
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julius Haukkasalo 
 

Responsiivisen suunnittelun työkalut 
 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Medianomi 

Viestinnän koulutusohjelma 

Opinnäytetyö 

10.4.2014 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä(t) 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Julius Haukkasalo 
Responsiivisen suunnittelun työkalut 
 
32 sivua 
8.4.2014 

Tutkinto Medianomi 

Koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma 

Suuntautumisvaihtoehto Digitaalinen viestintä 

Ohjaaja(t) 
 

Raisa Omaheimo, Lehtori 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan responsiivisen suunnittelun vaikutusta 
verkkosuunnittelijan käyttämiin työkaluihin. Työn tavoitteena on selvittää perinteisten 
verkkosuunnitteluun käytettyjen työkalujen mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä arvioida 
miten hyvin ne sopivat responsiiviseen suunnittelun vaatimuksiin. Samalla työssä 
selvitetään uudenlaisten suunnittelutyökalujen mahdollisuuksia ja verrataan niitä 
perinteisiin työkaluihin responsiivisen suunnittelun käyttötarkoituksen kannalta. Työssä 
pyritään myös selvittämään, onko responsiivinen suunnittelu vaikuttanut 
verkkosuunnittelijan työnkuvaan tai muuttanut ammatin vaatimuksia aikaisemmasta. 
 

Työn teoriaosassa selvennetään responsiivisen suunnittelun käsitteitä ja terminologiaa, 
esitellään erilaisia verkkosuunnittelun työkaluja ja vertaillaan niitä keskenään artikkeleiden, 
arvostelujen, blogikirjoitusten ja henkilökohtaisten kokemusten pohjalta. 
 

Opinnäytetyön tutkimusosa perustuu kyselytutkimuksen, jossa tutkitaan Suomessa 
työskentelevien verkkosuunnittelijoiden kokemuksia responsiivisesta suunnittelusta. 
Vastaajilta tiedusteltiin heidän käyttämiään työkaluja ja niiden soveltuvuutta 
responsiiviseen suunnitteluun. Kysely osoitti, että responsiivinen suunnittelu on 
kokonaisuudessaan jo vaikuttanut suunnittelijan työhön, mutta alalle ei ole vielä 
standardoitunut  selkeitä työkaluja tai työntekotapoja, joilla responsiivista suunnittelua 
lähestytään. Selvää on kuitenkin se, että responsiivinen suunnittelu on selvästi saavuttanut 
valtaisan suosion alan ammattilaisten keskuudessa. 
 

Opinnäytetyön tuloksena on läpileikkaus responsiivisen suunnittelun ja siihen käytettävien 
työkalujen nykytilasta. Työ ei anna selvää vastausta kysymykseen “Mikä on paras työkalu 
responsiiviseen suunnitteluun”, mutta työn lukemalla saa varmasti selkeän yleiskuvan 
eri  suunnittelutyökalujen mahdollisuuksista ja ongelmista. 
 
 
 
 
 

Avainsanat Verkkosuunnittelu, responsiivinen suunnittelu 



 Abstract 

  

Author(s) 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Julius Haukkasalo 
Tools of Responsive Web Design 
 
32 pages 
8 April 2014 

Degree Bachelor of Arts and Culture 

Degree Programme Media 

Specialisation option Digital Communication 

Instructor(s) 
 

Raisa Omaheimo, Lecturer  

The objective of the present thesis was to research how responsive web design affects the 
tools of web design professionals. The aim was also to examine how well the traditional 
web design tools function in the modern responsive web as well as to compare the tradi-
tional tools to newer, more modern alternatives and approaches. This thesis will also look 
into how the responsive web has affected the everyday work of web design professionals. 
 
This subject was chosen because a lot of web designers have lately noticed that the tradi-
tional tools they have been using might not be best suited for the responsive web. Current-
ly there is very little research conducted on the matter. 
 
In the theoretical part, the concept of responsive web design is introduced and some of its 
key concepts and terminology are explained in layman’s terms. Different web design tools 
are also explored: traditional and more modern alternatives are compared based on differ-
ent articles, reviews, blog posts and my own professional experiences. 
 
The research part of the Thesis is based on a questionnaire that was conducted during 
Spring 2014 to eight web design professionals living and working in Finland. The aim of 
the research was to figure out what kind of tools the professional web designers are cur-
rently using and how they are addressing the responsive web design today. 
 
The results of the study probably may not give the reader a simple answer to the question 
”Which tools should I use for responsive design?” On the other hand, it might be better to 
leave them for the reader to decide after reflecting on the ideas, comments and experienc-
es of the professionals that this thesis had to offer. 
 
 
 

Keywords web, web design, responsive design, rwd 

 



 

  

 

Sisällys 

 

1 Johdanto 1 

1.1 Aiheen valinta 2 

1.2 Työn tavoitteet 2 

1.3 Tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmät 3 

1.4 Työn rajaus 3 

2 Responsiivinen suunnittelu 4 

2.1 Käsitteet ja terminologia 4 

2.3 Mitä on responsiivinen suunnittelu? 8 

2.4 Miksi responsiivisuus vaikuttaa käytettäviin työkaluihin? 10 

3 Verkkosuunnittelun työkalut 10 

3.1 Perinteiset verkkosuunnittelun työkalut responsiivisessa suunnittelussa 10 

3.2 Uudet responsiivisen suunnittelun työkalut 13 

3.2.1 Adobe Edge Reflow 14 

3.2.2 Sketch App 16 

3.2.3 Macaw 17 

3.3 Vaihtoehtoiset lähestymistavat 19 

3.3.1 StyleTiles Photoshopin apuvälineenä 19 

3.3.2 Selaimessa suunnittelu 21 

4 Tutkimus 23 

4.1 Tutkimusmenetelmä 23 

4.2 Vastaajien valinta 24 

4.3 Kyselyn toteutus 25 

5 Tutkimusanalyysi 25 

6 Yhteenveto 30 

Lähteet 32 

  



 

  1 

 

  

1 Johdanto 

 

Työn tavoitteena on saada käsitys alalla suunnittelijoiden käytössä olevista työkaluista 

ja siitä, onko responsiivinen suunnittelu vaikuttanut niiden käyttöön. Vertailen 

lisäksi  perinteisen verkkosuunnittelun työkaluja moderneimpiin ratkaisuihin ja 

lähestymistapoihin. 

 

Viimeisten vuosien aikana erilaiset mobiili- ja muut nettiselailuun kykenevät laitteet ovat 

kasvattaneet suosiotaan valtavasti (gs.statcounter.com, 2014) ja verkkosivuja 

käytetään nykyään kaikenlaisilla eri näyttöko'oilla.  

 

 

Kuvio 1. Verkkosivulatauksien määrä eri päätelaitteilla vuosien 2012 ja 2014 välillä Statcounter 
–palvelun mukaan. 

 

Perinteisesti verkkosivun mobiiliselailu ratkaistiin joko erillisillä mobiilisivustolla tai 

natiiveilla sovelluksella (Marcotte, 2011)  – tai vaihtoehtoisesti sitä ei ratkaistu lainkaan. 

Viimeisen muutaman vuoden aikana niin sanotusta responsiivinen verkkosuunnittelusta 

on kehitetty ratkaisua päätelaitteiden monimuotoisuudelle. Responsiivisen, eli 

mukautuvan, verkkosuunnittelun perusajatuksena on tarjota eri näyttökokoihin ja 
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resoluutioihin skaalautuva ratkaisu, perinteisen staattisen leveyden omaavan sivun 

sijaan. 

 

Responsiivinen verkkosuunnittelu tuo mukanaan monia haasteita, jotka väistämättäkin 

muuttavat jossain määrin verkkosuunnittelijan työnkuvaa. Aiemmin suunnittelija on 

voinut suunnitella staattisen layoutin, jonka kehittäjä on sitten toteuttanut lopulliseksi 

sivustoksi. Responsiivisessa suunnittelussa kyse ei ole enää yksittäisistä näkymistä, 

vaan kaikkien suunniteltujen elementtien pitäisi pystyä skaalautumaan eri näyttöjen ja 

laitteiden mukaisesti. Verkkosuunnittelijan on tänä päivänä käytännössä mahdotonta 

tietää tarkalleen, minkälaisilla laitteilla sivustoa tullaan lopulta käyttämään, mutta 

suunniteltavan sivuston tai palvelun tulisi silti olla mahdollisimman helppo ja mukava 

käyttää. 

 

1.1 Aiheen valinta 

 

Digitaalisen viestinnän opintojeni ohella olen suunnitellut verkkosivuja vuodesta 2009 

asti ja viimeiset 3 vuotta olen tehnyt suunnittelutyötä täysipäiväisesti. Olen seurannut 

siis lähietäisyydeltä, kuinka mobiiliselailun kasvu on vaikuttanut nettisivujen 

kehitykseen viimeisten vuosien aikana. Olen kokenut käytännössä kuinka laitteiden ja 

näyttökokojen monimuotoistuminen on luonut uudet vaatimukset verkkosivustojen 

suunnittelulle ja kehitykselle, ja todennut perinteisen verkkosuunnitteluprosessin ja -

työkalujen sopeutuvan heikosti yhä monimuotoisempaan, responsiiviseen verkkoon. 

 

Samalla myös muut alan ammattilaiset ovat törmänneet samaan ongelmaan ja 

yrittäneet kehittää responsiiviseen suunnitteluun sopivaa ratkaisua (Hay, 2013, 8-12). 

Uskon, että responsiivinen suunnittelu on tullut jäädäkseen ja siksi on mielestäni 

tärkeää selvittää, mitkä työkalut parhaiten soveltuvat sen asettamiin vaatimuksiin. 

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Olen siis päivittäisessä työssäni todennut käyttämiemme prosessien ja työkalujen 

jääneen ajassa jälkeen ja samalla huomannut muiden suunnittelijoiden olevan samoilla 

linjoilla. (Hay, 2013, 8-12). Opinnäytetyöni tavoitteena onkin siksi selvittää, millä keinoin 

verkkosuunnittelijat lähestyvät responsiivista suunnittelua ja minkälaisia kokemuksia 
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heillä on perinteisten työkalujen soveltuvuudesta responsiivisen suunnittelun 

uudistuneisiin vaatimuksiin. Pyrin työssäni myös kartoittamaan minkälaisia uusia 

työkaluja tai työtapoja muut suunnittelijat ovat löytäneet ja ovatko ne ratkaisseet 

työssään mahdollisesti kohtaamansa haasteet. 

 

Tutkimuksen ja opinnäytetyön lopputulemana pyrin saamaan jonkinlaisen selvyyden 

sille, minkälaisilla työkaluilla verkkosuunnittelijat lähestyvät responsiivista suunnittelua 

ja miten he kokevat sen vaikuttaneen heidän työskentelyynsä. 

 

1.3 Tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmät 

 

Opinnäytetyöni tutkimusosassa on pääasiallisena tutkimusmenetelmäma käytetty 

verkkokyselyä. Luvussa 4.1 kerron tarkemmin tutkimusmenetelmän valinnasta sekä 

sen hyvistä ja huonoista puolista. 

 

Koska responsiivinen suunnittelu on vielä uudehko konsepti, on siihen liittyvää 

painettua kirjallisuutta on tällä hetkellä hyvin rajallisesti tarjolla. Olen teoriaosaa 

kirjoittaessani käyttänyt mm. Ethan Marcotten Responsive Web Design ja Stephen 

Hayn Responsive Design Workflow -kirjoja. Näiden kirjojen lisäksi olen pyrkinyt 

keräämään erilaisia  aihetta käsitteleviä aikakauslehtiä. Painetun kirjallisuuden 

puuttellisuudesta, sekä opinnäytetyön aiheesta johtuen viittaan runsaasti erilaisiin 

verkkoartikkeleihin, blogikirjoituksiin ja kolumneihin, joiden pohjalta olen pyrkinyt 

koostamaan järkevän kokonaiskuvan alan ammattilaisten mielipiteistä. 

 

1.4 Työn rajaus 

 

Responsiivinen suunnittelu on erittäin laaja käsite, joka ylettyy 

käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi myös konseptisuunnitteluun ja tekniseen 

toteutukseen. Olen päättänyt kuitenkin käsitellä työssäni responsiivista suunnittelua 

nimenomaan käyttöliittymäsuunnittelijan näkökulmasta ja rajaan näinollen teknisen 

toteutuksen ja konseptisuunnittelun työstäni kokonaan pois.  

 

Verkkosuunnittelukin voidaan mieltää hyvin laajaksi termiksi, ja sillä voidaankin käsittää 

mm. rautalankamallien suunnittelu, interaktiosuunnittelu ja visuaalinen suunnittelu, 



 

  4 

 

  

mutta tässä työssä käytän käsitettä kuvaamaan nimenomaan verkkosivujen visuaalista 

suunnittelua, joten en keskity esim. interaktiosuunnitteluun tai 

käyttöliittymäsuunnitteluun. Verkkosuunnittelijan työ on kuitenkin tänä päivänä 

sellainen, että eri nimikkeiden välillä on runsaasti päällekäisyyksiä. (Hay, 2013. 8-9) 

Näin ollen uskon että tästä työstä on varmasti hyötyä myös muillekin kuin vain 

verkkosuunnittelija-nimikkeellä työskenteleville. 

 

2 Responsiivinen suunnittelu 

 

Aihetta tutkiessani olen todennut että responsiivisen suunnittelun ollessa käsitteenä 

hyvin uusi ja se että aiheeseen liittyvä ajankohtainen tieto löytyy lähinnä blogeista ja 

muista vastaavista verkkoteksteistä, ovat tiettyjen käsitteiden rajat toisinaan häilyviä – 

joskus eri kirjoittajat puhuvat täysin samoista käsitteistä eri termeillä, joten olen ottanut 

vapauden käyttää parhaaksi näkemiäni termejä tässä opinnäytetyössäni. Selvyyden 

varmistamiseksi olen kasannut alle listan oleellisimmista käsitteistä. 

 

2.1 Käsitteet ja terminologia 

 

Tässä luvussa esittelen oleellisimmat opinnäytetyössä käytetyt käsitteet ja termit. Olen 

pyrkinyt myös merkitsemään käsitteen selitykseen, jos käsitteellä on edes osittaisia 

päällekkäisyyksiä muiden käsitteiden kanssa. 

 

Suurin osa responsiiviseen verkkosuunnitteluun liittyvistä käsitteistä on 

englanninkielisiä, mutta olen kuitenkin pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan käyttämään 

suomenkielistä vastinetta, jos sellainen on ollut olemassa tai helposti johdettavissa 

englanninkielisestä termistä. Monet uusista termeistä ei ole täysin vakiintuneita ja eri 

ihmiset käyttävät eri termejä kuvaamaan samoja asioita, mutta olen pyrkinyt löytämään 

näissä tapauksissa yleisimmin käytössä olevan termin. Käsitteiden määrittelyitä olen 

hakenut vaihdelle eri verkkolähteistä. 

 

Responsive web design, responsiivinen verkkosuunnittelu (RWD) 

Ethan Marcotten vuonna 2010 lanseeraama nimitys ns. mukautuvalle 

verkkosuunnittelulle. Marcotten tunnetuksi tuoman tekniikan tarkoituksena on 
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mukautua käyttäjän laitteen ominaisuuksien mukaan. Marcotten tekniikka käyttää 

hyväkseen ns. joustavia grideja sekä CSS media queryja (kts. kys termit). 

Responsiivinen suunnittelu tarkoittaa verkkosuunnittelua, jonka avulla verkkosivua voi 

käyttää eri päätelaitteilla ilman että käyttökokemus muuttuu merkittävästi. (Leiniö, 

2012.) 

 

Grid system 

Sarakkeisiin perustuva pohja, jota käytetään verkkosivustojen tai -palveluiden 

suunnittelun apuvälineenä. Ns. gridejä on käytetty suunnittelun apuvälineenä jo pitkään 

mm. painotuotteita suunnitellessa, ja niitä on jalostettu eteenpäin myös 

verkkosuunnittelun maailmaan. Perinteiset gridit ovat auttaneet suunnittelijaa layoutin 

elementtien linjauksessa suhteessa toisiin elementteihin. Gridijärjestelmiä löytyy 

verkkosuunnitteluun sekä kehitykseen useita, tunnetuimpia niistä lienee järjestelmä 

nimeltään 960.gs. 

 

 

Kuvio 2. Esimerkki gridin käytöstä verkkosuunnittelussa (960 Grid System)  

 

 

Fluid Grid System 

Perinteisten gridijärjestelmien lisäksi responsiivista verkkosuunnittelua varten on 

kehitetty ns. joustavia gridijärjestelmiä, jotka muuttaa sarakkeiden leveyttä ja järjestystä 

käyttäjän näytön koon mukaisesti. Suurin osa responsiivisista verkkosivuista perustuu 

jollekin valmiille joustavalle gridisysteemille, esim. Twitter Bootstrapille. 
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Viewport 

Viewport-tagilla voidaan määrittää esimerkiksi se, miten leveänä laitteen tulisi sivua 

tulkita. Mobiiliselainten ominaisuuksia listaavan mobilehtml5.org-sivuston mukaan 

viewport-tagia tukevat jo lähes kaikki modernit mobiiliselaimet. Viewport-tagin avulla 

esimerkiksi korkeatarkkuuksista Retina-näytöllä (pystyssä 640 x 1136 pikseliä) 

varustettua iPhone-laitetta sivusto ei tulkitsekaan kannettavaksi tietokoneeksi tai 

tabletiksi, vaan sivun elementit asemoidaan samalla tavalla kuin 320px leveälle 

näytölle. (Bovens, 2011.) 

 

 

Kuvio 3. Molemmissa puhelimissa esitetään samaa html-mallia, joissa vain viewport meta tagin 
attribuutteja on muutettu. 

 

 

CSS-mediakyselyt 

CSS3-spesifikaatioon kuuluva mediakysely (engl. Media Queries) moduuli mahdollistaa 

sen, että verkkoselaimet voivat tulkita sivuston sisältöä mukautuvasti riippuen erilaisista 

muuttujista, kuten esimerkiksi päätelaitteen resoluutiosta. Mediakyselyistä tuli W3C-

standardi kesäkuussa 2012 ja ne ovat ovat yksi Ethan Marcotten kehittämän 

responsiivisen suunnittelun kulmakivistä. CSS-mediakyselyt mahdollistavat myös niin 

sanottujen breakpointtien asettamisen. (Mozilla Developer Network, 2014.) 

 

http://mobilehtml5.org/
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Kuvio 4. Breakpointtien havainnollistamista. Ylimpänä desktop-näkymä sivuston layoutista, 
oikealla alhaalla näkymän tabletti-versio ja vasemmalla alhaalla mobiili-näkymä. 

 

 

Breakpoint 

Mediakyselyjen avulla pystytään tarkkailemaan päätelaitteen selaimen pikselileveyttä. 

Kun selaimen leveys osuu tiettyihin rajoihin, muuttaa CSS mediakyseljen avulla 

sivuston rakennetta. Näitä raja-arvioja tai reunaehtoja, joissa tietyt css-tyylit tulevat 

voimaan kutsutaan breakpointeiksi. (Jamal, 2013.) 

 

Framework 

Ohjelmistokehityksestä puhuttaessa frameworkilla tarkoitetaan yleispätevää ja 

uudelleenkäytettävää alustaa, jonka päälle voidaan kehittää ohjelmistoja, tuotteita ja 

ratkaisuja. Frameworkit sisältävät usein tukiohjelmistoja, koodikirjastoja, ja muita 
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työkaluja joiden tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa ohjelmistokehitystä. (Wikipedia, 

2013.) 

 

Twitter Bootstrap 

Twitter Bootstrap on suosittu framework, jonka tavoitteena on helpottaa verkkosivun tai 

verkkosovelluksen responsiivisen käyttöliittymän toteutusta. Bootstrap tarjoaa 

käyttäjälle valmiina yleisiä käyttöliittymän rakennuspalikoita kuten gridejä, 

navigaatiokomponentteja, dialogibokseja ja lomakkeisiin liittyviä elementtejä. 

Bootstrapin lisäksi samankaltaisista responsiivisen suunnittelun frameworkeista voisi 

mainita mm. ZURB- säätiön  kehittämän Foundationin.  

 

2.3 Mitä on responsiivinen suunnittelu? 

 

Responsiivinen verkkosuunnittelu (englanniksi Responsive Web Design, tunnetaan 

myös lyhenteellä RWD), on verkkosuunnittelun suuntaus, jonka pohjimmaisena 

tarkoituksena on suunnitella ja kehittää verkkosivustot niin, että otetaan huomioon 

käyttäjän laitteen ominaisuuksille sopivaksi. Termi tuli tunnetuksi Ethan Marcotten 

vuonna 2010 julkaistun Responsive Web Design -kirjan myötä. Kirjassaan ja sitä 

edeltäneessä Responsive Web Design -artikkelissaan Marcotte kuvaa 

verkkosuunnittelun tilaa: “Muutaman vuoden sisään mobiiliselailu ohittaa perinteiset 

päätelaitteet ja moderneissa videokonsoleissa on verkkoselaimet. Lyhyesti sanottuna 

suunnittelijoiden on otettava huomioon suurempi määrä erilaisia laitteita, käyttötapoja 

ja verkkoselaimia kuin koskaan aikaisemmin.” (Marcotte 2010). Uusimpien arvioiden 

mukaan mobiililaitteiden määrä tuleekin todennäköisesti ohittamaan desktop-laitteet 

vuoden 2014 aikana. (Morgan Stanley Research 2012, Minaton 2012 mukaan).  
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Kuvio 5. Mobiililaitteiden ja pöytäkoneiden määrä maailmassa. Pystypalkki esittää käyttäjien 
määrää miljoonissa. (Morgan Stanley Research 2012, Minaton 2012 mukaan) 

 

 

Ennen responsiivista suunnittelua verkon mobiilikäyttöä varten suunniteltiin ja 

kehitettiin laite- ja resoluutiospesifejä mobiiliversioita, jotka usein olivat sisällöltään 

pöytäkoneille tarkoitettua versioita suppeampia ja rajatumpia. Laitteiden määrän 

lisääntyessä ja tablettitietokoneiden yleistyessä erilaisten näyttökokojan ja laitetyyppien 

määrä on kasvanut niin korkeaksi, että kaikille niille ei ole yksinkertaisesti järkevää 

luoda omaa versiotaan. Oli keksittävä ratkaisu, joka kattaisi kaikenlaiset laitteet 

näyttökokoon tai laitteet muihin ominaisuuksiin katsomatta. Tänä päivänä se ratkaisu 

on juuri responsiivinen suunnittelu. Vaikka osa kehittäjistä ja suunnittelijoista edelleen 

toteuttavat mobiilispesifejä ratkaisuja, on verkkosuunnittelumaailmassa yleinen ilmapiiri 

kuitenkin kääntynyt vahvasti responsiivisen suunnittelun puolelle. 

 

Koska opinnäytetyöni käsittelee pääasiassa responsiivista suunnittelua, eikä 

teknologisia ratkaisuja en mene sen syvemmälle responsiivisen suunnittelun 

teknologisiin kiemuroihin. On kuitenkin mainittava, että Marcotten kehittämä ratkaisu 

pohjautuu vahvasti niin sanotuille joustaville grideille sekä css-mediakyselyjen kautta 

määriteltäville breakpointeille. Näin yksi html-sivu saadaan esitettyä selaimesta ja 
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laitteesta toiseen niin, että se skaalautuu laitteen näyttökoon mukaisesti. (Marcotte, 

2010) 

 

2.4 Miksi responsiivisuus vaikuttaa käytettäviin työkaluihin? 

 

Perinteisesti verkkosuunnittelun työnkulku on kulkenut vesiputousmallina 

konseptoinnista käyttöliittymäsuunnitteluun ja siitä edelleen kehittäjälle toteutettavaksi. 

Eri suunnittelijoilla on ollut käytössä erilaiset työkalut ja työskentelytapansa. Jokaisella 

tavalla on tietysti ollut omat hyvät ja huonot puolensa, mutta yksi asia on yhdistänyt 

niitä kaikkia: yhdelläkään kyseisistä ohjelmista ei ole pystynyt tekemään joustavia tai 

mukautuvia layoutteja. Nyt responsiivisen suunnittelun johdosta Photoshopilla tai 

samantyyppisillä ohjelmilla luodut pikselintarkat layoutit menettävät vähitellen arvoaan, 

sillä käyttöliittymäsuunnittelija ei voi enää toimittaa tiettyyn resoluutioon suunniteltua 

layoutia ja odottaa, että lopputulos näyttäisi kaikilla laitteilla samalta. 

Käyttöliittymäsuunnittelijat lienevät yhtä mieltä siitä, että responsiivinen suunnittelu on 

monimutkaistanut verkkosivujen suunnittelua, mutta on myös pohdittava ajavatko 

perinteisesti käytetyt työkalut ja ohjelmistot enää asiaansa responsiivisen suunnittelun 

aikakaudella.  

 

3 Verkkosuunnittelun työkalut 

Tässä luvussa tutkin perinteisten verkkosuunnittelutyökalujen käyttöä responsiivisessa 

suunnittelussa ja esittelen muutaman uuden suunnittelutyökalun sekä pari uutta 

lähestymistapaa. Pyrin myös vertaamaan uudempia työkaluja suosituimpiin 

kilpailijoihinsa, nimenomaan responsiivisen suunnittelun kannalta. 

 

3.1 Perinteiset verkkosuunnittelun työkalut responsiivisessa suunnittelussa 

 

Perinteinen verkkosivun suunnittelumalli on monesti kulkenut vesiputousmallin tavoin 

ensin projektin määrittelystä konseptisuunnittelun ja rautalankamallien kautta 

graafiselle suunnittelijalle, joka sitten puolestaan on suunnitellut sivuston näkymät 

rautalankamalleista graafisiksi näkymiksi valitsemallaan ohjelmistolla. Perinteisesti 

suunnittelija on suunnitellut layoutit kaikista sivun eri näkymistä ja asiakkaan 

hyväksynnän jälkeen kyseiset layoutit on siirretty tuotantoon frontend-kehittäjälle, joka 
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on pyrkinyt muuntamaan graafisen suunnittelijan toimittamat näkymät lopulliseksi 

sivustoksi HTML:n sekä CSS:n avulla, noudattaen samalla mahdollisimman 

pikselintarkasti graafikon alkuperäisiä layoutteja. 

 

Jo vuosikausia varmaankin maailman käytetyin ohjelmisto verkkosuunnittelussa on 

ollut Adobe Photoshop, mutta monet käyttöliittymäsuunnittelijat ovat vannoneet myös 

saman valmistajan Fireworks, Illustrator ja InDesign-ohjelmistojen nimeen. Jokaisella 

ohjelmistolla on tietysti ollut omat hyvät ja huonot puolensa, mutta yksi asia on 

yhdistänyt niitä kaikkia: yhdelläkään kyseisistä ohjelmista ei ole pystynyt tekemään 

venyviä tai mukautuvia layoutteja. Nyt mukautuvan suunnittelun johdosta Photoshopilla 

tai samantyyppisillä ohjelmilla luodut pikselintarkat layoutit menettävät vähitellen 

merkitystään, sillä graafinen suunnittelija ei voi enää toimittaa tiettyyn resoluution 

suunniteltua layoutia ja odottaa, että lopputulos näyttäisi kaikilla laitteilla siltä. 

 

 

Kuvio 6. Adobe Photoshopin käyttöliittymä 

 

Mikä sitten on Adobe Photoshopin kaltaisten ohjelmistojen asema responsiivisen 

verkkosuunnittelun maailmassa? Osa alan asiantuntijoista olisivat jo valmiita 

”tappamaan” Photoshopin (Long 2012). Verkkosuunnitteluun ja -kehitykseen liittyviä 
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verkkokursseja ja opetusvideoita tarjoavan Treehousen bloggaajalla Josh Longin 

(2012) mielestä Photoshopin käyttö mm. tuplaa työmäärän responsiivisessa 

suunnittelussa. 

 

Osa käyttöliittymäsuunnittelijoista ovat sitä mieltä, että Photoshop todella ajaa yhä 

asiansa responsiivisessa suunnittelussa. Tapoja on monia: toiset suunnittelevat 

Photoshopissa layoutin vain ns. desktop-breakpointista ja työstävät sitten kehittäjän 

kanssa yhteistyössä muut näkymät, toiset taas suunnittelevat layoutit useammasta 

resoluutiosta ja jättävät lopun päättelyn sivuston kehittäjälle – ja sama tilanne on 

Fireworksissa, Illustratorissa sekä InDesignissakin. 

 

Yksikään näistä perinteisistä ohjelmistoista ei kuitenkaan pysty mallintamaan 

responsiivista suunnittelua sellaisena kuin se selaimessa on, joten herää kysymys: 

onko vanhojen ohjelmistojen käyttö vain välttämättömän pitkittämistä, vai onko niillä 

vielä toivoa? 

 

Responsive Design Workflow -kirjassaan Stephen Hay (2013, 10-11) toteaa, että 

staattisten layouttien suunnittelu Photoshopilla sekä vastaavilla kuvankäsittelyohjelmilla 

on “virallisesti vanhanaikaista” ja responsiivinen suunnittelun myötä tämän vanha 

työskentelymalli tulee poistumaan käytöstä. Toisaalta Hay toteaa, että Photoshop tulee 

pysymään verkkosuunnittelijalle tärkeänä työkaluna, mutta hieman erilaisessa roolissa; 

kuvankäsittelyssä, visuaalisten materiaalien luomisessa, sekä moodboardien 

suunnittelussa. Olen henkilökohtaisesti hyvin samoilla linjoilla Hay mielipiteiden 

kanssa, ja uskon että Photoshopia tullaan jatkossa käyttämään enemmän 

alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, eli kuvien käsittelyyn. Photoshop tulee myös 

pitämään pintansa jo pelkästään nykyisen asemansa johdosta ja siitä syystä, että 

monet suunnittelijat ovat oppineet ajattelemaan ja luomaan Photoshopin kautta (Hay 

2013, 83) 
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Kuvio 7. Esimerkki verkkosivun moodboardista (Sperling, 2011. Viget.com)  

  

3.2 Uudet responsiivisen suunnittelun työkalut 

 

Tässä luvussa käydään läpi hieman kokeellisempia ja uusia työkaluja responsiiviseen 

suunnitteluun. Luvussa mainitut työkalut olen valittu suosituimpien uusien työkalujen 

parista niiden alalla herättämän huomion mukaan. Työkalujen uutuudesta johtuen niistä 

ei vielä löydy juurikaan tietoa, mutta olenkin siksi pyrkinyt itse testaamaan työkaluja 

mahdollisuuksien mukaan voidakseni heijastella niistä saamiani ajatuksia aikaisempiin 

http://viget.com/flourish/product-design-and-development-reshaping-roundpegg
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kokemuksiini. 

 

Kuten aikaisemmassa luvussa mainitsin, Photoshopia väitetään yleisesti 

suosituimmaksi työkaluksi verkkosuunnittelupiireissä. Tämä on sinänsä erikoinen asia, 

sillä Photoshopia ei ollut alunperin tarkoitettu lainkaan verkkosuunnitteluun – 

Photoshop on alun alkaen ollut valokuvaajille tarkoitettu kuvankäsittelyohjelmisto 

(Deas, 2014). Monelle suunnittelijalle onkin syntynyt tarve löytää Photoshopin sijaiseksi 

kevyempi työkalu, joka olisi luotu nimenomaan verkko-/käyttöliittymäsuunnitteluun. 

Useat ohjelmistokehittäjät ovatkin huomanneet markkinaraon uudenlaiselle 

responsiivisen suunnittelun suunnitteluohjelmistolle. Käyn tässä luvussa läpi muutaman 

potentiaalisen vaihtoehdon ja arvioin niiden käytännöllisyyttä responsiivisen 

suunnittelun parissa. 

 

Tulen tässä luvussa tarkastelemaan muutamaa potentiaalista vaihtoehtoa ja verrata 

niitä Photoshoppiin, se kun kuitenkin on perinteisesti ollut alan standardi. 

 

3.2.1 Adobe Edge Reflow 

Adobe on yritys, jolla on pitkä ja erikoinen historia verkkosuunnittelun kanssa. Heidän 

tunnetuimpiin ohjelmistoihinsa kuuluva Adobe Photoshopia ei koskaan suunniteltu 

verkkosuunnittelutyökaluksi, mutta silti siitä jostain syystä tuli alan standardi (Johnson 

2012). Adobe on Photoshopin lisäksi kehittänyt Adobe Fireworksin, nimenomaan 

verkkosuunnittelua varten kehitetyn työkalun, joka ei kuitenkaan lopulta koskaan 

kilpaillut suosiossa Photoshopin kanssa. 

 

Monet verkkosuunnittelijat ovatkin olleet pettyneitä ja turhautuneita Adoben tuotoksiin, 

mutta vuonna 2012 julkistetut Adobe Edge –työkalut voivat tehdä tähän muutoksen. 

Responsiivisen suunnittelun osalta oleellisin Edge-perheen työkalu on Adobe Edge 

Reflow, joka on nimenomaan kehitetty responsiivisen suunnittelun tarpeisiin. (Johnson 

2012.) 
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Kuvio 8. Adobe Edge Reflow:n käyttöliittymä 

 

Samalla tavoin kuin Adoben InDesign on painotuotteiden taitto-ohjelma, vaikuttaa Edge 

Reflow tietyssä määrin verkkosuunnittelun taitto-ohjelmalta. Siinä missä Photoshopissa 

suunnittelija voi layoutin suunnittelun lisäksi luoda kuvituskuvat ja muut sivuston 

grafiset elementit, Edge Reflow keskittyy sivuston taittoon, elementtien asetteluun ja 

yksinkertaisten html-elementtien luomiseen. Näin työnkulku muistuttaa hyvin paljon 

InDesignin vastaavaa, jossa itse kuvat ja muu sisältö luodaan erikseen ja ne vain 

koostetaan yhteen InDesignissa. 

 

Mahdollisuus luoda suunniteltavalle layoutille eri breakpointteja ja muuttaa elementtien 

attribuutteja breakpointtien mukaan tekee Edge Reflow:sta tekee erinomaisen työkalun  

responsiiviseen suunnitteluun. Edge Reflow on kehitetty verkkotekniikoilla, ja 

mahdollistaa lopullisen layoutin viennin suoraan HTML ja CSS-muodossa. (Piggott 

2013). Tämä on myös erinomainen asia verkkosuunnittelun näkökulmasta. 

 

Adobe ei Edge Reflow:ta suunnitellessaan selkeästi ole ollut luomassa Photoshopille 

vaihtoehtoista ohjelmistoa, vaan selkeästi Photoshopin ohella toimivaa verkkotaitto-

ohjelmaa. Edge Reflow on kyllä ehdottomasti tutustumisen arvoinen ohjelmisto, jonka 

uskon tiheän päivityssyklinsä vuoksi olevan aivan eri tasolla vuoden-parin sisällä. 
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3.2.2 Sketch App 

 

Toistaiseksi vain Applen OS X -käyttöjärjestelmälle kehitetty Sketch App on herättänyt 

paljon kiinnostusta ja keskustelua verkkosuunnittelupiireissä  ja Sketchin 

puolestapuhujia on monia. Toisin kuin Photoshopissa, Sketchissa ei ole lainkaan 

rajattua piirtoaluetta – ja siinä mielessä se muistuttaa huomattavasti enemmän 

verkkoselainta. Toisin kuin Photoshopissa, Sketchissä ei myöskään työskennellä 

pikseleiden parissa, vaan kaikki Sketchissä luotu grafiikka on sataprosenttisesti 

vektoria. (Melegrito, 2012.) 

 

Jotkut suunnittelijat ovat korvanneet Photoshopin kokonaan Sketchillä, sillä Sketch on, 

Melegriton (2012) mukaan “enemmän suunnittelijan työkalu kuin Photoshop, koska 

Sketchin ovat suunnitelleet ja kehittäneet samanmieliset suunnittelijat”. 
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Kuvio 9. Sketch Appin käyttöliittymä 

 

 

Omien kokemuksieni mukaan Sketch poikkeaa Photoshopin työnkulusta 

huomattavasti, ja sen käyttöliittymä muistuttaa huomattavasti enemmän Macin muita 

ohjelmistoja, kuin esimerkiksi Adoben ohjelmistoja. Sketchin oppimiskäyrä on osin 

tästä syystä Photoshop-maailmasta siirtyvälle suunnittelijalle melko jyrkkä. Sketchiä 

tosin kehutaan erittäin nopeaksi (Deas, 2013), joten ilmeisesti alkuun päästyään 

suunnittelijat saavat Sketchistä jopa enemmän irti kuin Photoshopista.  

 

Responsiivisen suunnittelun kannalta Sketchin puolesta puhuvat rajaamaton piirtoalue, 

skaalautuvat vektorigrafiikat ja jatkuvasti kehittyvät resurssipankit kuten 

sketchappresources.com, josta on jo ladattavissa runsaasti responsiiviseen 

suunnitteluun hyödyllisiä resursseja. Sketchissä suunnittelija voi myös työstää samaa 

layouttia usealla eri artboardilla, jolloin hän pääsee suunnittelemaan esimerkiksi 

desktop-, tabletti- sekä mobiili-layoutteja vieri vieressä (Deas, 2013). 

 

3.2.3 Macaw 

 

Yhdysvaltalaisen joukkorahoituspalvelu Kickstarterin kampanjan kautta lentoon 

lähtenyt Macaw -nimisen sovelluksen tavoitteena on kehittäjien Adam Christin ja Tom 

Giannattasion mukaan on saada suunnittelijat koodin kirjoittamisen sijaan “piirtämään 

koodia”(Zealousweb, 2013). Kuvankaappauksien ja traileriensa perusteella Macaw:n 

käyttöliittymä muistuttaa hyvin paljon Photoshoppia tai muuta vastaavaa kuvaeditoria. 

Adoben Edge Reflow’ta paljon muistuttavan Macaw:n piirtoalue ei Photoshopin tapaan 

kuitenkaan perustu tietyille pikselimitoille, vaan sillä voidaan käytännössä luoda 

suoraan käyttäjän määrittelemille venyville grideille perustuvia responsiivisia sivustoja. 

Macaw vaikuttaa hyvin lupaavalta ohjelmistolta, sillä se tarjoaa perinteisen kuvaeditorin 

hyödyt joustavuutensa osalta, mutta samalla se kirjoittaa automaattisesti semanttista 

CSS- ja HTML-koodia suunnittelijan luomien layouttien pohjalta (Eddy, 2013). Macaw 

on toistaiseksi saatavilla vain Applen Mac-sovelluksena, mutta siitä on kovasti povattu 

menestystarinaa jo ennen julkaisuaan (Zealousweb, 2013.). 
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Kuvio 10. Macaw:n käyttöliittymän esittelykuva (macaw.co) 

 

Sovellusta jo testanneiden mielestä Macaw onnistuu siinä missä muut epäonnistuvat, 

koska se on oleellinen niin suunnittelijan kuin kehittäjän tehtävien kannalta. Macaw 

lupaa nivoa frontend-kehittäjän ja verkkosuunnittelijan työtehtävät yhteen yhdistämällä 

ne molemmat yhteen sovellukseen. (Zealousweb, 2013.). Nähtäväksi kuitenkin jää, 

millä tavoin Macaw eroaa Adoben Edge Reflowsta ja miten sovellusta kehittävä pieni 

tiimi voi haastaa ohjelmistojätin. 

 

Macaw on tosin jo saanut osansa kriitikistä. Osa kriitikoista väittääkin Macaw:n 

kaltaisten työkalujen tekevän verkkosuunnittelijoista laiskoja ja heikentävät 

suunnittelijan työn laatua. (Halladay, 2013). Olen siinä mielessä samaa mieltä 

kriitikoiden kanssa, että verkkosuunnittelijan on tärkeä ymmärtää verkkoteknologioiden 

perusteet. Toisaalta jos on mahdollista käyttää työkalua, joka sekä nopeuttaa 

sivustojen toteutusta, että ehkäisee inhimillisten virheiden syntyä, olen ehdottomasti 

kiinnostunut. Ensimmäisten kokemuksien mukaan Macaw:n ohjelmisto oli vielä 

julkaisuhetkellään melko buginen.  

 

Jos Macaw kuitenkin päätyy lunastamaan odotukset ja toimii kehittäjiensä lupaamalla 

tavalla, uskon että siitä tulee kansainvälinen menestys verkkosuunnittelijoiden parissa. 
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Macaw lupaa korvata HTML- ja CSS-koodin kirjoittamisen tarpeen luomalla työkalun, 

joka luo koodia lennossa suunnittelijan suunnitellessa layouttia. Jo pelkästään tämä 

toiminto toimiessaan asettaa Macaw:n aivan erityiseen asemaan nopeuttaen ja 

helpottaen verkkosivujen suunnittelu- ja kehitysprosessia. 

 

3.3 Vaihtoehtoiset lähestymistavat 

 

Responsiivinen suunnittelu on sen verran monimutkainen aihe, että pelkällä 

suunnittelutyökalun vaihdolla tuskin pärjää loputtomiin. Tässä luvussa esittelen pari 

erilaista lähestymistapaa, joilla verkkosuunnittelijat ovat lähestyneet responsiivista 

suunnittelua. 

 

3.3.1 StyleTiles Photoshopin apuvälineenä 

 

Adobe Photoshopille ja vastaaville aiemmin käytetyille ohjelmistoille mukautuvien 

verkkosivujen suunnittelu on likipitäen mahdotonta. Kyseiset ohjelmistot eivät vain taivu 

mukautuvien layouttien tekoon. En kuitenkaan täysin yhdy Treehousen bloggaajan 

Josh Longin mielipiteeseen, jonka mukaan suunnittelijoiden pitäisi “tappaa Photoshop” 

(Long 2012). Photoshopin kaltaisille suunnitteluohjelmistoille löytyy mielestäni edelleen 

paikkansa verkkosuunnittelussa. 

 

Eräs viimeaikoina keskustelua herättänyt tekniikka on nimeltään StyleTiles. StyleTilesin 

tarkoituksena on sijoittua jonnekin moodboardin ja layoutin välimaastoon. Ajatuksena 

tämän tekniikan taustalla on se, että moodboardit ovat responsiiviseen suunnitteluun 

liian epämääräisiä ja pikselin tarkat layoutit ovat taas liian tarkkoja toteutettavaksi 

responsiivisesti. (Fisher & Mackenzie 2013.) 
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Kuvio 11. Styletil.es -sivuston näkemys Style Tilesien soveltuvuudesta 
responsiiviseen  suunnitteluun. 

 

StyleTiles on kokoelma valmiita Photoshop-pohjia, joita voidaan käyttää luomaan 

eräänlainen sivuston graafinen ohjeistus. Lopullinen StyleTile sisältää yleensä värejä, 

kuvia, typografiaa sekä muita graafisia elementtejä, jotka toimivat sitten ikään kuin 

graafisena ohjeistuksena sivuston lopulliselle toteuttajalle. Monesti sivustojen 

toteuttajat eivät kuitenkaan ole graafiselta osaamiseltaan aivan verkkograafikkojen 

veroisia, joten StyleTilesin tyyppiset mallit vaativat jatkuvaa toteuttajan, graafikon ja 

jopa interaktiosuunnittelijan yhteistyötä. Tällä hetkellä alan asiantuntijoiden piirissä 

vallalla olevan käsityksen mukaan näiden kolmen ammatin rajat todennäköisesti 

hälvenevät vähitellen ajan mittaan ja nykytilanteen mukaisia melko tarkkoja työnkuvia 

ei välttämättä enää jatkossa ole. 

 

 

Kuvio 12. Styletil.es -sivuston esimerkki Style Tilen ulkoasusta. 
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3.3.2 Selaimessa suunnittelu 

 

Responsiivisen suunnittelun myötä verkkosivujen suunnittelijan ja kehittäjän roolit ovat 

jossain määrin hämärtyneet. Perinteisesti suunnittelija on voinut luoda yksiselitteisen, 

tietylle pikselikoolle suunnitellun layoutin, jonka kehittäjä on sitten toteuttanut 

lopulliseksi sivustoksi. Responsiivisessa suunnittelussa suunnittelijan luoma layout ei 

kuitenkaan ole samalla tavalla yksiselitteinen (Krall, 2013), ja suunnittelijalta 

kaivataankin aikaisempaa laajempaa ymmärrystä verkkoteknologioista. Aiemmin 

yleisesti käytettyjen työkalujen ollessa osin kykenemättömiä responsiivisen 

suunnittelun vaatimuksiin, ovat monet suunnittelijat päätyneet suunnittelemaan 

sivustoja suoraan selaimessa. Tämä on suuri muutos aikaisempaan malliin, jossa 

suunnittelija käyttää kaiken aikansa ainoastaan Photoshopin-tyyppisessä design-

ohjelmassa. 

 

Täysin nollasta valmiin responsiivisen verkkosivuston luominen HTML:llä ja CSS:llä 

voisi olla liian haastava ja raskas prosessi graafisiin työkaluihin tottuneelle 

verkkosuunnittelijalle. Ongelmaan löytyy onneksi ratkaisuja valmiiden frameworkkien 

muodossa. Useat eri kehittäjät, tunnetuimpana varmastikin Twitter omalla Bootstrap-

frameworkillaan, ovat luoneet erilaisia responsiiviseen verkkosuunnitteluun soveltuvia 

frameworkkeja, jotka koostuvat valmiista CSS & HTML-tiedostoista. Näihin tiedostoihin 

on valmiiksi upotettu erilaisia venyviä gridijärjestelmiä, css media queryja sekä 

viewport-tageja, jotka helpottavat ja nopeuttavat toimivan verkkosivun luomista. Näin 

graafisiinkin työkaluihin tottunut voi helpommin päästä sisään front-end kehityksen 

maailmaan ja suunnitella sivustot suoraan selaimeen. 
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Kuvio 13. Suositun tekstieditorin Sublime Textin käyttöliittymää. 

 

Monet suuretkin verkkosuunnitteluyritykset ovat siirtyneet jo tähän malliin (Fisher & 

Mackenzie 2013), ja tulevaisuudessa kyseinen suunnittelumalli tuleekin varmasti 

kasvattamaan valtavasti suosiotaan. Monet suunnittelijat ovat päätyneet ohittamaan 

kokonaan Photoshopin kaltaisen suunnitteluohjelmiston käytön, mutta sama malli ei 

toimi kaikille. Ongelmaksi tässä mallissa tulee mm. se, että asiakkaalle suunniteltaessa 

sivun ulkoasusta ei pysty lähettämään vedoksia ennen lopullista implementaatiota. 

Näinollen asiakas on osin pimennossa työn lopputuloksesta. Jotkut suunnittelijat, 

kokevat tämän lähestymistavan rajoittavan heidän luovuuttaan, sillä suoraan 

selaimessa suunnittelu ei mahdollista pikaista eri visuaalisten ideoiden testausta kuten 

esimerkiksi Photoshop, vaan kaikkea työskentelyä hidastaa aina koodin kirjoitukseen 

menevä aika ja vaiva. Selaimessa suunnitellessa suunnittelijan fokus jakaantuu 

luovuuden ja toimivan koodin kirjoittamisen kesken, jolloin suunnittelun laatu voi kärsiä. 

Vaikka suunnittelija ohittaakin kokonaan yhden työvaiheen, voi prosessi 

kokonaisuudessaan olla silti hitaampi jatkuvan testailun ja bugien korjailun vuoksi. 

(Tomal, 2014). 
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4 Tutkimus 

 

Halusin tutkia, millä tavoin eri yrityksissä työskentelevät kollegani ovat ottaneet vastaan 

responsiivisen suunnittelun. Halusin selvittää mitä mieltä vastaajat ovat perinteisten 

työkalujen ja ohjelmistojen soveltuvuudesta responsiivisen suunnitteluun, ja samalla 

kartoittaa minkälaisia kokemuksia heillä on vaihtoehtoisista ohjelmistoista ja 

toimintatavoista. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Päätin toteuttaa tutkimukseni verkkokyselynä eli päädyin keräämään aineiston ilman 

suoraa kontaktia vastaajaan. Kyselytutkimuksen ideana on saada haastattelijan 

valitseminen kriteerein valitulta ihmisjoukolta vastauksia tismalleen samoihin 

kysymyksiin (VirtuaaliAMK-verkosto).  

 

Päädyin tutkimusmenetelmävalinnassani kyselyyn, koska se on helppo ja nopea 

tutkimustapa ja sen avulla pystytään tavoittamaan isompi määrä vastaajia lyhyessä 

ajassa (Hirsjärvi ja Hurme 2000).  Kysyin etukäteen haastateltaviltani heille sopivinta 

tiedonkeruumuotoa, ja käytännössä katsoen kaikki haastateltavat totesivat kyselyn 

olevan heille paras vaihtoehto. Kyselytutkimuksessa on hyvä pitää kysymysten määrä 

maltillisena, sillä liian runsas kysymysten määrä pelkästään väsyttää vastaajia 

(www.amk.fi). Päädyin lopulta kysymään vastaajilta viisi taustakysymystä ja yhdeksän 

varsinaista aiheeseen liittyvää kysymystä. 

 

Kyselylomakkeessa haastavinta on luonnollisesti itse kyselyn laatiminen, sillä kaikki 

vastaajilta toivottu tieto pitää saada lomakkeen vastauksista irti. Näin ollen 

kyselylomakeen suunnittelussa pitää olla erityisen huolellinen. Tällöinkään kyselyn 

laatijan vastausvaihtoehdot eivät välttämättä tavoita vastaajan ajatusmaailman 

oleellisia puolia. (Hirsjärvi ja Hurme 2000.)  

 

Kyselytutkimuksessa on tutkimusmuotona sekä etuja että haittoja. Kyselyn etuja ovat 

mm se, että haastattelija ei voi omalla olemuksellaan tai puheillaan vaikuttaa 
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vastauksiin, ja kysymykset esitetään kaikille vastaajille tismalleen samassa muodossa. 

Ongelmiksi kyselyissä muodostuvat mm. vastaajan kykenemättömyys tarkentaa 

vastausta esimerkiksi monivalintakysymyksissä. 

 

4.2 Vastaajien valinta 

 

Heti potentiaalisia haastateltavia miettiessäni päätin, että haluan panostaa vastaajiassa 

mielummin laatuun kuin määrään. Kyseessä kuitenkin on pääasiassa kvalitatiivinen  

tutkimus, ja mm. avoimien kysymysten läpikäymiseen ja analysointiin menevän ajan 

vuoksi ajattelin, että 5-10 vastaajaa olisi optimimäärä. Sain  lopulta kerättyä 

yllämainitun joukon suunnittelijoita omien kontaktieni kautta, ja pyysin heitä 

vastaamaan kyselyyn. Kyselyn vastaajiksi on valittu eri yrityksissä työskenteleviä 

käyttöliittymäsuunnittelijoita, verkkosuunnittelijoita ja graafisia suunnittelijoita.  

Vastaajien työnimikkeet vaihtelevat runsaasti (kts. Kuvio 14), kuten alalla on tapana, 

mutta oleellisilta osilta työtehtävät vastaavat toisiaan. Tärkeimpänä kriteerinä tietysti oli 

se että kaikkien työnkuvaan kuuluu responsiivisten verkkosivustojen suunnittelu. 

Kaikilla kyselyyn vastanneilla on kokemusta sekä “perinteisestä” (eli responsiivista 

suunnittelua edeltävästä) että responsiivisesta verkkosuunnittelusta, joten vastaajilla on 

näkemystä mahdollisista responsiivisuuden aiheuttamista muutoksista. 

 

Frontend Designer Graafinen suunnittelija Senior Designer Suunnittelujohtaja 

AD UI/UX Designer Graphic Designer Käyttöliittymäsuunnittelija 

Kuvio 14. Taulukkomuotoinen lista kyselyyn vastanneiden työnimikkeistä 

 

 

Kyselyyn vastanneita kertyi kaiken kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Vastaajat ovat 

iältään 26–39 vuotiaita ja joukossa on mukana kaksi naista sekä seitsemän miestä. 

Kaikki vastaajat asuvat ja työskentelevät tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla. Tämän 

tyyppisestä otoksesta ei luonnollisesti voi vetää kovinkaan laajoja ja yleispäteviä 

maailmanlaajuisia päätelmiä, mutta mielestäni otos on tarpeeksi laaja jonkinlaisten 

johtopäätösten tekemiseen. Kaikki vastanneet ovat lisäksi alansa huippuammattilaisia, 

joista suurimmalla osalla on yli kymmenen vuoden kokemus verkkosivujen 

suunnittelusta. 
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4.3 Kyselyn toteutus 

 

Kysely toteutettiin verkkokyselyjen luomiseen tarkoitetulla Google Questionnaires-

palvelulla. Google Questionnaires jo itsessään luo tiettyjä rajoitteita: esimerkiksi 

palvelun kautta toteutetuissa kyseluissä avointen kysymysten laatikot ovat rajatun 

pituisia, mikä saattaa vaikuttaa vastausten laajuuteen. Esitin kyselyssä sekä 

monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä, ja etukäteen valittu vastaajajoukko sai 

vastata kysymyksiin heille sopivana ajankohtana. 

 

Vaikka laadulliset tutkimukset ovatkin yleensä hypoteesittomia, on mahdollista että 

tutkijan ennakko-oletukset voivat silti vaikuttaa lopputulokseen ja ne on siksi hyvä 

tiedostaa. (Eskola & Suoranta, 1998).  

 

Vaikka olen pyrkinyt kysymysten asettelussa täysin neutraaliin muotoiluun, on aina 

mahdollista että omat asenteeni tai mielipiteeni vaikuttavat kyselyn kysymyksien 

asetteluun. Olen kuitekin itse työssäni huomannut, että responsiivinen suunnittelu on 

vaikuttanut käyttämiini työkaluihin, työnkuvaani ja siihen miten lähestyn työtäni. Yksi 

kyselyn tavoitteista on selvittää, ovatko vastaajat päätyneet samankaltaisiin 

johtopäätöksiin, joten omat asenteeni eivät saisi vaikuttaa heidän vastauksiinsa. Olen 

kuitenkin pyrkinyt esittämään kysymykset niin, etteivät ne johdattelisi vastaajia 

tietyntyyppisiin vastauksiin. 

 

5 Tutkimusanalyysi 

 
Tässä luvussa pohdiskellaan kyselytutkimuksen tuloksia suhteutettuna aiemmin 

kerrottuun teoriaan.  

 

Kyselyyn vastanneista jokainen oli tehnyt työskennelleet verkkosuunnittelijan pestissä 

vähintään kolme vuotta, ja valtaosa vastaajista jopa yli kymmenen vuotta. Myös 

responsiivista suunnittelua olivat harjoittaneet kaikki vastaajista; kokemuksen määrä 

responsiivisesta suunnittelusta vaihteli kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. 

Vastausten perusteella on siis vedettävä se johtopäätös, että responsiivisesta 
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suunnittelusta on tullut todella suosittua alan ammattilaisten keskuudessa. 

 

Aiemmissa luvuissa olen todennut Adobe Photoshopin olevan edelleen yleisin työkalu 

verkkosuunnitelussa ja tämä asia oli myös havaittavissa kyselyn tuloksista: kysyessäni 

haastateltavilta mitä ohjelmistoja he käyttävät verkkosuunnitelussa, jokainen vastaaja 

mainitsi ensimmäisenä Photoshopin. Muita mainitsemisen arvoisia työkaluja olivat 

erilaiset tekstieditorit (yhteensä 3 vastaajaa), Adobe Illustrator (2), Adobe Edge Reflow 

(2), Sketch App (1) sekä Adobe InDesign (1). 

 

 

Kuvio 15. Kyselyyn vastanneiden eniten suosimat suunnitteluohjelmistot 

 

Vastaajista viisi henkilöä totesi responsiivisen suunnittelun jossain määrin lisäävän 

suunnittelijan ja toteuttajan välillä tehtävän yhteistyön määrää ja loput kolme totesivat 

responsiivisuuden lisäävän yhteistyötä huomattavasti. Samalla kuusi vastaajista 

totesivat responsiivisen suunnittelun vaikeuttaneen suunnittelijan työtä joko jossain 

määrin tai huomattavasti. Tämä vastaa selkeästi Responsive Web Workflow –kirjassa 

(Hay, 2013) esitettyä ajatusta suunnittelijan työn mullistuksesta ja muutoksesta yhä 

teknisempään suuntaan.  

 

Kyselyn vastauksista on myös selkeästi havaittavissa suunnittelijoiden kallistuminen 

nimenomaan koodaamisen puolelle, joka on huomattavissa mm. tekstieditorien 
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suosiosta vastaajien kesken (kuvio 15), sekä osa avoimien kysymysten vastauksista. 

Kysymykseen ”Miten responsiivinen suunnittelu on muuttanut käyttämiäisi työkaluja?"  

eräs vastaajista kommentoi: “Käytin ennen photoshoppia. Suunnitteluun käytetty aika 

moninkertaistuu responsiivisessa toteutuksessa. Suunnitteleminen suoraan HTML 

muotoon on nopeampaa - -“ samalla kuin toinen vastaaja mainitsee, että  

“Eri ruutukokojen huomiointi on vaikeaa staattisia layoutteja suunnitellen. Parempi 

siirtyä mahdollisimman nopeasti selaimeen/eri laitteisiin ja suunnitella/testata 

iteratiivisesti.”. Nämä ajatukset vastaavat jossain määrin myös luvussa 3.3.2 

esittelemääni selaimessa suunnittelua, joka on kasvattamassa suosiotaan (Fisher & 

Mackenzie 2013). Kuitenkin lähestymistavassa on huonot puolensa: voi prosessi olla 

hitaampi ja suunnittelun laatu voi kärsiä (Tomal 2014). Osittain samaa mieltä oli yksi 

vastaajista, jonka mielestä suunnittelu suoraan selaimessa on kyllä nopeampaa, mutta 

toisaalta työn ”visuaalinen laatu kärsii”. Tämä saattaa johtua juuri siitä, että tekijän 

fokus jakautuu koodin kirjoittamisen ja suunnittelutyön välille, sen sijaan että hän voisi 

keskittyä täysipainoisesti toiseen. 

 

 

Kuvio 16. Kyselyn tuloksia suunnittelijan ja toteuttajan yhteistyön määrästä. 

 

 

Vastauksista on siis selkeästi havaittavissa, että kuten aikaisemmissa luvuissa on 

käsitelty responsiivisella suunnittelulla on selkeä vaikutus suunnittelijan työhön, eikä 

yksikään vastaajista väitäkään, että työ olisi tismalleen samanlaista kuin aikaisemmin. 
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Hieman yli puolet vastaajista kertoi responsiivisen suunnittelun jo vaikuttaneen 

käytössä oleviin työkaluihin. Nämä vastaajat ovatkin samoja henkilöitä, jotka 

mainitsivat käyttävänsä suunnitteluun joko tekstieditoreja tai ns. uusia 

suunnittelutyökaluja kuten Sketch Appia ja Edge Reflow’ta. Käytännössä tekstieditorin 

käyttö voidaan tulkita niin, että kyseiset suunnittelijat tekevät osan työstään myös 

selaimen puolella koodissa. Vastaajat, jotka totesivat että responsiivinen suunnittelu ei 

ole vaikuttanut heidän työkaluihinsa, mainitsivat vain käyttävänsä vanhempia 

suunnitteluohjelmistoja kuten Adobe Photoshopia ja InDesignia. 

 

 

Kuvio 17. Kyselyn tuloksia kysymykseen ”Onko responsiivinen suunnittelu jo muuttanut 
työkalujasi?” liittyen. 

 

Työkalujaan jo muuttaneet vastaajat totesivat syiksi mm. staattisten layouttien 

kankeuden eri ruutukokoihin venyvien näkymien suunnittelussa, perinteisten työkalujen 

hitauden responsiivisessa suunnittelussa sekä muihin ohjelmistoihin sisäänrakennetun 

mahdollisuuden työstää samanaikaisesti mobiili-, tabletti- & desktop-layoutteja.  
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Kuvio 18. Vastauksia kysymykseen ”Miten responsiivinen suunnittelu on vaikuttanut 
verkkosuunnittelijan työhön?” 

 

Kokonaisuudessaan vastauksista on havaittavissa responsiivisen suunnittelun 

kokonaisvaltainen muutos. Valtaosa vastaajista on jo siirtynyt (ainakin osittain) pois 

pikselintarkoista Photoshop-layouteista kohti iteratiivisempaa työskentelyä, josta 

Marcottekin Responsive Web Design -kirjassaan (2010) puhuu. Responsiivinen 

suunnittelu on jo muuttanutkin suunnittelijan työtä merkittävästi. Se on tuonut 

suunnittelijan työtä lähemmäs kehittäjän työtehtäviä, mikä on luettavissa kyselyn 

tuloksista selaimessa suunnittelun sekä tekstieditorien käytön suosiosta. Lisäksi 

kyselyyn vastanneista 75% toteaa responsiivisen suunnittelun vaikeuttaneen 

verkkosuunnittelijan työtä huomattavasti tai jossain määrin. Yksi vastaaja tosin oli  

päinvastaista mieltä – eli että responsiivinen suunnittelu on jopa helpottanut 

suunnittelijan työtä jossain määrin. Tähän kyseinen vastaaja ei kuitenkaan anna 

minkäälaista selitystä tai tarkennusta. 
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6 Yhteenveto 

 

Responsiivinen, adaptiivinen tai mukautuva suunnittelu, miksi sitä ikinä haluaakaan 

kutsua, on muuttamassa tapoja joilla verkkosuunnittelijat tekevät työtään. Samalla 

muutos vaikuttaa myös käyttämiimme työkaluihin, eivätkä aiemmin käytetyt 

työskentelymallit enää sovellu täysin mukautuvan suunnittelun vaatimuksiin. Nykyiset 

ja aiemmin käytetyt työkalut tuskin tulevat lähitulevaisuudessa kokonaan katoamaan, 

niille löytyy edelleen paikkansa, mutta niiden tärkeys saattaa vähetä ajan myötä. 

 

Uskon että tulevaisuudessa verkkosuunnittelijoilta vaaditaan yhä enemmän 

ymmärrystä ja käytännön osaamista erilaisista verkkoteknologioista. Suunnittelija ei voi 

enää vain toimittaa kehittäjälle valmiita kuvia layouteista, sillä verkkosuunnittelu ei enää 

toimi samoilla periaatteilla kuin aikaisemmin. Yhä enenevässä määrin 

verkkosuunnittelijan ja verkkokehittäjän työnkuvat nivoutuvat yhteen ja onnistunut 

projekti vaatii molemmilta tekijöiltä jatkuvaa yhteistyötä ja iteratiivista työskentelyä. 

 

Halusin työssä kartoittaa mahdollisia ratkaisumalleja ja vaihtoehtoisia työkaluja 

Photoshopille ja perinteisille työskentelytavoille. Aikana ennen responsiivista 

suunnittelua Photoshop oli käytännössä ainut käytössä oleva visuaalisen suunnittelun 

ohjelmisto suurimmassa osassa toimistoja ja työnkulku oli vakiintunut vesiputousmallin 

mukaiseksi. Vaikuttaisi siltä, että responsiivisessa suunnittelussa ei ole (ainakaan vielä) 

muodostunut tällaista selkeää yhtä mallia. Tekemäni tiedonkeruun ja tutkimuksen 

kautta vaikuttaa vahvasti siltä, että sekä työkalut että työtavat vaihtelevat rutkasti 

yrityksestä toiseen ja jopa yritysten sisällä suunnittelijan mieltymyksistä ja projektin 

tarpeista riippuen. 

 

Iso osa suunnittelijoista tuntuu kuitenkin olevan yhtä mieltä siitä, että perinteiset 

toimintatavat ja työkalut eivät kuitenkaan välttämättä taivu responsiivisen suunnittelun 

vaatimuksiin – mutta ehkä aikaa pitää vielä kulua ennenkuin joku kehittää sen oikean 

responsiivisen suunnittelun ohjelmiston. 

 

Toisaalta Responsive Design Workflow –kirjassaan Stephen Hay mainitsee (2013), 

että valituilla työkaluilla ei ole oikeastaan väliä. Minä uskon, että jokaisen 

verkkosuunnittelijan tulisi aktiivisesti tutkailla kriittisesti omia työkalujaan ja etsiä uusia 
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mahdollisia työskentelytapoja. Koen kuitenkin Hay tavoin, että valittuja työkaluja 

huomattavasti oleellisempaa onkin suunnitteluprosessi kokonaisuutena. 

Responsiivisen suunnittelun kannalta suunnitteluprosessin muutos lienee suurempi 

kuin työkaluissa tapahtunut muutos. Tästä syystä näkisin, että aihetta voisi tutkia 

edelleen juuri responsiivisen suunnitteluprosessin näkökulmasta. Olisi kiinnostavaa 

saada ensikäden tietoa erilaisten verkkosuunnittelutoimistojen suunnitteluprosessista ja 

miten sitä voitaisiin optimoida parhaiten sopimaan responsiivisen suunnittelun tarpeille 

ja vaatimuksille. 
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