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Kodulehe tegemine 

Kodulehe planeerimine 

Alustava veebilehe tegija probleem 



1. Idee / Kasutaja uuring 

2. Vajadused / Eesmärgid / Sisu 

3. Sisukaart / Külastaja teekond 

4. Sisulehtede vaated 

5. Visuaalne disain 



Veebirakenduse loomise 
protsess 

• Analüüsi faas – eesmärgipüstitus ja sihtgrupi 
defineerimine; 

• Disaini faas – infoarhitektuuri, sisu ja disaini 
loomine, prototüüpide loomine; 

• Rakendamise faas - valmislahenduse loomine 
ja testimine; 

• Juurutamise faas – tagasiside kogumine, 
turundus, testimine ja arendus; 

• Ressursid – eelarve, aeg, vahendid 

 



Analüüsi faas 
Ettevõtte tutvustus 



Analüüsi faas 
Hetkeolukord internetis 

• Mis töötab ja mis mitte? 

• Mida ütleb teile Google Analytics? 

• Tulemused otsimootorites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analüüsi faas 
Konkurendid ja analoogid 



Analüüsi faas 
Sihtgrupid ja nende eesmärgid 

• Millised inimesed või asutused kuuluvad sinu sihtgruppi? Kirjelda. 

• Kirjelda nende probleeme, vajadusi ja väljakutseid. 

• Millistele küsimustele nad otsivad vastuseid just sinu lehel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mis on kõige tähtsam faktor 
veebilehte luues? 

Allikas: HubSpot 

NB! Jäta endale meelde, et sina ei ole oma veebilehe kasutaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analüüsi faas 
Eesmärgid ja soovitud tegevused 

Milline on hea veebilehe eesmärk? 

 



Analüüsi faas 
Eesmärgid ja soovitud tegevused 

   Uurimus 

 



1. Seadista eesmärgid ja mõõdikud 

a) Defineeri oma ettevõtte strateegiline eesmärk (SMART) 
 

Miks on sul veebilehte vaja? 
Mida see leht peab tegema sinu heaks? 

 

Näide: Ettevõtte eesmärk seoses elektroonika e-poega on „Suurendada 2020 aasta 1. 
Detsembriks e-poe toodete müüki vähemalt kuni 30%. 



1. Seadista eesmärgid ja mõõdikud 

2) Defineeri oma veebilehe eesmärk ja kirjelda kuidas seda saavutad 
 

Veebilehe eesmärk tuleb ettevõtte eesmärgist 
 
Selleks, et meie elektroonika e-poe müüki suurendada tuleb: 
• Teha X – Lisame suuremad ja kvaliteetsemad toote pildid 
• Suurendada Y – Suurendame läbi klikkimise suhet ehk CTR-i 
• Vähendada Z – Vähendame tehingu pooleli jätnud külastajate arvu 
 



1. Seadista eesmärgid ja mõõdikud 

3) Defineeri indikaatorid (Key Performance Indicators – KPI) 
 

Milliseid mõõdikuid jälgida? 
 

Näide: Kui ettevõtte eesmärk on suurendada e-poe müüki, siis KPI võib olla e-poes 
müüdud toodete arv. 



1. Seadista eesmärgid ja mõõdikud 

4) Defineeri mõõdikud 
 
 

Püstita igale indikaatorile numbrilised eesmärgid 

Näide: Meie elektroonika e-poe kuu eesmärk on müüa 100 ühikut toodet. 



Kuidas suunad külastajaid? 

1. Kuidas suunad külastajaid 
tegema veebilehel enim 
soovitud tegevust? 

2. Kuidas saavutad veebilehe 
peaeesmärgi täitmise? 



Kuidas suunad külastajaid? 



Eesmärgid ja tegevused 

1. Sõnasta veebilehe 
peaeesmärk? 

2. Mis on alameesmärgid (KPI)? 
3. Mis on veebilehel enim sinu 

poolt soovitud tegevus? 
4. Nimeta teisi tegevusi mida 

külastaja peaks tegema 
5. Mis tegevusi kasutaja soovib 

sinu lehel teha? 

   Näited: ConversionXL.com, Puhastusteenus.eu, Koolitus.ee 



• Ettevõtte tutvustus 

• Ettevõtte hetkeolukord 
internetis 

• Konkurendid ja analoogid 

• Sihtgrupid ja nende 
eesmärgid 

• Eesmärgid ja soovitavad 
tegevused lehel 

Analüüsi faas 
Vasta kirjalikult nendele 

punktidele 



Disaini faas 
Sisu planeerimine ja kaardistamine 

   Sisu ja struktuur 

1. Mis on domeeninimi? 

2. Nimeta peamenüü lingid 
ja nende jaotumine 

3. Nimeta 10 kõige 
tähtsamat märksõna 
(soovitavalt kategooriate 
lõikes) 



Disaini faas 
Sisu planeerimine ja kaardistamine 

   Sisu ja struktuur 



Disaini faas 
Sisu planeerimine ja kaardistamine 

   Sisu ja struktuur 

Sisukaart  

(sait map)  

• Avaleht 
• Peakategooria 1 Koolitused 

• Kategooria 1.1 Joomla koolitused 
• Kategooria 1.1.1 Joomla algkursus 
• Kategooria 1.1.2 Joomla põhikursus 

• Kategooria 1.2 WordPressi koolitused 
• Kategooria 1.2.1 WordPressi algkursus 
• Kategooria 1.2.2 WordPressi põhikursus 

• Peakategooria 2 Teenused 
• Kategooria 2.1 Kodulehe tegemine 
• Kategooria 2.2 Kodulehe optimeerimine 

• Kontakt 
• … 

 
 



Disaini faas Külastaja teekond kodulehel 

   Kliendi teekond 

Koolitused 

Joomla 

Alg 

Põhi 

E-pood 

Tänan 
leht 

Tänan 
leht 

Tänan 
leht 

Süžeetahvel 

(storyboard)  



Disaini faas 
Menüüd ja navigatsioon 

   Peamenüü ja alammenüü vead 



Disaini faas 
Menüüd ja navigatsioon 

   Peamenüü ja alammenüü vead 

5 (+ / - 2) 



Disaini faas 
Menüüd ja navigatsioon 

   Peamenüü ja alammenüü vead 



Disaini faas 
Menüüd ja navigatsioon 

   Peamenüü ja alammenüü vead 



Disaini faas 
Veebilehel tehtavad toimingud 

   Väärtuspõhine üleskutse ja Call-to-action 

http://contentverve.com/10-simple-things-fix-your-website-copy/


Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   Infoplokkide paigutus igal sisulehel 

Millised veebielemendid 
peaksid veebilehel (ekraanil) 
olema läbivalt esindatud? 

 

Mis lehtede kohta tuleb 
koostada sisuvaated? 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   E-poe näide (avaleht) 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   E-poe näide (toodete kategooria) 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   E-poe näide (toote leht) 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   E-poe näide (kontakti leht) 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   Avaleht ja sõnum 

Kuidas tagad, et külastaja 

saaks 5 sek vastused: 

• Mis lehega on tegu? 

• Mis on unikaalsus? 

• Kohene kasu külastajale 

• Mis on enim soovitud 
tegevus? 

 

 

 

• Kuidas aitad disainiga mõista 
sõnumit ja suunata tegevusele? 

• Kas ja kus asuvad logo/slogan/kasu 
rõhutav sõnum? 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   Avaleht ja sõnum 



Disaini faas 
Sisulehtede vaated 

   Avaleht ja sõnum 



Disaini faas 
Üldine disain ja graafika 

   Checklist veebidisainerile 



Sisu tootmine 
Copywriting 

1. Avaleht 
2. Tootelehed 
3. Meeskond ja kontakt 
4. Müügitekstid 
5. Esimesed blogi kanded 
6. Garantii 
7. Testimoonialid 
8. Privaatsuspoliitika 
9. Transport ja tagastus 
10. … 

   Kliendikeskse sisu loomine 



Rakendamise faas 
Tehniline töö 

   Tööd teevad erinevad spetsialistid 

Tehtavad tööd: 

• HTML, CSS, PHP, MySQL, 
Javascriptid ja muu 
kodeerimine  

• Copywriting 

• Testimine 

• Koolitus 

• Paigaldamine 

• Projektijuhtimine 

Spetsialistid: 

• Programmeerija 

• Projektijuht 

• Kasutatavuse testija 

• Veebidisainer 

• Veebitekstide kirjutaja 



Ressursid 
Mis see maksab? 

   Ressursid ja tähtaeg 

• Materjalid ja sisu loomine 

• Veebimajutus, veebilehe hooldus ja 

haldamine 

• Tähtajad 

• Eelarve 

• Vastutavad isikud 

• Mis on veebimajutuse asukoht? 

• Mis kuupäeval saab veebileht avaldatud? 



1. Idee / Kasutaja uuring 

2. Vajadused / Eesmärgid / Sisu 

3. Sisukaart / Külastaja teekond 

4. Sisulehtede vaated 

5. Visuaalne disain 


