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Mikä palvelu sopisi parhaiten verkkosivuston rakentamiseen järjestölleni? 

 Yhdistysavain Wix WordPress 

Linkki/ link yhdistysavain.fi wix.com wordpress.com 

Kieli/ language Suomi Suomi, englanti ja 

muut 

Suomi, englanti ja muut 

 

Taitotaso/ Skill 

level 

Helppokäyttöinen Perustason 

osaajalle 

Vahva osaaminen 

Käytön tarkoitus/ 

The purpose of 

its use 

Voi tehdä yhdistykselle 

kotisivut, ylläpitää 

jäsenrekisteriä ja hoitaa 

tiedotuksen, jäsenmaksujen 

laskutuksen kuin 

kulukorvaukset. 

Wix tarjoaa 

turvallisen ja 

ilmaisen 

verkkopalvelun 

Voi rakentaa blogin, 

kokonaisen verkkosivuston 

tai molempien yhdistelmän 

haluamallasi tavalla. 

Hinta/ Prices Hinnasto 

•Ilmaiset kotisivut rajoitetulla 

sisällöllä (5 sivua, 25 osiota), 

jäsenrekisteri, 

sähköpostitiedotteet, 

postituslistat (max. 50 

osoitetta), jäsensivut. 

• Laskujen, 

tekstiviestitiedotteiden, 

kirjeiden ym. Lähettäminen 

kappalehinnalla 

Hinnasto 

Ilmainen 

rajoitetulla sisällöllä 

ja tuella 

Hinnasto 

Ilmainen rajoitetulla 

sisällöllä ja tuella 

Suositus on Premium 8€/ kk 

tai Basic 4€/ kk 

Verkkotunnuksen 

(Sivun nimen) 

hinnasto 

Ilmaisessa versiossa osoite on 

XXXX.yhdistysavain.fi tai 

XXXX.nettisivut.fi. Maksullisessa 

versiossa voi yhdistää 

verkkotunnukseen, 

verkkotunnuksen ylläpito myös 

mahdollista n. 30€/vuosi. 

Jos haluat yhdistää 

oman 

verkkotunnuksesi, 

sinun pitää valittaa 

ja maksaa 

tilaussuunnitelmaa. 

Verkkotunnuksen lista ja 

hinnasto  

15€ / vuosi alkaen, riippuen 

valitsemasi 

verkkotunnuksesta.  

Hyvät puolet/ 

Pros 

• Yksinkertainen 

• Juuri sopiva yhdistykselle, 

sisältää jäsenrekisterin 

• Ei vaadi koodausta 

• Chat-tuki 

 

•Voi säätää 

verkkosivustoa 

sekä tietokoneelle 

että puhelimelle 

•Erilaisia malleja 

• Asiakastuki 24/ 7 

•Voi säätää verkkosivustoa 

sekä tietokoneelle että 

puhelimelle  

•Riittävä tuki, vaikka chatin 

ja sähköpostin kautta 

maksullisella tilauksella 

Huonot puolet/ 

Cons 

• Rajoitetut ominaisuudet 

ulkoasulla ja suunnittelulla 

 

• Mainosten 

poistaminen 

maksaa 8,5 € / kk 

alkaen 

•WordPressissä liikkuminen 

voi olla vaikeaa alussa 

•Vaikka verkkosivuston 

luominen on ilmaista, on 

maksettava saadakseen 

riittävän tuen ja mainosten 

poistamiseen 

 

https://www.yhdistysavain.fi/
https://www.wix.com/
https://wordpress.com/create-website/
https://www.yhdistysavain.fi/hinnat/
https://www.yhdistysavain.fi/hinnat/
https://www.yhdistysavain.fi/hinnat/
https://www.wix.com/upgrade/website
https://wordpress.com/pricing/
https://wordpress.com/support/domains/domain-pricing-and-available-tlds/
https://wordpress.com/support/domains/domain-pricing-and-available-tlds/
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Which service would be suitable to build a website for my organization? 

 Yhdistysavain Wix WordPress 

Linkki/ 

link 

yhdistysavain.fi wix.com wordpress.com 

Kieli/ 

language 

Finnish Finnish, English and 

other languages 

Finnish, English and other 

languages 

Taitotaso/ 

Skill level 

Easy to use Basic skills required More advanced skills 

required 

Käytön 

tarkoitus/ 

The 

purpose 

of its use 

Can make a website for the 

association, maintain a 

membership register and 

handle information, invoicing of 

membership fees as expenses. 

Wix provides secure and 

free web hosting. 

Can build a blog, a full 

website, or a combination of 

both as you wish. 

Hinta/ 

Prices 

Price list 

• Free homepages with limited 

content (5 pages, 25 sections), 

member register, email 

newsletters, mailing lists (max. 

50 addresses), member pages. 

• Sending invoices, SMS 

messages, letters, etc. at unit 

price 

Price list 

For free with limited 

contents and support. 

Price list 

For free with limited contents 

and support. 

Premium 8€/ month or Basic 

4€/ month are recommended 

Price for 

custom 

domain 

(Website’s 

name) 

In the free version, the address 

is XXXX.yhdistysavain.fi or 

XXXX.nettisivut.fi. In the paid 

version, you can connect to a 

domain, maintenance of the 

domain is also possible for 

about 30 € / year. 

If you want to connect 

with custom domain, you 

need to choose the 

premium plan and pay. 

List of custom domains and 

its price 

Staring from 15€/ year, 

depending on the domain 

you choose. 

 

Hyvät 

puolet/ 

Pros 

• Very simple 

• Just right for the association, 

includes a membership register 

• Does not require coding 

• Chat support 

•Can adjust website for 

both laptop and phone 

•Various templates are 

available 

•24/7 customer care 

•Can adjust website for both 

laptop and phone 

•Sufficient support though 

chat and email with paid 

subscription 

Huonot 

puolet/ 

Cons 

• Limited features with the look 

and design 

 •Removing 

advertisements costs, 

from 8.5€/ month 

 

•Navigating the WordPress 

can be difficult in the 

beginning 

•Even though creating a 

website is for free, must pay 

to receive sufficient support 

and to remove 

advertisements 

 

https://www.yhdistysavain.fi/
https://www.wix.com/
https://wordpress.com/create-website/
https://www.yhdistysavain.fi/hinnat/
https://www.wix.com/upgrade/website
https://wordpress.com/pricing/
https://wordpress.com/support/domains/domain-pricing-and-available-tlds/
https://wordpress.com/support/domains/domain-pricing-and-available-tlds/

