen on suurta, ja hallintatyökaluun tarjotaan välittömästi tutustumismahdolli-

suutta. Panostukseen viittaavat osoite www.kotisivukone.com, sekä useat kotisivuko-

neesta kertovat etusivun linkit. Tarjolla on myös kahden viikon ilmainen kokeilujakso 

kotisivukoneen käyttöliittymästä. Palvelun ympärille on myös rakennettu lukuisia kilpai-

luja ja muita markkinointikeinoja. Tämän palveluntarjoajan sivusto vaikuttaa hyvin ny-

kyaikaiselta sekä väreiltään, että muodoiltaan. Kotisivukone.com:n hallintatyökalusta, 
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eli kotisivukoneen varsinaisesta käytöstä kerrotaan tarkemmin luvussa, jossa käsitel-

lään Kotisivukone.com:a case-esimerkkinä. 

 

 

Kuva 4. Planeetan näyttävä etusivu (Planeetta internet 2009). 

Planeetta internet ei mainitse etusivullaan kotisivukonetta. Planeetan sivusto on kui-

tenkin ammattimaisen selkeä ja melko näyttävä, ja Planeetta tarjoaa mahdollisuuden 

tutustua kotisivukoneeseen ilmaiseksi.  

 

Planeetta käyttää kotisivukoneestaan nimeä tee-se-itse Kotisivut, ja eteneminen muok-

kaustyökalussa tapahtuu numeroilla järjestetyssä listassa vaiheittain. Työvaiheet ovat 

nimeltään: Aloita, Suunnittele, Sivut, Muokkaa ja Julkaise. Vaikka numeroituja työvai-

heita voi muokata myös vapaassa järjestyksessä, voi tämäntyyppinen lineaarinen ete-

nemistapa aiheuttaa käyttäjässä tunteen siitä, ettei edelliseen vaiheeseen voi enää 

palata. 
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Kuva 5. Putterin pelkistetty etusivu (Putteri 2009). 

Putterin sivusto vaikuttaa niin selkeältä, että se on suorastaan jo kalpean oloinen. Put-

teri mainostaa etusivullaan näkyvästi etusivullaan kotisivukonettaan ja on nimennyt sen 

Putteri-kotisivutyökaluksi. Putterin kotisivukoneen käyttöliittymää voi kokeilla palvelun-

tarjoajan ilmaisella suntuubi.com-osastolla. Tekstin muokkaus on työkalulla helppoa, 

mutta sivuston rakenteen muuttaminen ja uuden sivun luominen voi vaikuttaa ainakin 

ensikertalaiselle jokseenkin sekavalta. 
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Kuva 6. Zonerin synkkä etusivu (Zoner 2009). 

Zonerin etusivun suurimman tilan vie Tiimiposti-niminen palvelu. Sivusto vaikuttaa kes-

kinkertaisen selkeältä ja modernilta, mutta hieman synkältä. Zoner on nimennyt ko-

tisivukoneensa Easysite-Kotisivukoneeksi, ja tuo sen esiin etusivullaan ylälaidan navi-

goinnissa. Zonerin kotisivukoneen käyttöliittymä on Planeetan kaltaisesti lineaarisesti 

etenevä. Erona Planeettaan on käyttöliittymän kieli – suomea ei löydy Zonerin kieliva-

linnoista. 

3.2 Hinnoittelu 

Palveluntarjoajien hinnoitteluvertailussa (taulukko 1) lähtöhinnaltaan edullisimmaksi 

osoittautui Hostingpalvelu. Lähellä halvinta ovat hinnoittelussaan Putteri ja Kotisivuko-

ne.com. Zoner on jo hieman kalliimpi ja merkittävästi kalliimpia ovat Planeetta ja Koti-

sivut24.fi.  
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Seuraavassa taulukossa kuvataan alimmat kuukausihinnat lokakuussa 2008. Kaikki 

hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

 

 

Taulukko 1. Lähtöhinnat. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajien nettisivuilta. 

 

 

Lähtöhinnaltaan halvimman Hostingpalvelun hinta oli hankalasti vertailtavissa muihin 

nähden, sillä siihen ei sisältynyt verkko-osoitteen rekisteröinti-, tai vuosimaksua. Lisäksi 

Hostingpalvelu tarjosi tutkimuskuukaudelle kampanjatarjousta, ja palvelun hintaan 

vaikutti myös tilausjakson pituus. Pidempi tilausjakso toi myös monilla muilla palvelun-

tarjoajilla halvemman kuukausihinnan.  

 

Yhdenmukaisuuden vuoksi luettelon lähtöhinnan tulee sisältää esimerkiksi .com-

päätteinen verkko-osoite, ja hintojen vertailussa ei huomioitu erikoistarjouksia. Hinnat 

on laskettu vuoden pituisen jakson hinnoittelun mukaan. Päätös perustuu olettamuk-

seen siitä, että halvinta hintaa hakevat eivät välttämättä halua sitoutua palveluun kah-

deksi tai kolmeksi vuodeksi. Tästä huolimatta Hostingpalvelu osoittautui halvimmaksi, 

vaikka asiakas rekisteröisi joka vuosi uuden osoitteen. Kotisivukone.com:ssa osoite on 

halvimmassa paketissa kotisivukone.com-päätteinen. 

3.3 Ominaisuudet ja palvelut 

Yksi merkittävä kriteeri kotisivukoneen valintaan on sen tarjoamat ominaisuudet ja 

niiden hinnoittelu. Nämä tekijät ovat käyttäjälle jo palveluun tutustumisvaiheessa nä-

kyviä ja siten helposti vertailtavissa. Niitä ei kuitenkaan aina tuoda helposti käyttäjän 

tietoon palveluntarjoajien kotisivuilla. 

 

Ominaisuustaulukossa (taulukko 2) X-kirjain ominaisuuden kohdalla tarkoittaa, että se 

sisältyy jo halvimpaan sopimukseen. Tyhjä kohta taulukossa tarkoittaa sitä, ettei ky-

Palveluntarjoaja Hinta €/KK

Kotisivut24.fi 15,00 

Planeetta Kotisivut 12,50 

Zoner 8,25 

Putteri 5,00 

Kotisivukone.com 5,00 

Hostingpalvelu 4,38 
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seistä ominaisuutta löytynyt esittelyistä – tämä ei kuitenkaan takaa sitä, ettei ominai-

suutta välttämättä olisi – toisaalta se tarkoittaa ainakin sitä, ettei kyseinen palveluntar-

joaja ole tuonut sitä ominaisuusluettelossaan esille. 

 

Yhtenäisen ominaisuusvertailun tekoa hankaloitti se, että palveluntarjoajat olivat hin-

noitelleet ominaisuutensa eri tavoilla. Esim. lähtöhinnaltaan huokein Hostingpalvelu 

tarjosi erilaisia pakettiratkaisuja, jotka sisälsivät mm. lisää levytilaa ja sähköpostiosoit-

teita. Siksi niiden hinnat eivät ole suoraan verrannollisia palveluntarjoajiin, jotka myy-

vät jokaista ominaisuutta erikseen. Toisaalta esim. Kotisivut24.fi ei ilmoittanut palvelin-

tilaansa nettisivuillaan. Ylimmällä rivillä on selvyyden vuoksi ilmoitettu uudestaan pal-

velun lähtöhinnat lokakuulta 2008. Muut ominaisuudet ovat maaliskuulta 2009. 
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Taulukko 2. Kotisivukoneiden mukana myytävät ominaisuudet ja niiden hinnoittelu palveluntar-

joajittain 2008/2009. Tarkemmat tiedot palveluntarjoajien nettisivuilta. 

 

 
 
Kotisivukoneen ominaisuus 
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Lähtöhinta €/KK 12kk:n sopimuksella 4,38 5,00 15,00 12,50 5,00 8,25 
Levytila alk. hinnalla Gt 0,20 0,50  0,30 0,20 0,50 

Lisälevytila ½ Gt, €/kk  ~3,50 5,00  8,33 15,00 10,20 

Kuvagalleria €/kk x 5 x x 5  

Uutiset €/kk  5   2,5  

Verkkokauppa €/kk x 10   9,5 x 

Bannerit €/kk  4   2,5  

Keskustelupalsta €/kk  4   5  

Postituslista €/kk  5   5  

Blogi €/kk x 4  x 5 x 

Tapahtumakalenteri €/kk  5   5  

Pikakysely €/kk  3     

Kävijätilastot €/kk  3    x 

Hakukone €/kk  3     

Sähköpostiosoitteet €/kk  3     

Lomakkeen tekeminen x x x   x 

Lähdekoodin muokkaus x x x    

Vieraskirja   x  2,5 x 

Flash-intro / -animaatio x   x  x 

Pikakysely     2,5  

Kävijätilastot x x   2,5  

Sivukartta     2,5  

Sisäinen hakukone     2,5  

Tietokannat (MySQL/PHP) x     x 

Tietoturva (SSH/SSI/SSL) x      

Salasanasuojaus x     x 

Äänestysmoduuli      x 

Google Maps -tuki      x 
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3.4 Asiakaspalvelu 

Verkkopalvelulla tulee olla hyvin toimiva asiakaspalvelu, jotta sitä voitaisiin luonnehtia 

miellyttäväksi käyttää. Vaikka nopeasti toimiva nettilomake tai sähköpostivastaus peit-

toaa huonosti toimivan puhelinpalvelun, on puhelin – tai ainakin puheyhteys asiakastu-

keen – usein korvaamaton keino saada ongelmat ratkaistua ripeästi. Puhelinneuvotte-

lussa asiakas saa nopeasti vastaukset sekä esittämiinsä kysymyksiin, että mahdollisiin 

jatkokysymyksiin, eikä vastaavanlaista vuoropuhelua pääse nettilomakkeella tai sähkö-

postiyhteydessä syntymään. 

 

Kaikki työssä tarkastellut palveluntarjoajat eivät tarjoa käyttötukea puhelimitse, eikä 

jokaiselta palveluntarjoajalta löydy myöskään varsinaista julkista sähköpostiosoitetta, 

josta apua voisi kysellä. Seuraava taulukko kuvastaa sitä, miten asiakaspalvelun saa 

kiinni milläkin palveluntarjoajalla. Listaus on lokakuulta 2008. 

 

Taulukko 3. Kotisivukoneiden palveluntarjoajien käyttötuki 2008. Tarkemmat tiedot palveluntar-
joajien nettisivuilta. 

Palveluntarjoaja Puhelinpalvelu Sähköposti Nettilomake 

Hostingpalvelu Ark. 10–18 Kyllä Ei 

Kotisivukone.com Ei Ei Kyllä 

Kotisivut24.fi Ark. 11–17 Kyllä Ei 

Planeetta Kotisivut Ark. 9-17 Kyllä Ei 

Putteri Ark. 9-17 Kyllä Ei 

Zoner Ei Kyllä Ei 

 

3.5 Esimerkkinä Kotisivukone.com 

Kokemukseni palveluntarjoajasta Kotisivukone.com ovat karttuneet reilun kahden vuo-

den aikana kahden erilaisen asiakkaan myötä. Toinen asiakkaista edustaa pienehköä 

organisaatiota, ja toinen on pienyrittäjä. Kyseessä on siis läpileikkaus suosituimmista 

asiakasryhmistä palveluntarjoajille tehdyn kyselyn perusteella. 

 

Molempien asiakkaiden kanssa tilanne on noudattanut samanlaista etenemistapaa: 

olen rakentanut kotisivukoneella pohjan asiakkaille, ja opastanut heitä alkuun pääsemi-
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sessä sivujen päivityksessä. Tämän jälkeen asiakkaat ovat toimineet itsenäisesti ja ol-

leet minuun yhteydessä ainoastaan satunnaisissa ongelmatilanteissa.  

 

Kotisivukone.com on kehittynyt ja mukautunut asiakkaiden tarpeisiin käyttämäni kah-

den vuoden aikana mm. lisäämällä tarjontaansa hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten kes-

kustelupalsta. Kokemukseni ovat siis pääsääntöisesti positiivisia. Palvelun käyttöliittymä 

sisältää kuitenkin mielestäni joitain epäloogisuuksia. Kotisivukoneen rakennetta on ku-

vattu tarkemmin seuraavissa kuvissa (kuva 7 ja kuva 8). 

 

 

Kuva 7. Hiiren osoitin päävalikon otsikon Sivujen hallinta -sanojen päällä (Kotisivukone 2009). 

 

Edellä esitetyssä kuvassa oleva valikko aukeaa viemällä hiiren osoitin Sivujen hallinta – 

sanojen päälle. Päänavigaatiossa esiintyvä Sivujen hallinta – otsikko on kuitenkin myös 

linkki, jota napsauttamalla aukeaa seuraava sivu (kuva 8): 

 



    19 
 

 

 

Kuva 8. Hiiren napin painallus Sivujen hallinta -sanojen päällä (Kotisivukone 2009.) 

 

Käyttäjälle tarjotaan kaksi tapaa päästä sisältösivujen hallintaan, tiedostoselaimeen, 

sekä ulkoasun muokkaukseen, joka on ensimmäisen kuvan valikossa nimetty ulko-

asueditoriksi. Hämmennystä saattaa kuitenkin herättää se, että muut linkit eivät ole 

yhteneviä. Ensimmäisen kuvan (kuva 7) Tapahtumakalenteri, Kuva-albumi ja Kävijäti-

lastot ovat linkkejä, joita ei löydy jälkimmäisestä kuvasta (kuva 8). Päävalikon muok-

kaus, sekä Sivun asettelu ja rakenne löytyvät puolestaan alemman kuvan listauksesta. 

Päästäkseen kaikkiin paikkoihin käyttäjän tulee siis tietää, milloin pitää käyttää ylem-

män kuvan alasvetovalikkoa, ja missä tilanteessa valikon otsikkoa tulee napsauttaa, ja 

edetä siitä avautuvan linkkilistan kautta. 

 

Päivityksen tarpeessa olisivat myös työkalut, joilla viedään sivustolle useampia tiedos-

toja samanaikaisesti. Määrän ollessa suuri, käyttäjälle tulee liian työlääksi tuoda yksi 

tiedosto kerrallaan. Usea tiedosto voidaan kuitenkin tuoda helposti maksullisena lisä-

palveluna myytävään kuvagalleriaan. 
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Kotisivukone.com:n asiakaspalvelun kokemukset ovat vaihtelevia. Käyttökokemuksieni 

alkuvaiheessa asiakaspalvelu hoitui sähköpostitse ja vastaukset tulivat nopeasti. Tätä 

nykyä asiakasta neuvotaan ensin lukemaan kysymyksiä ja vastauksia – osasto, ja syöt-

tämään tarvittaessa nettilomake, eikä asiakaspalvelun sähköpostiosoitteita enää löydä 

Kotisivukone.com:n sivustolta. 

 

Tärkeintä on kuitenkin mielestäni se, että asiakkaani ovat pääsääntöisesti pärjänneet 

itsenäisesti kotisivukoneen käytössä. Lisäosat (mm. keskustelupalsta) ovat myös toimi-

neet itseni ja asiakkaideni käytössä moitteettomasti.  

4 PALVELUNTARJOAJIEN PUHEENVUORO 

Vertailussa mukana olleille kuudelle kotisivukonetta tarjoavalle palveluntarjoajalle lähe-

tettiin kysely (LIITE 1) kilpailukeinoista ja asiakkuuksista. Kyselyn tarkoituksena oli 

selvittää palveluntarjoajien omaa näkemystä potentiaalisesta kohderyhmästä ja sille 

kohdennetusta markkinoinnista. Kyselyssä tiedusteltiin myös palveluntarjoajien asia-

kasmäärän suuruusluokkaa, jonka avulla saadaan käsitys toiminnan ammattimaisuu-

desta ja laajuudesta. 

 

Kysely lähetettiin 2.3.2009, ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Puolessa välissä lähetettiin 

muistutusviesti sähköpostilla ja viimeisenä vastauspäivänä soitettiin vastaamatta jättä-

neille, joille annettiin vielä viikko lisäaikaa. Lopulta kuudesta palveluntarjoajasta neljä 

vastasi kyselyyn. Vastaamatta jättivät Hostingpalvelu ja Planeetta Kotisivut. Neljän vas-

tanneen palveluntarjoajan vastaukset on koottu muihin liitteisiin (LIITE 2 – LIITE 5). 

4.1 Kilpailukeinot 

Palveluntarjoajille tehdyssä kyselyssä pyydettiin asettamaan kilpailukeinoja numeroi-

tuun tärkeysjärjestykseen. Kilpailukeinoja oli viisi, ja ne listattiin siten, että tärkein sai 

ykkösen ja vähiten merkitsevä ominaisuus numeron viisi.
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Taulukko 4. Palveluntarjoajien kilpailukeinot 2009.  

Kilpailukeinot 
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Asiakaspalvelun sujuvuus ja 
tavoitettavuus  2 2 3 1 

Palvelun hinnoittelu  4 3 1 2 

Palveluiden laajuus ja ominai‐
suudet  5 4 4 4 

Palvelun käytön helppous  1 1 2 3 

Valmiiden pohjien näyttävyys  3 5 5 5 

 

 

Kyselyn vastauksien perusteella (taulukko 4) tärkeintä palveluntarjoajille on palvelun 

käytön helppous, ja sen koki kaikista tärkeimmäksi puolet vastaajista. Tämä on täysin 

ymmärrettävää, sillä onhan kotisivukoneessa kyseessä tuote, jonka on tarkoitus ni-

menomaan helpottaa kotisivujen tekoa. Lähes yhtä tärkeänä ominaisuutena pidetään 

asiakaspalvelun sujuvuutta ja tavoitettavuutta. Suurin osa palveluntarjoajista tarjoaakin 

asiakkailleen käyttötukea puhelinpalveluna. Erikoista on se, että Zoner, joka asettaa 

asiakaspalvelun tärkeimmäksi kilpailuvaltikseen, ei tarjoa asiakaspalvelua puhelimitse, 

kuten lähes kaikki muut vertailtavat. 

 

Vastausten perusteella palvelun hinnoittelu koetaan myös merkittäväksi kilpailuvaltiksi. 

Kotisivukone.com ei koe hintaa tärkeäksi kilpailutekijäksi, vaikka se hinnoittelussa si-

joittuukin vertailun halvimpien joukkoon. Palveluiden laajuus ja ominaisuudet ovat sitä 

vastoin jopa yllättävän vähäpätöisiä asioita palveluntarjoajien mielestä. Tämä voi kieliä 

siitä, etteivät kotisivukoneita käyttävät asiakkaat ole vielä löytäneet ominaisuuksille 

riittävän merkittäviä etuja liiketoimintaansa. Kuten aiemmin esitellystä ominaisuusluet-
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telosta (taulukko 2) käy ilmi, kotisivukoneiden ominaisuustarjonta on kaikesta huoli-

matta melko laajaa. 

 

Kotisivukone.com oli ainoa palveluntarjoaja, joka ei pitänyt valmiiden sivupohjien näyt-

tävyyden merkitystä kaikkien vähäpätöisimpänä, vaan listasi sen merkityksen keskikas-

tiin. Näyttävyyden korostaminen heijastuu myös sivuston omaan ulkoasuun, joka on jo 

ensisilmäyksellä nykyaikaisemman oloinen muiden palveluntarjoajien sivustoihin verrat-

tuna. 

4.2 Kohderyhmät ja asiakasmäärä 

Kaikki neljä vastaajat nimesivät pienet ja keskisuuret yritykset pääkohderyhmäkseen. 

Ainoastaan Kotisivukone.com nostaa esiin yhdistykset ja organisaatiot, sekä julkisen 

sektorin asiakkaat tärkeänä kohderyhmänään. Lisäksi he toteavat yksityishenkilöiden 

olevan lukumääräisesti suurin asiakasryhmä. Putterin tarjoama ilmainen Suntuubi.com-

palvelu on pääosin yksityishenkilöiden käyttämä.  

 

Kotisivukoneiden palveluntarjoajat kohdistavat markkinointinsa pääosin pienille ja kes-

kisuurille yrityksille, sillä ne tuovat suurimman osan palveluntarjoajien liikevaihdosta. 

Palveluntarjoajat eivät ottaneet kyselyssä selkeätä kantaa palvelujen kohdennukseen. 

 

Asiakasmäärien suuruusluokat vaihtelevat palveluntarjoajien välillä. Oman ilmoituksen-

sa mukaan asiakasmäärältään suurimpia ovat Kotisivukone.com ja Putteri, jotka kerto-

vat asiakkaiden määrän olevan yli 5000. Zoner ilmoittaa asiakasmääräkseen 1500–

3000 asiakasta ja Kotisivut24.fi arvioi asiakasmääräkseen n. 500. 

4.3 Palveluntarjoajien muita kommentteja 

Kyselyn lopussa palveluntarjoajilla oli mahdollisuus tuoda esiin oman palvelunsa parhai-

ta ominaisuuksia markkinointimielessä. Kotisivukone.com kertoo olevansa helppokäyt-

töinen ja helposti käyttöönotettava kotisivujen itsepalvelutuote. Kotisivukone.com sa-

noo myös joustavansa monipuolisesti asiakkaan tarpeiden mukaan ja kertoo ulkoasun 

muokkauksen olevan monia saman sektorin tuotteita monipuolisempaa. Kotisivuko-

ne.com mainostaa myös olevansa laadukas kotimainen laatutuote, jolle on myönnetty 

Avainlippu-merkki.  
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Kotisivut24.fi kertoo helppokäyttöisyyden olevan se, mistä on lähdetty liikkeelle ja sa-

noo onnistuneensa siinä myös hyvin asiakaspalautteen perusteella. 

 

Putteri kertoo tuoneensa marraskuussa 2005 tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena 

yrityksenä itsepalvelukonseptin markkinoille Putteri.fi. Samaan teknologiaan perustuva 

käyttäjille ilmainen Suntuubi.com on perustettu marraskuussa 2006. Putterilta kerro-

taan myös, että pelkästään Suntuubi.com palveluun on perustettu Suomessa yli 

100 000 WWW-sivustoa. 

 

Zoner kertoo olevansa kotimainen, erittäin ammattitaitoinen Internet- ja verkkopalve-

luiden osaaja, jonka korkeatasoinen ympäristö ja ammattitaitoinen henkilöstömme ovat 

vahvan osaamisen perustana. Zonerin palvelintila on kytketty huippunopealla valokui-

tuyhteydellä runkoverkkoon, ja tarvittaessa se voi toimittaa asiakkaillensa varmistettuja 

yhteyksiä ja nopeuksia aina 1000Mbit/s nopeuteen asti. 

5 PÄÄTELMÄT KOTISIVUKONEISTA 

Kotisivukoneilla on hyvin erilaisia toimintastrategioita. Joukossa on toimijoita, joiden 

panostus kotisivukoneeseen on selvästi toisia suurempaa. Tämä voi heijastua myös 

kotisivukonetta käyttävään asiakkaaseen: jos kotisivukone on tuotteena asiakkaalle 

hyvin tärkeä, voi valinta osua helpommin palveluntarjoajaan, joka panostaa juuri sii-

hen. 

 

Useimmat kyselyyn vastanneista palveluntarjoajista painottivat selkeyden merkitystä ja 

suurin osa ei halua rasittaa asiakaskuntaansa termistöllä. Hyvin kokematonkin käyttäjä 

saa rakennettua täysin itsenäisesti monipuolisen ja näyttävän sivuston, joka sisältää 

myös runsaasti toiminnallisuutta. Eikä ominaisuuksissakaan tarvitse aina säästellä – 

mm. verkkokaupan tekeminen itsenäisesti voisi olla kokeneellekin ohjelmoijalle kova 

paikka. 

 

5.1 Hostingpalvelu 

Hostingpalvelu tarjoaa joukon varsin näyttäviä ulkoasumalleja käyttäjilleen, vaikkei 

varsinaisesti se varsinaisesti komeile omalla ulkoasullaan. Uudet käyttäjät eivät kuiten-
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kaan pääse testaamaan palvelua ilmaiseksi, vaan heidän on tyydyttävä palveluntarjo-

ajan esittämiin kuvankaappauksiin työkalusta. 

 

Hostingpalvelun käyttämä aggressiivinen hinnoittelu peittoaa monia kilpailijoita heti 

alkumetreillä. Tuotteet on alhaisen lähtötason lisäksi hinnoiteltu muista eroavalla taval-

la erilaisilla pakettiratkaisuilla. Hostingpalvelun ominaisuusluettelon läpikäyminen vaatii 

monelta peruskäyttäjältä internetin sanakirjaa – tarjolla on nimittäin erinäisiä mm. sa-

laukseen ja tietokantoihin liittyviä tekniikoita. Tästä päätellen, Hostingpalvelun kohde-

ryhmäpohdinnoissa on todennäköisesti mietitty muita enemmän verkkoviestinnän alan 

ammattilaisia. Tämä palveluntarjoaja on selvästi oivaltanut, ettei kotisivukonetta tarvit-

se suunnata ainoastaan tietämättömälle, vaan palvelusta hyötyvät myös alaa ja termis-

töä tuntevat ihmiset. Lisäksi asiakaspalvelua tarjotaan sekä puhelimitse, että sähköpos-

titse. 

 

Negatiivisena puolena on Hostingpalvelun sivustolta löytynyt maininta kotisivukoneen 

sopimattomuudesta Mac OSX -käyttöjärjestelmään. Tämä on siitä erikoista, että ko-

tisivukonetta käytetään selaimella, ja yhteensopivista selainluettelosta löytyy esim. 

OSX:llä toimiva Firefox. Kenties yksiselitteisellä ilmoituksella toimimattomuudesta halu-

taan sulkea pois käyttäjät, jotka käyttävät OSX:n mukana tulevaa Safari-selainta, jota 

ei löydy yhteensopivien selaimien luettelosta – tai sitten Hostingpalvelun kotisivukone 

ei vain yksinkertaisesti toimi Mac OSX:llä. Tämä asia ehti kuitenkin vertailun tekemisen 

aikana päivittyä siten, että Mac OSX:lle sopivia selaimia löytyi jo Hostingpalvelun sivuil-

ta sopivien selaimien luettelosta, eikä koko käyttöjärjestelmää enää tyrmätty suoralta 

kädeltä. Toinen ikävä puoli oli se, että Hostingpalvelu jätti käyttämättä mahdollisuuden 

tuoda itsenäisesti valttejansa esiin, eikä vastannut vertailussa tehtyyn kyselyyn. Tästä 

syystä mm. Hostingpalvelun käyttäjämääristä ei ole tarkkaa tietoa. 

 

Mikäli nämä pienet negatiivisuudet koetaan vähäpätöisiksi, on Hostingpalvelu selvästi 

tarkemman tutustumisen arvoinen tuote, joka tarjoaa hyvin varteenotettavan vaihto-

ehdon kotisivujen helppoon tekemiseen. Itse voisin suositella tätä palveluntarjoajaa 

etenkin hieman edistyneemmät taidot omaaville henkilöille. 
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5.2 Kotisivukone.com 

Ideakone Oy:n tarjoama Kotisivukone.com on alan konkari ainakin asiakasmääränsä 

perusteella. Koska jotkut kilpailijatkin käyttävät tuotteestaan termiä kotisivukone, on 

tämän firman tuotteen lanseerausnimi ollut onnistunut. Kotisivukone.com mainostaa 

olevansa kotimainen laatutuote, joka tarjoaa sivujenmuokkaustyökalua päätuottee-

naan. Tämä käykin ilmi sekä käytön selkeydessä, että tuotteiden hinnoittelussa – var-

sin alas poljettu lähtöhinta ei nimittäin sisällä vielä kovinkaan paljon ominaisuuksia. 

 

Kotisivukone.com:n sivusto vaikuttaa huolella suunnitellulta viimeistä piirtoa myöten. 

Tarjolla on myös mahdollisuus kokeilla kotisivukoneen käyttöä ilmaiseksi kahden viikon 

ajan. Kotisivukone.com:n jonkinasteinen heikkous on asiakaspalvelun tavoitettavuu-

dessa. Puhelinpalvelun puuttuessa tulee asiakkaalla helposti heitteille jätetty olo – 

etenkin, kun ennen yhteydenottoa tulisi asiakkaan varmistua siitä, ettei samaa kysy-

mystä ole kukaan esittänyt aiemmin. Toisaalta, koska asiakasmäärät ovat Kotisivuko-

ne.com:lla suuria, voidaankin puhua palveluntarjoajan näkökulmasta eräänlaisesta 

asiakaspalvelun järkeistämisestä. 

 

Kotisivukone.com on hintavertailussa halvimpien palveluntarjoajien joukossa, eikä edul-

lisuudesta huolimatta ole häntäpäässä ominaisuusluettelossakaan. Ominaisuudet ovat 

lisääntyneet vuosien varrella samalla, kun tuotteellistamisessa on kehitytty. Peruspake-

tin ominaisuudet on näet riisuttu suhteellisen vähäisiksi, ja jokainen lisäosa kasvattaa 

kuukausilaskun suuruutta. Kuten case-esimerkki osoittaa, on Kotisivukone.com:n käyt-

töliittymässä kuitenkin vielä parantamisen varaa. 

 

Kaiken kaikkiaan Kotisivukone.com on erittäin varteenotettava toimija, joka kokemuk-

sellaan ja ammattimaisuudellaan varmasti päihittää monia pienempiä toimijoita. En näe 

varsinaista syytä vaihtaa palveluntarjoajaa olemassa oleviin asiakkuuksiin ja suositteli-

sin Kotisivukone.com:iin tutustumista niille, jotka haluavat päästä sivuston rakennuk-

sessaan ja/tai päivityksessään helpolla ja saada myös tarvittaessa vikkelästi lisäominai-

suuksia sivustoonsa. 

5.3 Kotisivut24.fi 

Kotisivut24.fi näyttää ensinäkymältä joko hyvin tuoreelta, tai hyvin riisutulta palvelun-

tarjoajalta. Kaikki ylimääräinen sisältö vaikuttaa olevan karsittu pois. Kotisivut24.fi vai-
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kuttaakin strategialtaan suunnilleen päinvastaiselta kuin esim. Hostingpalvelu, joka 

luettelee ominaisuuksissaan lukuisia teknisiä termejä. Kaikki painoarvo on äärimmäi-

sessä selkeydessä myös palveluntarjoajan itsensä mukaan. Kotisivut24.fi ei siis termeil-

lä paistattele, ja erikoisinta on se, ettei se edes paljasta ominaisuuksissaan asiakkaan 

levytilarajoitusta, vaan ominaisuusluettelossa mainitaan ainoastaan: Rajoittamaton 

sisältö (tekstiä, kuvia, taulukoita jne.).  

 

Kotisivut24.fi ei mainosta sivuillaan kovin montaa kotisivukoneen lisäominaisuutta. Tä-

mä voi kuitenkin olla osa sitä strategiaa, jossa kaikkia ominaisuuksia ei heti tuoda esil-

le. Asiakaspalvelua Kotisivut24.fi tarjoaa sekä puhelimitse, että sähköpostitse.  

 

Kilpailijoihin verrattuna varsin korkea aloitushinta saattaa kuitenkin ajaa valveutuneet 

käyttäjät tutkimaan heidän etujaan. Tämä palveluntarjoaja voi kuitenkin sopia niille, 

jotka vaativat äärimmäistä selkeyttä, eivät tarvitse erikoisia ominaisuuksia – eivätkä 

toisaalta välitä hieman korkeammasta aloitushinnasta, tai eivät jaksa sitä kilpailuttaa. 

Onko sitten kyseessä kehittymätön palveluntarjoaja, vai tarkkaan harkitusti ominai-

suuksistaan riisuttu ammattilainen? Suosittelen tätä palveluntarjoajaa niille, jotka ha-

luavat selvittää tähän vastauksen. 

5.4 Planeetta Kotisivut 

Planeetta Kotisivut ei myötäile ulkoasultaan aivan viimeisiä trendejä, eikä kotisivuko-

neen käyttömahdollisuuttakaan nosteta esiin sen kaltaisesti, että se olisi päätuotteena. 

Vaikka Planeetan hinnoittelu ei vaikuta kaikista houkuttelevimmalta, löytyy se useam-

man kyselyyn vastanneen palveluntarjoajan pahimpien kilpailijoiden listalta. Tämä ei 

kaiketi ole kuitenkaan pelkästään Planeetan tarjoaman kotisivukoneen ansiota, sillä 

varsin kalliilla lähtöhinnalla ei ainakaan Planeetan sivustolla mainosteta saavan juuri 

mitään lisäominaisuuksia. Planeetan parhaimmat edut palveluntarjoajana lienevät ole-

van muilla osa-alueilla – toisaalta se kuuluu niihin palveluntarjoajiin, jotka eivät vas-

tanneet vertailussa tehtyyn kyselyyn, eikä se näin ollen käyttänyt mahdollisuutta puo-

lustaa kilpailuvalttejaan. 

 

Vaikka Planeetan ominaisuuslista ei ole kovin merkittävä, voidaan siitä olettaa löytyvän 

samankaltaisia ominaisuuksia kuin toiminnaltaan täysin samanlaista kotisivukonetta 

englanninkielisenä tarjoava Zoner. Koska tämä ei kuitenkaan ole varmaa, vertailu pe-
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rustuu niihin ominaisuuksiin, jotka palveluntarjoaja kotisivullaan ilmoittaa. Asiakaspal-

velua Planeetta tarjoaa sekä puhelimitse, että sähköpostitse.  

 

Planeetta on suositeltava ratkaisu niille, jotka eivät luota pieniin toimijoihin ja haluavat 

palvelunsa suomenkielisenä. Vaiheittain etenevän käyttöliittymän joukosta voi löytyä 

ratkaisuja, joita ei identtistä kotisivukonetta tarjoavaa Zoneria lukuun ottamatta sellai-

senaan tarjota muissa palveluissa. Tämänlaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi flash-intro. 

Lineaarisen etenemistavan käyttöliittymä voi kuitenkin karsia äärimmäistä selkeyttä 

hakevia käyttäjiä. Ilmaisen kokeilun vuoksi voin kuitenkin suositella ainakin testaamaan 

Planeettaa. 

5.5 Putteri 

Kotisivukoneiden uranuurtajana itseään markkinoivan Putterin strategiana on tarjota 

maksullisen palvelun rinnalla myös ilmaista kotisivukonetta. Maksullinen versio tiputtaa 

pois sivustolla esiintyvät mainokset, ja tuo käyttäjälle mahdollisuuden yksilölliseen 

www-osoitteeseen. Tällä tavoin Putteri kerää laajalta käyttäjäjoukolta arvokasta palau-

tetta työkalun kehitykseen, ja saa lisäksi mainostaa rauhassa palvelujaan maksamat-

tomien asiakkaiden sivuilla. Maksullisen osuuden Putteri on kuitenkin hinnoitellut hyvin 

tarkkaan kilpailijoiden hinnoittelun tuntien – lähtöhinta on vielä sangen houkutteleva, 

mutta ominaisuuksien lisääntyessä hinta kohoaa helposti moninkertaiseksi. Putterin 

omaan sivustoon on myös panostettu ja se on erittäin selkeä jo etusivulta asti. 

 

Putterin tarjoaman kotisivukoneen käyttöliittymää pääsee testaamaan ilmaisella Sun-

tuubi.com-osastolla, ja käyttö on varsin selkeän tuntuista. Ominaisuuslistan laajuudes-

sa Putteri on joukon kärkiryhmässä, ja asiakaspalvelu vastaa niin puhelimeen kuin säh-

köpostiinkin.  

 

Vaikkei Putteri kaikilla ominaisuusyhdistelmillä olisikaan vertailun halvin, kuuluu se eh-

dottomasti suosikkeihini, koska siitä ei löydy varsinaisesti yhtään kovin heikkoa kohtaa. 

Siksi voisin suositella siihenkin tutustumista sekä selkeyttä hakeville, että ominaisuuksia 

kaipaaville. 
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5.6 Zoner 

Zoner vaikuttaa tarjoavan kotisivukonettaan yhtenä palveluna muiden joukossa. Zoner 

on ominaisuuksiltaan ja hinnoittelultaan kuitenkin erittäin mielenkiintoinen palveluntar-

joaja. Etenkin verkkokauppa- ja tietokantaominaisuuksia hakevalle asiakkaalle se tarjo-

aa hyvin houkuttelevan ratkaisun jo lähtöhinnallaan, vaikka lähtöhinta ei ole ihan ver-

tailun halvinta tasoa. Yritys mainostaa itseään ammattitaitoisena ja suomalaisena osaa-

jana, joka taipuu suuriin ja pienempiinkin haasteisiin. Zonerin miinuspuoliin on luettava 

se, että asiakaspalvelua ja käyttötukea ei tarjota puhelimitse. Lisäksi kotisivukoneen 

käyttöliittymän kielivalinnoista ei löydy suomen kieltä. 

 

Zoneriin tutustumista voin suositella niille käyttäjille, jotka haluavat edullisen ja näyttä-

vän ratkaisun, jossa myös tietokantapuolen ominaisuuksiin on panostettu. Englannin-

kielinen käyttöliittymä ei myöskään saa olla kynnyskysymys. 

5.7 Kotisivukone käyttäjän tarpeisiin 

Valitessa uusille asiakkaille kotisivukoneen palveluntarjoajaa, voi Putterin kokemus ko-

tisivukoneiden parissa ja kerätty tieto laajalta ilmaiskäyttäjäkunnalta olla merkitsevä 

tekijä. Putteri ei toisaalta ole kaikissa ominaisuusyhdistelmissä hinnaltaan halvin ratkai-

su kotisivukoneeksi, ja varsin hankalan käyttöliittymän opettelu voi viedä kohtuutto-

masti aikaa.  

 

Kotisivukone.com:a voin suositella käyttökokemuksieni perusteella huolimatta puhelin-

palvelun puuttumisesta, sekä pienehköistä heikkouksista käyttöliittymässä. Etuna on 

Kotisivukone.com:n selkeys, helppous, ja näyttävyys, joka heijastuu palveluntarjoajan 

omista sivuista valmiisiin kotisivukoneen sivupohjiin. Hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan 

mielenkiintoisen palveluntarjoajan Hostingpalvelun pisteitä laskee sivustolta vertailun 

alkuvaiheessa löytynyt maininta sopimattomuudesta Mac OSX:lle. Yksi Hostingpalvelun 

puute on myös se, ettei se tarjoa mahdollisuutta testata kotisivukonetta ilmaiseksi. 

 

Käyttöliittymältään identtisiä kotisivukoneita tarjoavat Planeetta ja Zoner ovat myös 

ehdottomasti kokeilemisen arvoisia. Englantia hallitsevalle verkkokauppaa perustavalle  

henkilölle järkevin ratkaisu voi olla Zoner, jonka ominaisuusluetteloon kuuluu muitakin 

yleishyödyllisiä mm. tietokantoihin liittyviä ominaisuuksia ilman lisähintaa. Zonerilla 

kotisivukone vaikuttaa kuitenkin olevan vain sivutuote, eikä siihen panostaminen ole 
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välttämättä yhtä painokasta kuin esim. Kotisivukone.com:lla. Planeetan negatiivisin 

puoli on sen korkea lähtöhinta. Kaikista kallein lähtöhinta on kuitenkin palveluntarjo-

ajalla Kotisivut24.fi, joka erittäin selkeällä kotisivukoneellaan ja varsin pienellä asia-

kasmäärällään pyrkii kaikesta päätellen henkilökohtaiseen palveluun. Lopulliseen pää-

tökseen vaikuttaa joka tapauksessa asiakkaan osaamistaso, tarpeet, toiveet ja budjetti. 

6 YHTEENVETO 

Tämän päivän kotisivukoneet ovat nokkela keino sivujen rakennukseen niin pienelle 

kuin isommallekin yritykselle. Asiakkaita ovat myös erinäiset organisaatiot ja satunnai-

set yksityishenkilöt. Ennakkoluulot kotisivukoneiden sopivuudesta ainoastaan osaamat-

tomille henkilöille pitäisi kadota viimeistään ominaisuusluetteloita vilkaisemalla. Joukos-

sa on nimittäin niin pitkälle kehittyneitä tuotteita, että niiden rakentamiseen, tai ilmais-

ten vastineiden etsimiseen voi kuluttaa tuhottomasti aikaa. Lisäksi kotisivukonetta käy-

tettäessä voi olla varma siitä, että taustalla on kehittyvä organisaatio, joka palveluntar-

joajasta riippumatta päivittää ominaisuuksia ja ulkoasuja ajan mukaiseksi. 

 

Aiheen jalostamista ajatellen olisi syytä tarkastella, kuinka pitkään palveluntarjoajat 

ovat olleet alalla, ja pureutua tarkemmin siihen, pitävätkö he itse kotisivukonetta pää- 

vai sivutuotteenaan. Paremman kuvan palveluntarjoajien toiminnasta saa varmasti 

myös tekemällä sopimuksen jokaisen palveluntarjoajan kanssa, jolloin pääsee aidosti ja 

ajan kanssa testaamaan kotisivukoneita ja niiden käytettävyyttä. Lisäksi kyselyä voisi 

laajentaa koskemaan kotisivukoneiden käyttäjiä, joilta varmasti saisi arvokasta ja puo-

lueetonta tietoa liittyen mm. palveluntarjoajien valintakriteereihin ja asiakastyytyväisyy-

teen. 

 

Yksi lähestymistapa aiheen laajempaan tutkimiseen on luoda muutama keksitty ko-

tisivukoneiden testikäyttäjä ja tutkia eri palveluntarjoajien soveltuvuuksia heille. Tällai-

sessa testaustavassa voi täydellisen puolueettomuuden pitäminen kuitenkin osoittautua 

erityisen hankalaksi. Lisäksi työmäärän karsiminen resurssien riittämättömyyden vuoksi 

johti siihen, että testikäyttäjät jäivät odottelemaan vuoroaan tulevaisuuteen. 

 

Kuten case-esimerkissäni totesin, paria pientä parannusehdotusta lukuun ottamatta 

olin tyytyväinen olemassa olevaan palveluntarjoajaani. Vertailun perusteella en siis 
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lähtenyt vaihtamaan olemassa oleviin asiakkuuksiin palveluntarjoajaa, sillä työmäärä 

olisi ollut kohtuuton mahdolliseen etuun nähden. Työmäärään liittyy kotisivujen ja nii-

hin liittyvien tiedostojen siirron lisäksi uuden käyttöliittymän opettaminen asiakkaille. 

Toisaalta juuri siitäkin syystä tulevaisuudessa kartoitan entistä tarkemmin asiakkaan 

tarpeet ennen kotisivukoneen valinnan tekemistä. 

 

Opinnäytetyönä tehdyssä vertailussa ei siis lopulta ole varsinaista voittajaa. Markkinoil-

la on paljon tutustumisen arvoisia tuotteita, ja useat palveluntarjoajat antavatkin mah-

dollisuuden kotisivukoneen ilmaiseen tutustumiseen.  

 

Kotisivukoneiden vertailu on aiheena jopa verkkoviestinnän suuntauksessa aivan erityi-

sen dynaaminen. Siksi vertailutulokset tulisi olla netissä riittävän useasti päivitettynä 

ainakin ominaisuuksien ja hintojensa osalta. Alan dynaamisuuden olen saanut huomata 

tätä työtä tehdessäni; samalla, kun vertailussa olevien palveluntarjoajien ominaisuudet, 

hinnat ja hinnoittelumallit muuttuvat, voivat kokonaiset toimintastrategiat muuttua. 

Mielestäni staattiseksi vertailuksi opinnäytetyö onnistui kuitenkin varsin hyvin, sillä se 

on monipuolinen, ja pyrkii ottamaan huomioon käyttäjien näkökulman lisäksi myös 

palveluntarjoajat, joista yli puolet vastasi heille lähetettyyn kyselyyn. Työ voi tarjota 

ajateltavaa niille, jotka miettivät, mitä kotisivukone tarkoittaa, ja etenkin niille, jotka 

harkitsevat sen käyttöä tai kilpailuttamista.  

 

Koen yllättyneeni opinnäytetyön tekemisen aikana useasti. Yllätykset ovat kuitenkin 

pääsääntöisesti positiivisia, vaikka ensimmäinen yllätys liittyy siihen, ettei tämänkaltais-

ta vertailua löytynyt kohtuullisella etsinnällä mistään. Toinen yllätys liittyy alan dynaa-

misuuteen: vaikka tiesin, että kyseessä on muuttuva ala, on kyseessä niin erityisen 

vikkelästi muuttuva ala, että se jopa paikoin hankaloitti vertailun tekoa. Yksi iso ja tois-

tuva yllätys oli kuitenkin se, kuinka laajoja ovat kotisivukoneiden palveluntarjoajien 

ominaisuusluettelot ja etenkin se, kuinka vaativia ominaisuuksia joukosta löytyy. Tämä 

onkin painava peruste sille, miksi uskon, ettei kyseessä ole pelkästään suurelle ikäluo-

kalle suunnattu ohimenevä ilmiö, vaan kotisivukoneet ovat tulleet markkinoille jäädäk-

seen. 
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LIITE 1 

Kysely palveluntarjoajille 

Lähetetty 2.3.2009, vastausaikaa kaksi viikkoa. 

 

Asettakaa numerojärjestykseen seuraavat kilpailuvalttinne: 

Asiakaspalvelun sujuvuus ja tavoitettavuus 

Palvelun hinnoittelu 

Palveluiden laajuus ja ominaisuudet 

Palvelun käytön helppous 

Valmiiden pohjien näyttävyys 

 

Asiakkaiden määrä tai suuruusluokka? 

1 - 100 

101 - 500 

501 - 1 500 

1 501 - 3 000 

3 001 - 5 000 

> 5001 

en halua kertoa 

 

Mikä on suurin käyttäjäryhmänne tai arvio siitä? 

Suuryritykset 

PK-yritykset (alle 50 henkilöä) 

Yhdistykset ja organisaatiot 

Julkinen sektori 

Yksityishenkilöt 

 

Oletteko painottaneet palvelujanne suurimmalle kohderyhmällenne tai 

muulle tavoiteryhmälle, ja jos kyllä, niin millä tavoin? 

 

Nimetkää vähintään kaksi pahinta kilpailijaanne. 

 

Kehukaa itseänne.. 



 
 

 

LIITE 2 

Vastaus palveluntarjoajalta Kotisivut24.fi, sähköposti 2.3.2009 

 

Asettakaa numerojärjestykseen seuraavat kilpailuvalttinne: 

1. Palvelun käytön helppous 

2. Asiakaspalvelun sujuvuus ja tavoitettavuus 

3. Palvelun hinnoittelu 

4. Palveluiden laajuus ja ominaisuudet 

5. Valmiiden pohjien näyttävyys  

 

Asiakkaiden määrä tai suuruusluokka? 

1 - 100 

101 - 500 

501 - 1 500 

1 501 - 3 000 

3 001 - 5 000 

> 5001 

 

Sanotaan nyt että kakkosen ja kolmosen tuntumassa  

 

Mikä on suurin käyttäjäryhmänne tai arvio siitä? 

Suurin ryhmä on pk-yrityksissä  

 

Oletteko painottaneet palvelujanne suurimmalle kohderyhmällenne tai 

muulle tavoiteryhmälle, ja jos kyllä, niin millä tavoin? 

Painotuksemme on ehdottomasti helppokäyttöisyydessä ja nopeassa tavassa päästä 

palveluun sisälle.  

 

Nimetkää vähintään kaksi pahinta kilpailijaanne. 

Ei kiitos.  

 

Kehukaa itseänne.. 

Helppokäyttöisyys on se mistä on lähdetty liikkeelle ja hyvin siinä on asiakaspalautteen 

perusteella onnistuttu. 



 
 

 

LIITE 3 

Vastaus palveluntarjoajalta Zoner, sähköposti 3.3.2009 

 

Asettakaa numerojärjestykseen seuraavat kilpailuvalttinne: 

1. Asiakaspalvelun sujuvuus ja tavoitettavuus 

2. Palvelun hinnoittelu 

3. Palvelun käytön helppous 

4. Palveluiden laajuus ja ominaisuudet 

5. Valmiiden pohjien näyttävyys  

 

Asiakkaiden määrä tai suuruusluokka? 

1501 - 3 000  

 

Mikä on suurin käyttäjäryhmänne tai arvio siitä? 

 PK-yritykset (alle 50 henkilöä)  

 

Oletteko painottaneet palvelujanne suurimmalle kohderyhmällenne tai 

muulle tavoiteryhmälle, ja jos kyllä, niin millä tavoin? 

Emme ole. Palveluidemme skaalautuvuus mahdollistaa tarjonnan suuriin ja pienempiin-

kin tarpeisiin. 

 

Nimetkää vähintään kaksi pahinta kilpailijaanne. 

Nebula, Planeetta, Sigmatic, Louhi 

 

Kehukaa itseänne.. 

Olemme kotimainen, erittäin ammattitaitoinen Internet- ja verkkopalveluiden osaaja. 

Laitetilamme Helsingin Vallilassa palvelee yli 1700 asiakasta ympäri Suomen. Korkeata-

soinen ympäristö ja ammattitaitoinen henkilöstömme on vahvan osaamisen perustana. 

 

Palvelintilamme on kytketty huippunopealla valokuituyhteydellä runkoverkkoon. Tarvit-

taessa voimme toimittaa asiakkaillemme varmistettuja yhteyksiä ja nopeuksia aina 

1000Mbit/s nopeuteen asti. 



 
 

 

LIITE 4 

Vastaus palveluntarjoajalta Kotisivukone.com, sähköposti 4.3.2009 

 

Asettakaa numerojärjestykseen seuraavat kilpailuvalttinne: 

1. Palvelun käytön helppous 

2. Asiakaspalvelun sujuvuus ja tavoitettavuus 

3. Valmiiden pohjien näyttävyys 

4. Palvelun hinnoittelu 

5. Palveluiden laajuus ja ominaisuudet 

 

Asiakkaiden määrä tai suuruusluokka? 

> 5001 

 

Mikä on suurin käyttäjäryhmänne tai arvio siitä? 

Lukumäärällisesti eniten on yksityishenkilöitä, mutta liikevaihdollisesti pk-yritykset ja 

yhdistykset ovat isoin ryhmä. Eniten pyrimme tavoittamaankin juuri pk-yrityksiä. Meillä 

on myös kasvavassa määrin julkisen sektorin asiakkaita, mutta suuryrityksiä ei juuri-

kaan. 

 

Oletteko painottaneet palvelujanne suurimmalle kohderyhmällenne tai 

muulle tavoiteryhmälle, ja jos kyllä, niin millä tavoin? 

Yksityishenkilöasiakkaille ei kohdisteta mainontaa suoraan kovin paljoa. Suurimman 

osan liikevaihdosta tuovalle pk-sektorille suuntaamme pääosan markkinointibudjetis-

tamme. 

 

Nimetkää vähintään kaksi pahinta kilpailijaanne. 

Alalla on jonkin verran kilpailijoita, jotka monet toimivat joko kapeammalla sektorilla 

(Verkkokauppa) tai ovat palveluntarjoajalle sivutuote (Hostingfirmat jotka tarjoavat 

suppeaa Site-builderia kylkiäisenä). 

 

Kehukaa itseänne.. 

Kotisivukone on helppokäyttöinen ja helposti käyttöönotettava kotisivujen itsepalvelu-

tuote. Kotisivukone joustaa monipuolisesti asiakkaan tarpeiden mukaan ja ulkoasun 

muokkaus on myös monia saman sektorin tuotteita monipuolisempaa. Kotisivukone on 

laadukas kotimainen laatutuote, jolle on myönnetty Avainlippu -merkki. 



 
 

 

LIITE 5 

Vastaus palveluntarjoajalta Putteri, sähköposti 17.3.2009 

 

Asettakaa numerojärjestykseen seuraavat kilpailuvalttinne: 

1. Palvelun hinnoittelu 

2. Palvelun käytön helppous 

3. Asiakaspalvelun sujuvuus ja tavoitettavuus 

4. Palveluiden laajuus ja ominaisuudet 

5. Valmiiden pohjien näyttävyys 

 

Asiakkaiden määrä tai suuruusluokka? 

> 5001 

 

Mikä on suurin käyttäjäryhmänne tai arvio siitä? 

Suuryritykset 

PK-yritykset (alle 50 henkilöä) (Putterissa suurin käyttäjäryhmä) 

Yhdistykset ja organisaatiot 

Julkinen sektori 

Yksityishenkilöt (Suntuubi.com suurin käyttäjäryhmä) 

 

Oletteko painottaneet palvelujanne suurimmalle kohderyhmällenne tai 

muulle tavoiteryhmälle, ja jos kyllä, niin millä tavoin? 

Kyllä. Putteri markkinointi ja Suntuubi markkinointi. 

 

Nimetkää vähintään kaksi pahinta kilpailijaanne. 

Kotisivukone, Planeetta internet 

 

Kehukaa itseänne.. 

Toimme marraskuussa 2005 tiettävästi ensimmäisenä Suomalaisena yrityksenä itsepal-

velukonseptin markkinoille www.putteri.fi. Suntuubi.com palvelu, joka perustuu Putteri 

teknologiaan on perustettu marraskuussa 2006. Pelkästään suntuubi.com palveluun on 

perustettu Suomessa yli 100 000 WWW-sivustoa. Olemme kansainvälistyneet Ruotsiin 

2008 lokakuussa ja tarkoituksena on vuoden 2009 aikana avata UK ja Venäjä. 

 


