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PUTTERI –JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ
TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN 

YLLÄPITO-OHJE



JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN

1. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin
2. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx
3. Salasana: xxxxxx
4. Lopuksi klikkaa ”Kirjaudu”



TEKSTIN TUONTI JA MUOKKAAMINEN

1. Valitse sivu, jolle tuot tekstiä tai jonka tekstiä
aiot muokata

2. Vie kursori editorissa kohtaan, johon kirjoitat 
tai tuot tekstiä. Jos aiot korvata jonkun 
tekstin uudella tekstillä, maalaa nykyinen ja 
kirjoita tai tuo uusi teksti vanhan päälle 
(tekstiä voit tuoda esim. Word-dokumentistä
kopioimalla teksti ja liittämällä se sivulle 
klikkaamalla ”liitä wordistä” kuvaketta (w)) 

3. Tekstin muotoilu. Maalaa teksti jota aiot 
muotoilla. Valitse tyyliksi pääotsikolle 
”Otsikko 1” ja muille otsikoille ”Otsikko 2” jne. 
Leipätekstille valitse ”Normal”

4. Voit muotoilla tekstiä sivuston graafisen 
tyylin puitteissa käyttämällä
tekstinkäsittelytyökaluja (esim. bold, kursiivi, 
tekstiväri jne.) 

5. Klikkaa ”Tallenna”. Tällöin muutokset 
tallentuvat palvelimelle mutta eivät näy 
Internetissä

6. Klikkaa ”Julkaise”. Tällöin muutokset näkyvät 
Internetissä. Voit esikatsella sivustoa ennen 
sen julkaisua Internetiin painamalla 
”Esikatsele”
HUOM! Muista aina tallentaa muutokset 
klikkaamalla ”Tallenna” (5). Kun haluat 
muutokset näkymään sivuilla klikkaa 
”Julkaise” (6)
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TIEDOSTOJEN VIENTI PALVELIMELLE

Kun haluat lisätä Internet-sivustolle tiedoston 
(esim. kuvan) pitää se ensin ladata 
tietokoneeltasi palvelimelle. Tiedosto 
ladataan julkaisujärjestelmän kansioon josta 
se laitetaan Internet-sivuille.  

1. Valitse ylävalikosta ”tiedostot”
2. Valitse kansio, johon aiot lisätä tiedostoja 

(kuvat Image-kansioon, Flashit Flash-
kansioon jne...) 

3. Klikkaa ”Uusi tiedosto”
4. Klikkaa ”Selaa” ja hae koneeltasi tms. 

paikasta tiedostot. Voit valita yhden 
tiedoston kerrallaan, mutta ennen kuin lataat 
tiedostot palvelimelle, voit hakea tiedostoista 
yhteensä 10 tiedostoa kerralla

5. Lopuksi klikkaa ”Lisää”. Tiedostot ovat nyt 
palvelimella. Sivustolle laitto kerrotaan 
sivulla ”Kuvan tuonti ja muokkaaminen”
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KUVAN TUONTI JA MUOKKAAMINEN 1

1. Valitse sivu, jolle tuot tai jolla olevaa kuvaa aiot muokata
2. Vie kursori editorissa kohtaan, johon tuot kuvan tai valitse 

kuva, jota aiot muokata tai jonka haluat korvata uudella
3. Valitse työkaluista ”Lisää kuva/muokkaa kuva” -työkalu, jolloin 

avautuu ”Kuvan ominaisuudet” -ikkuna
4. Valitse ”Selaa palvelinta” valitaksesi uuden kuvan tai 

korvataksesi vanhan kuvan
Jos kuvatiedosto ei ole palvelimella, voit hakea sen omalta 
koneeltasi. Siirry ohjeissa seuraavalle sivulle.

5. Määrittele kuvan leveys tai korkeus. Kuvasuhde täytyy pitää
lukittuna Lukituksen ikoni on munalukon kuva. Sitä
klikkaamalla lukituksen saa päälle ja pois päältä. 
Ympyränuolen klikkaamien palauttaa alkuperäisen koon

6. Kohtaan ”Raja” kirjoita ”0”. ”Raja” määrittää kuvan kehyksen 
paksuuden. Kehystä ei saa olla. Eli arvon tulee olla nolla

7. ”Vaakatila- ja pystytila” -kohtaan määritellään kuvan ympärille 
tulevat marginaalit, jotta teksti ei olisi kuvassa kiinni. 
Normaaleilla sivuilla kuvat ovat leipätekstistä erillään taulukon 
oikeassa reunassa. Tällöin ”Vaaka- ja Pystytilan” arvo tulee 
olla ”0”.

8. ”Kohdistus”-kohdassa määritellään kuvan paikka tekstin 
suhteen, eli haluatko kuvan tekstin vasemmalle vai oikealle 
puolelle (”ylä- ja alapuolelle” sekä ”Keskelle” eivät toimi eikä
niitä siis tule valita) 

9. Lopuksi klikkaa ”OK”
10. Klikkaa ”Tallenna”. Tällöin muutokset tallentuvat palvelimelle 

mutta eivät näy Internetissä
11. Klikkaa ”Julkaise”. Tällöin muutokset näkyvät Internetissä. Voit 

esikatsella sivustoa ennen sen julkaisua Internetiin painamalla 
”Esikatsele”

HUOM! Muista aina tallentaa muutokset klikkaamalla 
”Tallenna” (10). Kun haluat muutokset näkymään sivuilla 
klikkaa ”Julkaise” (11)
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KUVAN TUONTI JA MUOKKAAMINEN 2

1. Valitse ”Uusi tiedosto”
2. Valitse ”Selaa” ja hae haluamasi 

kuvatiedosto omalta koneeltasi
3. Valitse ”Lisää”
4. Palaa ohjeiden edelliselle sivulle ja jatka 

kohdasta 4
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LINKIN LUONTI TEKSTIIN TAI KUVAAN

1. Valitse sivu klikkaamalla, jolle aiot tehdä
linkin

2. Maalaa editorissa teksti tai aktivoi kuva 
klikkaamalla sitä, josta haluat tehdä linkin

3. Valitse työkaluista ”Lisää linkki/Muokkaa 
linkkiä” -työkalu, jolloin avautuu ”Linkki”-
ikkuna

4. Kirjoita osoitekenttään haluamasi Internet-
osoite (http:// on jo valmiina vasemmassa 
kentässä). 

5. Klikkaa ”Ok”
6. Klikkaa ”Tallenna”. Tällöin muutokset 

tallentuvat palvelimelle mutta eivät näy 
Internetissä

7. Klikkaa ”Julkaise”. Tällöin muutokset näkyvät 
Internetissä. Voit esikatsella sivustoa ennen 
sen julkaisua Internetiin painamalla 
”Esikatsele”

Muista varmistaa, että kuvan 
ominaisuuksissa ”Raja” on ”0”

HUOM! Muista aina tallentaa muutokset 
klikkaamalla ”Tallenna” (6). Kun haluat 
muutokset näkymään sivuilla klikkaa 
”Julkaise” (7)
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KUUMANUUTISEN TEKEMINEN JA MUOKKAAMINEN

1. Valitse ylävalikosta ”kuumat uutiset”
2. Valitse muokattava uutinen tai kirjoita otsikko 

kenttään uutisen otsikko luodaksesi uuden 
uutisen 

3. Kirjoita tähän kohtaan uutisen ingressi, joka 
näkyy otsikon lisäksi etusivulla

4. Määrittele uutisen uutisen julkaisuajankohta 
ja arkistointiajankohta (aika, jolloin uutinen 
poistuu etusivun uutispalkista) 

5. Klikkaa ”selaa” valitaksesi uutiskuvan 
koneeltasi

6. Klikkaa “Tallenna ingressi” kun olet luonut 
uuden uutisen tai ”Tallenna” ja ”Julkaise” kun 
olet muokannut vanhaa uutista

7. Kirjoita ja muokkaa uutisen teksti ja tuo 
kuvat editorilla

8. Klikkaa ”Tallenna”. Tällöin muutokset 
tallentuvat palvelimelle mutta eivät näy 
Internetissä

9. Klikkaa ”Julkaise”. Tällöin muutokset näkyvät 
Internetissä. Voit esikatsella sivustoa ennen 
sen julkaisua Internetiin painamalla 
”Esikatsele”

HUOM! Muista aina tallentaa muutokset 
klikkaamalla ”Tallenna” (8). Kun haluat 
muutokset näkymään sivuilla klikkaa 
”Julkaise” (9)
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KUUMANUUTISEN TEKEMINEN JA MUOKKAAMINEN
(Vain kuva/ingressin vapaa muokkaus)

1. Valitse ylävalikosta ”kuumat uutiset”
2. Valitse muokattava uutinen muokataksesi 

olemassa olevaa uutista
3. Klikkaa ”Vaihda editoria” Oletuksena pelkkä

tekstikenttä. Editorin vaihdolla saa näkyviin 
sisällön editointityökalut.

4. Klikkaa kursori editori-ikkunaan
5. Valitse kuvan muokkaustyökalu ja tuo kuva. Kts. 

kuvan tuonti ja muokkaus ohje sivulla 5
6. Määrittele uutisen uutisen julkaisuajankohta ja 

arkistointiajankohta (aika, jolloin uutinen poistuu 
etusivun uutispalkista) 

7. Klikkaa “Tallenna ingressi” kun olet luonut uuden 
uutisen tai ”Tallenna” ja ”Julkaise” kun olet 
muokannut vanhaa uutista

8. Kirjoita ja muokkaa uutisen teksti ja tuo kuvat 
editorilla

9. Klikkaa ”Tallenna”. Tällöin muutokset tallentuvat 
palvelimelle mutta eivät näy Internetissä

10. Klikkaa ”Julkaise”. Tällöin muutokset näkyvät 
Internetissä. Voit esikatsella sivustoa ennen sen 
julkaisua Internetiin painamalla ”Esikatsele”

HUOM! Muista aina tallentaa muutokset 
klikkaamalla ”Tallenna” (8). Kun haluat muutokset 
näkymään sivuilla klikkaa ”Julkaise” (9)
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AJANKOHTAISEN UUTISEN TEKEMINEN JA 
MUOKKAAMINEN
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1. Valitse ylävalikosta ”ajankohtaiset”
2. Valitse muokattava ajankohtainen uutinen tai 

klikkaa ”Uusi” luodaksesi uuden ajankohtaisen 
uutisen

3. Anna uutiselle otsikko. Voit käyttää <b> tägiä
bodataksesi otsikon osittain tai kokonaan esim 
<b>Kuuma uutinen</b>

4. Määrittele ajankohtaisen uutisen 
julkaisuajankohta ja arkistointiajankohta (aika, 
jolloin uutinen poistuu etusivun uutispalkista) 

5. Kohdassa ”Ajankohtainen” valitse ”kyllä” ja 
kohdassa ”Tiedote” ja ”kannanotto”valitse ”ei”

6. Klikkaa “Lisää” kun olet luonut uuden uutisen tai 
”Päivitä” kun olet muokannut vanhaa uutista

7. Kirjoita uutisen teksti ja tuo kuvat editoriin
8. Klikkaa ”Tallenna”. Tällöin muutokset tallentuvat 

palvelimelle mutta eivät näy Internetissä
9. Klikkaa ”Julkaise”. Tällöin muutokset näkyvät 

Internetissä. Voit esikatsella sivustoa ennen sen 
julkaisua Internetiin painamalla ”Esikatsele”

HUOM! Muista aina tallentaa muutokset 
klikkaamalla ”Tallenna” (8). Kun haluat muutokset 
näkymään sivuilla klikkaa ”Julkaise” (9)



UUDEN SIVUN TEKEMINEN

1. Valitse ”Muokkaa navigaatiota”
2. Valitse ”Uusi kategoria”
3. Anna sivulla (Kategoria) nimi
4. Valitse vetovalikosta minkä sivun alle uusi 

sivu tulee. Valitse ”Pääkategoria” jos sivu 
tulee päätasolle

5. Valitse vetovalikosta sivun näkyvyys (kaikki 
= näkyy kaikille, Käyttäjät=näkyy sisään 
kirjaantuneille käyttäjille, Ylläpitäjät/rajoitetut 
ylläpitäjät= näkyy sisään kirjaantuneille 
ylläpitäjille, Piilotettu= ei näy navigaatiossa, 
mutta sivulle pääsee jos tietää osoitteen)

6. Valitse vetovalikosta sivun erikois 
ominaisuus (esim. Verkkokauppa, blogi, 
tms). Tavallinen sivu, jossa tekstiä ja kuvia 
on ”Normaali sivu”

7. Määritä paikka navigaatiossa
8. Valitse ”Lisää”
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TUOTTEIDEN VIEMINEN JA MUOKKAAMINEN 
VERKKOKAUPASSA/TUOTEKATALOGISSA 1

5
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1. Valitse navigaatiosta ”Verkkokauppa”
2. Valitse ”Uusi tuote” luodaksesi uuden tuotteen tai 

Valitse haluamasi tuote tuotelistalta 
muokataksesi olemassa olevaa tuotetta

3. Kun muokkaat olemassa olevaa tuotetta, valitse 
”Muokkaa tuotetta”

4. JOS TEET UUDEN TUOTTEEN TAI MUOKKAAT 
OLEMASSA OLEVAA SIIRRY OHJEISSA 
SEURAAVALLE SIVULLE

5. Jos haluat poistaa tuotteen, valitse ”poista tuote”
6. Jos haluat muuttaa tuotteiden järjestystä

tuotelistalla, kirjoita ruutuun haluttu 
järjestysnumero 

7. Valitse ”Sijoita” jotta tuote siirtyy haluttuun 
sijoitukseen tuotelistalla
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TUOTTEIDEN VIEMINEN JA MUOKKAAMINEN 
VERKKOKAUPASSA/TUOTEKATALOGISSA 2
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1. Anna tuotteelle tai muokkaa ”Tuotekoodi”. 
(Pakollinen)

2. Anna tuotteelle tai muokkaa tuotteen ”Nimi”
(Pakollinen)

3. Anna tuotteelle tai muokkaa tuotteen ”Lyhyt 
kuvaus” Tämä teksti tulee näkymään tuotelista 
sivulla

4. Anna tuotteelle tai muokkaa tuotteen ”Kuvaus”
Tämä teksti tulee näkymään tuotetieto sivulla

5. Anna tuotteelle tai muokkaa tuotteen ”Hinta, 
Alennus prosentti, Varastosaldo, Alv”

6. Jos käytössä on useampia verkkokauppoja tai 
tuotteet on jaettu eri tuoteryhmiin, niin valitse 
vetovalikosta verkkokauppa tai tuoteryhmä

7. Valitse ”Päivitä” (uutta tuotetta luotaessa ”Lisää”)
8. Lisätäksesi tai vaihtaaksesi kuvan valitse ”Selaa”. 

Hae omalta koneeltasi haluamasi kuva
9. Valitse ”Päivitä” (uutta tuotetta luotaessa ”Lisää”)

Uutta tuotetta luotaessa kuvien ja tiedostojen 
lisääminen ilmestyy kohdassa 7 valitun ”Lisää”
jälkeen
Voit tuoda tuotteelle kaksi kuvaa ja yhden liite 
tiedoston



UUDEN GALLERIAN TEKEMINEN
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1. Tee galleriaa varten uusi sivu (kts. Uuden sivun 
tekeminen) HUOM! VALITSE SIVUN 
ERIKOISOMINAISUUDEKSI ”GALLERY”

2. Valitse navigaatiosta galleriaa varten tekemäsi 
sivu

3. Valitse ”Lisää tai muokkaa albumeita”
4. Valitse ”Lisää uusi”
5. Anna albumille nimi
6. Valitse kuvien järjestystapa 
7. Valitse näytetäänkö kuvien meta tiedot ( kyllä = 

näyttää kaikki, ei = ei näytä mitään)
8. Määritä albumin sekä pikkukuvien että isojen 

kuvien koko
9. Valitse ”Lisää”
10. Valitse kohdan ” Mikä albumi näytetään tässä

kategoriassa?” vetovalikosta juuri tekemäsi 
albumi ja klikkaa ”Valitse”
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KUVIEN VIEMINEN GALLERIAAN
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1. Valitse navigaatiosta galleriasivu, johon haluat 
lisätä kuvia

2. Varmista, että kyseessä on juuri se albumi, johon 
haluat lisätä kuvia

3. Valitse ”Selaa” ja hae koneeltasi haluamasi kuva 
tiedostot. Useiden kuvien tuonti onnistuu 
helpoiten tekemällä kuvista zipp-paketin ja 
tuomalla ja valitsemalla sen tässä. Kuvat siirtyvät 
automaattisesti albumiin

4. Voit myös antaa osoitteen, jos kuvat sijaitsevat 
verkossa. Kuvat siirtyvät automaattisesti albumiin
KUVIEN POISTAMINEN

5. Valitse ”Poista” haluamasi kuvan kohdalla
6. Poistaaksesi useampia kuvia kerralla valitse 

”Poista monta kuvaa kerralla”. Valitse kuvat jotka 
haluat poistaa ja klikkaa ”Poista”
Molemmissa tapauksissa kysytään varmistusta, 
koska poisto on peruuttamaton 



BLOGIN KÄYTTÖ 1
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1. Valitse navigaatiosta Blogisivu, johon haluat 
lisätä merkinnän tai muokata olemassa olevia 
merkintöjä

2. Valitse ”Lisää uusi” tehdäksesi uuden blogi 
merkinnän
TAI

3. Valitse kalenterista päivämäärä, jolloin tehtyä
merkintää haluat muokata

4. Valitse ”Muokkaa” muokataksesi merkintää
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BLOGIN KÄYTTÖ 2
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1. Kirjoita Blogin otsikko
2. Vie kursori editorissa kohtaan, johon kirjoitat tai 

tuot tekstiä. Jos aiot korvata jonkun tekstin 
uudella tekstillä, maalaa nykyinen ja kirjoita tai 
tuo uusi teksti vanhan päälle (tekstiä voit tuoda 
esim. Word-dokumentistä kopioimalla teksti ja 
liittämällä se sivulle klikkaamalla ”liitä wordistä”
kuvaketta (w)) 

3. Tekstin muotoilu. Maalaa teksti jota aiot muotoilla. 
Valitse tyyliksi pääotsikolle ”Otsikko 1” ja muille 
otsikoille ”Otsikko 2” jne. Leipätekstille valitse 
”Normal”

4. Voit muotoilla tekstiä sivuston graafisen tyylin 
puitteissa käyttämällä tekstinkäsittelytyökaluja 
(esim. bold, kursiivi, tekstiväri jne.) 

5. Valitse ”Lisää” kun teet uutta blogi merkintää ja 
”Päivitä” jos muokkaat olemassa olevaa 
merkintää

6. Valitse ”Poista” kun haluat poistaa blogi 
merkinnän
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KALENTERIN KÄYTTÖ 1
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1. Valitse päävalikosta sivu, jolla on kalenteri
2. Kohdassa ”Näkymä”, voit valita miten tarkastelet 

kalenteria. Valittavana on päivä, viikko ja 
kuukausi näkymä sekä perinteinen kalenteri 
näkymä tai listausnäkymä. (Huom! Tämä ei 
vaikuta siihen miten kalenteri näkyy julkisella 
puolella. Käyttäjä voi itse valita näkymän)

3. Valitse kalenterista päivä, jolle haluat lisätä
merkinnän tai muokata olemassa olevaa 
merkintää.

4. Valitse ”Lisää merkintä” tehdäksesi uuden 
kalenteri merkinnän tai ”Muokkaa merkintää”
muokataksesi olemassa olevaa kalenteri 
merkintää.
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KALENTERIN KÄYTTÖ 2
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1. Kirjoita Kalenterimerkinnän otsikko kohtaan 
”Tapahtuma”

2. Kirjoita tai tuo kalenteri merkinnän tarkemmat 
tiedot. Kts kohta ”tekstin tuonti ja muokkaaminen”

3. Jos kyseessä on toistuva tapahtuma, voit valita 
vetovalikosta kuinka usein kalenteri merkintä
toistuu (Valittavana ei toistuva, päivittäin, 
viikoittain, jne…)

4. Anna kalenterimerkinnälle alkamisajankohta ja 
päättymisajankohta

5. Voit määrittää kalenterimerkinnän julkisuuden 
julkiseksi, yksityiseksi tai luottamukselliseksi.

6. Jos käytössä on varaus/ilmoittautumiskalenteri 
klikkaa ”Näytä” kohdassa ”ilmoittautuminen”

7. Voit rajoittaa ilmoittautumisten/varausten määrää
antamalla paikkojen ja varapaikkojen määrän. 
Tyhjäksi jättämällä ilmoittautumisten/varausten 
määrä on rajoittamaton.

8. Anna Ilmoittautumisen päättymisajankohta ja 
ilmoittautumisen perumisen päättymisajankohta

9. Valitse ”Lisää”
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