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TIIVISTELMÄ

ABSTRACT

pinnäytetyönäni suunnittelin ja toteutin suo-
malaiselle joogalehti Anandalle verkkolehti-
toteutuksen sekä kokonaisverkkosivun uudis-

tuksen. Työ sisälsi verkkolehden konseptin suunnittelun, 
ansaintalogiikan määrittelyn ja verkkolehden yhdistämi-
sen kiinteäksi osaksi uutta Anandan verkkopalvelua.

Luomani kokonaisverkkopalvelun ilme henkii Anandan 
brändiä ollen raikas, ilmava, rauhallinen ja selkeä. Verk-
kolehti on teknisesti korkeatasoinen ja moderni koko-
naisuus ja se vie Anandan verkkopalvelun täysin uudelle 
tasolle.

O

he subject of my thesis was to design a concept 
how a major finnish yoga magazine Ananda 
could transform their magazine into web envi-

ronment as a web magazine. The brief included also the 
redesign of their current website. The main goal was a 
seamless web mag implementation into the new web site. 
One major task was also to create a concept for the reve-
nue of the web mag.

The result is fresh, clean and technically modern service.  
The new web service uplifted Ananda’s web presence to 
the completely new level.

T
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1. JOHDANTO

alitsin opinnäytetyökseni digitaalisen verkko-
palvelun toteutuksen, koska digitaalisten ym-
päristöjen jatkuva muutos tarjoaa yhä laajem-

pia mahdollisuuksia kehittää monipuolisesti graafisen 
suunnittelun ammattitaitoa sekä edistää moniammatil-
lista osaamista. Näkemykseni mukaan tulevaisuuden 
web-graafikon tulee osata erinomaisesti paitsi visuaa-
lisen suunnittelun eri osa-alueita, mutta myös yhä laa-
ja-alaisemmin erilaisten digitaalisten julkaisuiden suun-
nittelua.

Halusin tutkia opinnäytetyössäni perinteisen painetun 
median ja uudenaikaisen digitaalisen julkaisuympäris-
tön yhdistämisen mahdollisuuksia. Aiheekseni täsmen-
tyi verkkolehden toteuttaminen joogalehti Anandalle. 
Työn aikana pyrin pohtimaan ja ratkaisemaan millä 
tavoin perinteinen painettu lehti voidaan siirtää verkko-
ympäristöön ja kuinka perinteisen lehden visuaaliset ja 
konseptuaaliset ratkaisut on mahdollista toteuttaa verk-
kolehden avulla. Työssäni suhtauduin kriittisesti perin-
teisille tavoille siirtää painettu lehti verkkoon ja tutkin 
laaja-alaisesti verkkolehden yleisiä ominaisuuksia sekä 
uudenlaisia toteutustapoja.

Opinnäytetyöstäni muodostui varsin laaja kokonaisuus 
käsittäen verkkolehden suunnittelun lisäksi myös Anan-
dan kokonaisverkkopalvelun uudistamisen. Pidän tär-
keänä sitä, että pystyin työssäni pohtimaan laajempana 

V kokonaisuutena toimeksiantajan verkkonäkyvyyttä ja 
nivouttamaan palvelun eri osat yhdeksi saumattomak-
si verkkopalvelukokonaisuudeksi. Projekti osoittautui 
haastavaksi, mutta erittäin mielenkiintoiseksi. Erityisen 
motivoivaa oli päästä luomaan toimeksiantajalleni koko-
naan uusi palvelumuoto tietäen, että suunnittelemani to-
teutus myös otetaan käyttöön. Toimeksiantajana Ananda 
oli erittäin miellyttävä yhteistyökumppani. He luottivat 
alusta asti vahvasti näkemyksiini ja ja olivat hyvin avoi-
mia kaikille esittämilleni ideoille ja toteutusratkaisuille.

Aikataulullisesti opinnäytetyöni eteni lähes suunnitellus-
sa aikataulussa. Projektin alkuvaiheessa tekemäni varsin 
laaja ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien määrittely-
työ helpotti lopullisen tuotteen suunnittelua ja valmis-
tumista. Perinteisten ketterien suunnittelumenetelmien 
mukaisesti lopullinen toteutettava verkkolehti ja -palve-
lu muotoutui kuitenkin vahvasti vasta teknisen toteutus-
projektin aikana.

Yksi opinnäytetyöni tavoitteista oli luoda digitaalisen jul-
kaisun kokonaiskonsepti, jota voisin markkinoida edel-
leen pienehköille lehdille verkkolehtien toteutusmahdol-
lisuutena. Tavoite näyttää ainakin osin jo täyttyneen, sillä 
alustavia keskusteluita on käyty suunnittelemäni koko-
naisuuden käyttöönottamisesta useammankin suomalai-
sen lehtijulkaisijan sekä mainostoimiston kanssa.
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2. TOIMEKSIANTO JA KÄSITTEET

äätettyäni opinnäytetyöni aiheen ja toimeksi-
antajan, kävimme Anandan edustajien kanssa 
joulukuussa 2014 yhteisessä palaverissa läpi var-

sinaista briefiä. Briefissä määriteltiin tehtävän työn ylei-
set reunaehdot sekä konkreettiset tavoitteet joihin sillä 
pyritään.

Toimeksiantajalla oli selkeänä ongelmana Anandan 
heikko verkkonäkyvyys ja olematon mahdollisuus tar-
jota korkeatasoinen painettu julkaisu luettavaksi verk-
koympäristössä. Ananda oli jo kartoittanut erilaisia 
valmisvaihtoehtoja verkkolehtitoteutusta varten, mutta 
vaihtoehdot olivat osoittautuneet sopimattomiksi heidän 
tarpeisiinsa joko hinnoittelun, tai teknisten ominaisuuk-
sien vuoksi.

Olimme briefin alussa heti yhtä mieltä siitä, että opin-
näytetyöni keskeinen tavoite on suunnitella korkealaa-
tuinen ja moderni tapa tarjota Anandan lukukokemus 
heidän verkkosivuillaan. Tämän yhteisen näkemyksen 
perusteella karsimme jo projektin alkuvaiheessa erilaiset 
näköislehtitoteutukset pois ja pyrimme kohti käyttäjäys-
tävällisempiä toteutusmahdollisuuksia.

Keskustelimme aluksi toimeksiantajani kanssa suunni-
tellaanko opinnäytetyössäni mahdollinen verkkolehtito-
teutus ainoastaan konseptuaalisella tasolla vai tuotanko 
briefin puitteissa myös valmiin lopputuotteen. Päädyim-

P me sisällyttämään toimeksiantoon myös toteutettavan ja 
julkaistavan lopullisen verkkolehden. Koska Anandan 
olemassa oleva verkkosivutoteutus ei ollut optimaalinen 
ympäristö modernille ja integroidulle verkkolehtitoteu-
tukselle, päädyimme laajentamaan briefia koskemaan 
myös koko Anandan verkkosivun uudistamista.

Briefissä määriteltyjen reunaehtojen puitteissa laadin 
projektin alussa tarkemman teknisen, toiminnallisen ja 
visuaalisen määrittelyn, jonka puitteissa varsinainen to-
teutustyö voitiin käynnistää. Toteutusprojektin aikana 
toimeksiantoon tehtiin tarvittavilta osin tarkennuksia 
sitä mukaa kun toteutettava verkkolehti valmistui.

Toimeksianto oli selkeä, haastava ja jätti tilaa omaehtoi-
selle innovoinnille, harkinnalle ja kokeilulle. Pidin myös 
tärkeänä sitä, että toimeksiantoa pystyttiin joustavasti 
säätämään projektin edetessä ja palvelun tarkempien 
ominaisuuksien edelleen täsmentyessä.

Tässä kirjallisessa osiossa Anandan uudistetusta verk-
kosivustosta sekä verkkolehdestä käytetään termejä 
verkkopalvelu tai kokonaisverkkopalvelu. Koska työn 
puitteissa suunnittelemani verkkolehti sulautui kiinteäk-
si osaksi Anandan verkkosivustoa, pelkkä verkkolehti ei 
yksiulotteisena määrityksenä kuvaa riittävällä laajuudel-
la sitä kokonaisuutta, jonka se yhdessä verkkosivuston 
kanssa tuottaa. 
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2.1 AIKATAULU
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Opinnäytetyön aiheen ideointia

Aiheen täsmennys ja toimeksiantajien kartoitus

Aloituspalaveri toimeksiantajan kanssa

Taustatutkimus

Ideointi ja määrittely

Tekninen ja visuaalinen toteuttaminen

Lopullisen tuotteen julkaiseminen
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A N A N D A

Ananda on suomalainen, korkealaatuinen joogalehti. Lehti on suunnattu 
joogaan trendejä syvällisemmin suhtautuville 25-40 -vuotiaille naisille, joille 
jooga on harrastuksen ohella myös elämäntapa. Anandassa käsitellään katta-
vasti myös meditaatioon, hengellisyyteen ja kasvisruokaan liittyviä aiheita.
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nanda on suomen johtava joogaan ja meditaa-
tioharjoitteluun keskittyvä aikakauslehti. Sen 
pääkohderyhmänä on 25-40 –vuotiaat, omas-

ta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan kiinnostuneet 
naiset. Lukijakunta rakentuu verrattain homogeenisestä 
yleisöstä, joka suhtautuu joogaan useimmiten huomatta-
vasti syvällisemmin kuin vain harrastus- tai liikuntamuo-
tona. Tämä lukijoiden valveutuneisuus asettaa vaativat 
kriteerit myös journalistiselle sisällölle. Ananda ei siten pyri 
olemaan trendikäs lukijoita kalasteleva hyvinvointilehti tai 
geneerinen yleisaikakauslehti vaan pikemminkin asialleen 
omistautuvan marginaalisemman yhteisön julkaisu. Joo-
gan ja meditaatioharjoittelun ohella Anandassa käsitellään 
myös kasvisruokavalioon sekä hengellisyyteen liittyviä ai-
he-alueita.

Anandan ensimmäinen numero on ilmestynyt vuonna 
2005. Lehden julkaisutiheys oli aluksi kaksi numeroa vuo-
dessa, mutta vuonna 2006 julkaisutiheys nousi neljään. 
Myös nykyisin Anandasta julkaistaan neljä numeroa vuo-
dessa. Anandan levikki on jatkanut tasaista kasvuaan pe-

A
rustamisajankohdasta asti ja nykyinen levikki on noin 1800 
kpl. Yleinen taloudellinen taantuma ja lehtialan vaikeudet 
eivät ole merkittävästi vaikuttaneet Anandan tilausmääriin 
vaan tilauskanta on pysynyt vahvana myös vaikeampina ai-
koina. Merkittäviä notkahduksia ei ole tullut. 

Lehden pääasiallinen lukijakunta koostuu määräaikais- ja 
kestotilaajista, eli lukijakunta on yleisen suomalaisen aika-
kauslehtikentän mukaisesti hyvin sitoutunutta. Anandan 
kohdalla yhtenä haasteena on pyrkimys saada suhteelli-
sen suuri määräaikaistilaajien osuus muunnettua kestoti-
lausasiakkuuksiksi. Kyseiseen problematiikkaan pyritään 
paneutumaan myös tämän opinnäytetyön puitteissa. Ti-
lausvaihtoehtojen lisäksi Anandaa voi ostaa myös irtonu-
meroina. Irtonumeroiden myyntipisteitä on lähes kaikissa 
suurimmissa Suomen kaupungeissa ja myyntipisteiksi on 
useimmiten valikoitu paikalliset joogasalit. Myyntipistei-
den vähäisyydestä johtuen irtonumeroiden myynti on ver-
rattain marginaalista. 

Lehden toimituskuntaan kuuluu kohderyhmän kaltaises-

3.1 TAUSTATIEDOT JA KOHDERYHMÄ

Pääasiallinen kohderyhmä
25-40 –vuotiaat naiset

Suomen suosituin
joogalehti

1 2
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Ilmestyy 4 kertaa
vuodessa

ti joogaan intohimoisesti suhtautuvia harrastajia ja siitä 
elantonsa saavia toimijoita. Vaikka lehteä tehdään niukoin 
resurssein ja hiukan harrastustyyppisesti, niin lehden laa-
tukriteerit on kuitenkin pidetty poikkeuksellisen korkeina. 
Tästä osoituksena Ananda on saanut  vuonna 2012 Opetus- 
ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtipalkinnon ja vuonna 
2007 Kultti ry:n myöntämän laatulehtipalkinnon.

Ananda on kokonaisbrändinä erittäin tarkasti konseptoitu. 
Tämä konkretisoituu julkaistussa lehdessä yhtenäisenä ra-
kenteena, viimeisteltynä ulkoasuna sekä kunnianhimoisena 
journalistisena kokonaisuutena. Lehden artikkelit on asian-
tuntevien ja syvällisesti käsiteltäviin aiheisiin suhtautuvien 
asianharrastajien ja ammattilaisten kirjoittamia. Koska leh-
den juttusisältö tuotetaan pääasiallisesti vierailevien kirjoit-
tajien tuottamina, artikkelien kielellinen laatu saattaa vaih-
della yksittäisenkin numeron sisällä jonkin verran.

Lehden sivumäärä on noin 60 sivua, eli voidaan puhua 
varsin laajamittaisesta aikakauslehdestä. Anandalla ei ole 
toimitussihteeriä joka varmistaisi juttujen tiiviyden, yhte-

näisyyden ja määrämittaisuuden. Yleensä tekstien viimeistä 
editointia tehdäänkin vahvasti vielä lopullisessa taittovai-
heessa.

Ananda on myös ulkoasullisesti laadukas lehti. Lehden tait-
toon, graafiseen suunnitteluun ja typografiaan on panostet-
tu huomattavan paljon ja lehdellä on oma selkeästi tunnis-
tettava tyylinsä. Ananda on painettu laadukkaalle paperille 
ja pinnoitettu kiiltävä kansi luo viimeistellyn vaikutelman.

Anandalla on myös oma verkkosivusto, joka on lähinnä 
staattinen ja informatiivinen tiedonesityspaikka. Verkko-
sivuilta löytyy lehden tilauslomake, toimituskunnan ja leh-
den ideologian esittely sekä yksittäisiä artikkeleita kaikista 
julkaistuista numeroista. Anandan kohderyhmä huomioi-
den nykyinen verkkonäkyvyys ei ole riittävä, eikä digitaa-
lisen ympäristön mahdollisuuksia ole juurikaan hyödyn-
netty. Esimerkiksi sosiaalisen median toiminnot ovat lähes 
olemattomat ja hakukonelöydettävyys heikolla tasolla. 

Palkittu, arvostettu ja
laadukas julkaisu

3 4
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ooga ja meditaatioharjoittelu ovat viime vuosina li-
sänneet huimasti suosiotaan Suomessa ja joogaan 
vahvasti liittyvä mystiikka on jossain määrin haih-

tunut pois. Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaa-
tio Valon viimeisimmän kansallisen liikuntatutkimuksen 
mukaan Suomessa oli vuonna 2010 noin 62000 joogahar-
rastajaa. (Kansallinen liikuntatutkimus 2010) Uudempaa 
tutkimustietoa ei ole saatavilla, mutta on oletettavaa, että 
harrastajamäärät ovat tästä edelleen nousseet melko reilusti.

Joogaa on nykyään mahdollista harrastaa perinteisten joo-
gasalien lisäksi myös erilaisissa kuntokeskuksissa, kansa-
laisopistoissa ja muissa arkipäiväisissä harrastuspaikoissa. 
Vaikka jooga harrastusmuotona onkin yleistynyt, kohde-
ryhmän marginaaliseen markkinasegmenttiin ei ole il-
maantunut uusia erikoisaikakauslehtiä.

Suomen vanhin joogisuuteen keskittyvä julkaisu on Suo-
men joogaliiton oma jäsenlehti, Suomen joogalehti. Kysei-
nen lehti on ilmestynyt vuodesta 1968 asti ja se lähetetään 
kaikille joogaliiton jäsenmaksun maksaneille henkilöille. 
Lehti ilmestyy Anandan lailla neljä kertaa vuodessa ja sen 
jäsenmaksuliitännäisyyden vuoksi kohderyhmä on rajattu 
joogan aktiiviharrastajiin. Suomen joogalehden voi luoki-
tella enemmänkin harrastelijavoimin rakennetuksi jäsen-
julkaisuksi kuin varsinaiseksi aikakauslehdeksi. Suomen 
joogalehden lisäksi markkinoilla ei ole muita kategorisesti 
samoista kohderyhmistä kilpailevia julkaisuja. Suomessa 

J

3.2 ANANDA MARKKINATILANTEESSA

on lukuisia hyvinvointiin, urheiluun ja terveyteen keskit-
tyneitä lehtiä, joita ei voi kuitenkaan suoranaisesti lukea 
Anandan kilpailijoiksi. Täällä ilmestyvät hyvinvointilehdet 
ovat pääasiallisesti  trendikkäitä yleisaikakauslehtiä, joissa 
joogaa ja meditaatiota harrastusmuotoina sivutaan vain sa-
tunnaisesti. Näiden lehtien joogaa koskevissa artikkeleissa 
ei myöskään pureuduta joogan filosofiaan ja ajatteluun sa-
malla syvällisyydellä mitä Anandan toimituspolitiikassa on 
määritelty.

Kansainvälisessä kuvassa jooga on huomattavasti tunne-
tumpi ja suositumpi harrastusmuoto kuin Suomessa ja 
siihen keskittyvien erikoisjulkaisuiden määrä on paljon 
suurempi. Maailmanlaajuisesti on vaikea arvioida sään-
nöllisesti ilmestyvien joogalehtien määrää, mutta luku on 
todennäköisesti useissa sadoissa. Kansainväliset joogaleh-
det eivät kuitenkaan ole merkittävä uhka Anandan markki-
naosuudelle Suomessa. Ulkomaalaisten lehtien tilaushinnat 
ovat huomattavasti Anandaa korkeammat ja lehtien vieras-
kielisyys aiheuttaa haasteita suomalaisille lukijoille.

Yleisen lehtialan vaikeuden ja digitaalisen murrostilan 
huomioiden ei ole kovin todennäköistä, että Suomeen il-
mestyisi kokonaan uusi aikakauslehti joka kilpailisi suoraan 
Anandan kanssa. Joogaharrastuksen yleistymisen myötä 
Anandalla on kuitenkin jo olemassa olevana ja arvostettu-
na brändinä hyvä mahdollisuus kasvattaa lukijakuntaa ke-
hittämällä edelleen printtilehteä sekä avaamalla kokonaan 
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uusia mahdollisuuksia digitaalisessa julkaisuympäristössä. 
Tämän opinnäytetyö myötä suunniteltavan verkkolehden 
avulla Anandalla tulee olemaan merkittävät välineet kasvat-
taa paitsi tunnettuutta ja brändinäkyvyyttään, mutta myös 
markkinaosuutta sekä liikevaihtoaan.

Verkkoympäristön hyödyntäminen on aikakauslehtien 
osalta monessa mielessä vielä hyvin tehotonta. Kansallis-
kirjaston ylläpitämän Suoma-tietokannan (Kansalliskirjas-
to 2012) mukaan Suomessa on olemassa 1805 verkkoleh-
deksi nimettävää julkaisua. Tietokannan ylläpitäminen on 
lakkautettu vuonna 2012, mutta yleisen digitalisoitumisen 
perusteella on oletettavaa määrän kasvaneen viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Vaikka verkkolehdiksi luettavia jul-
kaisuja on jo kohtalaisen paljon, niin hyvinvointiin liittyviä 
suomalaisia verkkojulkaisuja on markkinoilla tällä hetkel-
lä vain vähän. Tilastokeskuksen esittämän Verkkolehdet 
2000-2010 –raportin (Tilastokeskus 2010) mukaan Suo-
messa on ollut vuonna 2010 vain 36 urheiluun tai harras-
teisiin liittyvää verkkolehdeksi luokiteltavaa julkaisua. Mää-
rän voi olettaa kasvaneen viimeisen viiden viime vuoden 
aikana, mutta nimenomaan joogaan liittyviä verkkolehtiä ei 
Suomessa tiettävästi tällä hetkellä ilmesty. 

Markkina-analyysin mukaisesti Anandalla on siis erin-
omaiset mahdollisuudet vahvistaa jatkossa omaa asemaan-
sa Suomen johtavana ja luetuimpana joogalehtenä. Suurim-
mat kasvupotentiaalit löytyvät Anandan kohderyhmässä 

ehdottomasti digitaalisista ympäristöistä. Anandan tuleekin 
lisätä jatkossa huomattavasti näkyvyyttään verkkoympäris-
töissä ja mennä niihin kanaviin, joissa sen potentiaalinen 
lukijakuntakin jo on. Nyt luotavan verkkolehden sekä so-
siaalisen median tehokkaamman hyödyntämisen avulla 
on mahdollisuus saavuttaa kokonaan uusia lukijakuntia. 
Koska digitaalinen julkaisuympäristö tarjoaa monipuolisia 
ja kustannustehokkaita mahdollisuuksia, tässä työssä kon-
septoitavat ratkaisut mahdollistavat edullisen tavan kehittää 
Anandaa monipuoliseksi verkkolehdeksi.
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3.3 LEHDEN ANALYSOINTI

nanda luokitellaan ominaisuuksiensa puolesta 
suomalaiseksi aikakauslehdeksi. Tilastokeskuk-
sen määritelmän mukaan aikakauslehti on sään-

nöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa, ilmestyvä lehti, 
joka sisältää artikkeleita joko yleiseltä tai erikoistuneelta 
elämän alueelta. Aikakauslehtiä ovat myös sellaiset sano-
malehden muotoiset lehdet, jotka sisällön tai ilmestymisti-
heyden puolesta eivät täytä sanomalehden kriteerejä, esim. 
muutaman kerran vuodessa ilmestyvät ammattijärjestöjen 
lehdet.

Ananda on kauttaaltaan nelivärinen julkaisu ja se painetaan 
Suomessa. Lehden fyysiset mitat ovat 210 x 270 mm ja yk-
sittäisen numeron laajuus on 52-60 sivua.  Anandan visuaa-
linen ulkoasu on niukoilla resursseilla toteutettavaksi mar-
ginaaliryhmän lehdeksi poikkeuksellisen laadukas. Lehden 

A yleisilme on vaalea ja viitekehystä mukaillen hyvin rauhal-
linen. Anandan ulkoasu tukeutuu vahvasti laadukkaaseen 
valokuvaukseen, tarkoin määriteltyyn typografiaan sekä 
korkeatasoiseen kuvitukseen. Kokonaisuus on ryhdikäs ja 
harkittu, mutta jättää silti erityisesti kuvituskuvien osalta 
tilaa leikillisyydelle ja oivalluksille.

Lehdellä on oma valokuvaaja ja lisäksi kuva-aineistoa tuot-
tavat myös ulkopuoliset kuvaajat. Lehdellä ei ole varsinaista 
kuvatoimittajaa, mutta käytettyjen kuvien taso on erittäin 
korkea ja valokuvat ovat laadullisesti linjassa keskenään. 
Pääjuttujen kuvaratkaisut noudattelevat pitkälti aikakaus-
lehdistä yleisesti tuttua rakennetta. Jutun avausaukema 
rakentuu yleensä otsikosta, ingressistä ja vastakkaisella si-
vulla olevasta koko sivun kuvasta. Avauskuvat on monesti 
henkilökeskeisiä ja artikkelin muilla sivuilla käsiteltävää 

01 Lehden kansi on erottuva

Anandan kansi toistuu samankaltaisen numerosta toiseen. Tausta on 
aina valkoinen ja kannen syvätyssä kuvassa on henkilö jooga-asa-
nassa. Kanteen on nostettu lehden artikkeleita Coquette -otsikkokir-
jaisimella.
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aihetta avataan yleisemmillä ja pienemmillä kuvilla. Myös 
ruokajuttujen yhteydessä kuvamateriaalilla suorastaan her-
kutellaan ja annokset nostetaan ruokakuvauksen genrestä 
tutuilla tavoilla esiin erityisesti lähikuvien avulla.

Anandassa käytetään runsaasti myös käsin tehtyjä kuvi-
tuskuvia ja ne tuovat lehteen piristävää raikkautta sekä 
moniulotteisuutta. Kuvitukset toteutetaan usein opiskelija-
voimin ja suurimmaksi osaksi niistä ovat vastuussa Lahden 
Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelijat. Ku-
vitus on siis laadukasta, oivaltavaa ja tuoretta.

Toteutettavan verkkolehden määrittelyssä ja suunnittelus-
sa tulee erityisesti huomioida kuinka painetussa lehdessä 
keskeisessä asemassa oleva kuvitus saadaan samaan roo-
liin myös digitaalisessa ympäristössä. Kuvapaikat ja kuvien 
käyttö yleisesti tulee suunnitella siten, että verkkolehdessä 
voidaan käyttää painetun lehden kanssa samaa kuvitusta 
ilman suurta muokkaustarvetta.

Anandan typografia on laadukasta, erottuvaa, pitkälle har-
kittua ja siitä vastaavat typografian ammattilaiset. Anandan 
tunnus on muodostettu asteriskin sekä Ananda -nimen 
oranssista yhdistelmästä. Kannen näyttävät otsikot on 
toteutettu script- ja sans-tyylejä yhdistelevällä Coquette 
-kirjaisimella.  Lehden leipätekstissä ja pääotsikoissa käyte-
tään kirjasimena Dollya ja väliotsikot on tehty House In-
dustriesin Neutrafacella.

Erikoisista ja persoonallisista  kirjasinvalinnoista johtuen 
verkkolehdessä käytettävä typografia joudutaan toteutta-
maan painettua lehteä soveltuvasti mukaillen. Erityisesti 
Coquette ei teknisiltä ominaisuuksiltaan sovi kovinkaan 
hyvin digitaalisille päätelaitteille varsinkaan pienemmällä 
pistekoolla. Muutoin korkealaatuisen lehden harmonian 
rikkoo valitettavan usean heikkolaatuiset mainokset. Jul-
kaistut mainokset ovat usein huomattavan kömpelöitä ja 
poikkeavat merkittävästi lehden muusta linjasta.

01 Kuvituskuvat

Oivaltava ja leikkisä kuvitus on 
usein toteutettu graafisen suunnitte-
lun opiskelijoiden toimesta.

02 Ruokakuvat

Joka numerossa toistuvat ruokajutut 
on laadukkaasti valokuvattu. 

03 Pääjutun taitto

Pääjuttujen aloitusaukemat on 
taitettu minimalistisesti ja ilmavasti 
aukeamamittaisesti. 

04 Harkittu typografia

Anandan typografia on alan 
ammattilaisten suunnittelema ja 
toteuttama. 

05 Opastavat piirroskuvat

Vakiopalstalla olevat jooga-asanat 
esitetään elävästi piirroskuvituk-
sena.

06 Mainonta häiritsee

Lehden mainoksien laatu on 
vaihtelevaa ja rikkoo usein muuten 
harmonisen kokonaisvaikutelman
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nandan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.
anandalehti.com. Sivut on suunniteltu nykyi-
seen muotoonsa noin kaksi vuotta sitten ja si-

vustoa ylläpidetään avoimen lähdekoodin Wordpress-jul-
kaisujärjestelmällä. Sivuston tyyli- ja rakennemallina on 
käytetty Wordpress-yhteisön tarjoamaa ilmaista Thematic 
-teemaa, jota on kustomoitu Anandan ilmeeseen sopivaksi.

Anandan tämän hetkinen verkkosivusto on lähinnä yleistä 
informaatiota tarjoava staattinen sivusto, jonka ylläpitämi-
seen ja kehittämiseen ei juurikaan panosteta. Sivujen kes-
keisin funktio on toimia Anandan käyntikorttina ja tarjota 
vain lehden keskeiset tiedot lukijoille ja mainostajille. Sivu-
jen tärkeimmät osiot ovat lehden tilauslomake, toimitus-
kunnan ja lehden ideologian esittely, vanhojen numeroiden 
esittely sekä mediakortti ilmoitusmyynnin tueksi. Varsi-
naista journalistista tai muuta toimitettua sisältöä sivuilla ei 

A

3.4 NYKYISEN VERKKOSIVUSTON

      ANALYSOINTI

juurikaan ole. Jokaisesta ilmestyneestä lehdestä on kuiten-
kin mahdollisuus lukea yksi toimituksen valitsema artikkeli 
PDF-muodossa. Ottaen huomioon Anandan maksullisuu-
den, aikaisempia numeroita ei ole järkevää julkaista verkos-
sa kokonaisuudessaan ilmaiseksi missään muodossa.

Verkkosivuston rakennemalli on kolmipalstainen ja nou-
dattelee yleistä Wordpress-julkaisujärjestelmän blogimaista 
perusrakennetta. Sivun ylätunnisteen Ananda-logo sekä 
vasemmassa ja oikeassa palstassa esitetyt sisällöt toistuvat 
samanlaisina läpi sivuston. Verkkosivun päänavigaatio on 
pystymallinen ja sijoitettu vasemman palstan ylimmäiseksi 
elementiksi. Asettelu on looginen, sillä verkkosivuilla käyt-
töliittymäsuunnittelun kannalta vakiintuneet navigaatio-
paikat ovat yleensä joko vasemmassa reunassa tai sivuston 
yläreunassa. Suunnittelu perustuu länsimaissa käytettyyn 
luonnolliseen lukusuuntaan, jossa silmä aloittaa automaat-

01 Anandan verkkosivujen ilme on laatikkomainen ja vanhahtava

Anandan verkkosivut on rakennettu Wordpress-julkaisujärjestelmällä. Sivujen 
rakenne on kolmipalstainen ja rakenne vahvasti taulukkotaittoon (table-layout) 
nojaavaa. Väripinnat ja viivat rajaavat sivunäkymän eri osioita ja aiheuttavat 
ahtaan yleisvaikutelman. Sivun taustalla oleva toistuva kuvio korostaa entisestään 
vanhahtavaa web-suunnittelua.
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tisesti lukemisen vasemmasta yläreunasta. Anandan na-
vigaatio on visuaalisesti muotoiltu neutraaliksi ja matala-
kontrastiseksi. Se ei siten juurikaan erotu sivuston muusta 
sisällöstä ja navigaatiota ei korosteta kuten yleisesti toimi-
taan.

Navigaation lisäksi vasemmassa palstassa sijaitsee tuo-
reimman lehden nostopaikka. Nostopaikassa esitetään 
uusimman lehden kansi sekä 3-4 pääjuttua otsikkona. Nos-
topaikka on manuaalisesti ylläpidettävä, eli kuva ja teks-
ti on vietävä käsin julkaisujärjestelmän esitysnäkymään. 
Suunniteltavan verkkolehden toteutuksessa automaation 
mahdollisuutta tulee lisätä, jolloin aikaa vievän manuaali-
sen ylläpitotyön osuutta voidaan vähentää. Nostopaikassa 
oleva lehden kansikuva esitetään tällä hetkellä niin pienessä 
koossa, ettei käyttäjä pysty lukemaan siinä olevia tekstejä. 
Sama ongelma vaivaa myös kannen alapuolella esitettyjä 
juttuotsikoita. Lisäksi nostopaikan otsikossa käytetty orans-
si väri yhdessä taustan harmaan kanssa ei ole luettavuuden 
kannalta hyvä yhdistelmä.

Sivuston oikeassa palstassa sijaitsee painikkeena lehden ti-
lausmainos ja mediakortin latausmahdollisuus sekä Anan-
dan Facebook-sivujen syöte. Esitettyjä sisältöjä vaivaavat 
myös tällä kohdin samat ongelmat kuin vasemmassa pals-
tassa. Tekstin ja taustan ristiriitainen värimaailma aiheuttaa 
huomattavia lukuongelmia ja ei muutoinkaan noudata yh-
tenäisiä käytäntöjä muun sivustosisällön kanssa. Painikkeis-
sa ei ole myöskään minkäänlaista visuaalista tehostekeinoa, 
josta käyttäjä tunnistaisi ne painikkeiksi vietyään hiiren nii-
den päälle. Painikkeet on lisäksi toteutettu kuvatiedostoina, 
joka aiheuttaa ongelmia niiden päivitettävyyden kanssa ja 
nostaa tarpeettomasti sivuston latautumiskokoa.

Facebook-syötteessä esitetään Anandan käyttäjätilin sei-
nälle kirjoitetut viestit. Tämä tuo sivuille paljon kaivattua 
dynaamista sisältöä, mutta paljastaa samalla toimituksen 
vähäisen aktiivisuuden sosiaalisen median päivittämisessä. 

Uusimmat syötteessä esitetyt asiat on kirjoitettu lähes kaksi 
kuukautta sitten, eli sosiaalisen median hyödyntämistä tu-
lee jatkossa ehdottomasti tehostaa. Facebook-syötettä ei ole 
millään lailla muokattu Anandan visuaaliseen ilmeeseen 
sopivaksi vaan se esitetään täysin räätälöimättömänä lisä-
osana.

Keskimmäisessä sisältöpalstassa esitetyt asiat vaihtuvat sen 
mukaisesti millä palvelun sivulla käyttäjä kulloinkin on. 
Etusivun sisältöalueella ylimmäisenä on JavaScriptin avulla 
esitettävä karuselli, jossa vaihtuvat automaattisesti erilaiset 
asana-kuvat. Kuvat sopivat hyvin Anandan yleiseen hen-
keen ja tuovat piristävää raikkautta.

Etusivun sisältötekstissä kuvataan melko pitkästi Anandan 
yleisesittely, kerrotaan lehden yhteystiedot sekä ilmesty-
misaikataulu ja tarjotaan ilmoitusasiakkaille mediakortti 
ladattavaksi. Sisältö on hiukan sekava, koska tekstin yhtey-
dessä ei käytetä minkäänlaista otsikointia ja myös tekstin 
asettelu on reikäistä. Sisällöt tulisi jaotella paremmin raken-
teeseen sopivaksi ja asetella sellaisille toistuville paikoille, 
joista käyttäjien olisi loogista niitä etsiä. Verkkosivu on ko-
konaisuudessaan myös digitaalinen Anandan käyntikortti 
ja suunnittelutyössä tuleekin pohtia millaista sisältöä kul-
lakin sivulla on kaikkein järkevintä esittää sekä käyttäjien, 
että Anandan strategian mukaisesti.

Verkkosivujen tyylissä on pyritty noudattamaan Anandan 
muuta visuaalista linjausta tuomalla keskeiseen osaan mm 
Anandan tunnus sekä yleinen oranssin ja vaaleiden väri-
en yhdistetty värimaailma. Nykyisen verkkopalvelun ilme 
on kuitenkin yleisesti jo hiukan vanhanaikainen edustaen 
tyypillistä 2000-luvun alun verkkopalveluissa käytettyä  
taulukkotaittoa (table layout). Aikaisemmilla web-tekno-
logioilla rakennetut verkkosivustot nojasivat vahvasti tau-
lukkomalleilla rakennettuihin sivustoihin, jolloin viivoilla 
ja väripinnoilla rajatut neliömäiset asettelut olivat tavallisia. 
Anandan verkkosivujen taustakuviossa toistuva tunnus ko-
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01 Luettavuus

02 Typografia

Kirjaisinleikkausten, kirjai-
simissa käytettyjen värien ja 
niiden alla olevien väripinto-
jen yhdistelmät vaikeuttavat 
paikoitellen lukemista. Käyte-
tyt kontrastit ovat esimerkiksi 
päänavigaation kohdalla 
vaikeasti hahmotettavia. 
Taitetut sivut ovat paikoitellen 
reikäisiä.

Leipätekstissä käytetty 
kirjaisinkoko on pientä ja vai-
keuttaa osaltaan luettavuutta.  
Otsikkofontin toimivuudessa 
varsinkin pienillä pistekoolla 
on ongelmia. Leipätekstissä 
käytetty selaimen oletuskir-
jaisin ei luo viimeisteltyä ja 
harkittua mielikuvaa Anan-
dan muutoin laadukkaasta 
brändistä.
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Vastauksien keskiarvo:

01 Mobiilikäyttäjä näkee vain pienen
osan sisällöstä

Nykyisen Arnandan verkkopalvelun käyttämi-
nen mobiililaitteilla on haastavaa. Lähes 60% 
sisällöstä jää vaakasuunnssa ruudun ulkopuo-
lelle ja vaikeuttaa verkkosivuston käyttämistä 
huomattavasti.

rostaa varsinaisen sisältöalueen laatikkomaisuutta. Se tuo 
toki omalta osaltaan tunnistettavuutta, mutta rikkoo samal-
la rauhallista yleiskuvaa.

Nykypäivän verkkosuunnittelu nojaa vahvasti tyhjän tilan 
ja sisällön välisen kontrastin hallintaan, jolloin visuaalisesta 
ilmeestä ja palvelun käyttöliittymästä tulee raikas ja selkeä. 
Verkkopalvelut rakennetaan käytännössä aina taulukkotai-
ton sijaan mukautuvaa web-suunnittelua (fluid layout) hyö-
dyntäen. Tällöin sivu ei rakennu taulukkomaisista elemen-

teistä vaan sivun sisältörakenne pystytään muodostamaan 
huomattavasti joustavammin.

Mukautuvaa web-suunnittelua hyväksi käyttäen verkkosi-
vustosta ja verkkolehdestä pystytään tuottamaan respon-
siivinen lopputuote, jonka sisällöt esitetään käytettävän 
päätelaitteen mukaisesti. Tällä hetkellä Anandan verkko-
sivusto ei ole miltään osin responsiivinen, eli käytännössä 
tablet-tietokoneilla ja älypuhelimilla sivuston käyttäminen 
on vaikeaa. Sivuston sisältöalue ei skaalaudu käytettävän 
päätelaitteen mukaisesti vaan suuri osa sivun sisältöaluees-
ta jää käyttäjän ulottumattomiin. Myöskään navigaatiota ja 
muita sivuston toiminnallisia elementtejä ei ole suunniteltu 
nykypäivän laitekannan mukaiseksi. Sormieleillä tapahtuva 
kosketusnäytön ohjaus on haastavaa, koska kosketusalueet 
on tällä hetkellä monin paikoin liian tiiviitä ja pieniä.

Sivustolla on käytetty typografiaa vaihtelevasti ja visuaa-
lisen hierarkian hahmottaminen typografian keinoin on 
vaikeaa. Verkkosivun päävalikossa ja otsikoinneissa on käy-
tetty ilmaista Anton-kirjasinta ja leipäteksteissä Times New 
Romania. Leipätekstissä käytetty selaimen oletuskirjaisin 
ei tue vaikutelmaa Anandan paperilehden laadukkaasta 
typografiasta. Otsikkofonttina käytetty Anton tuo ongelmia 
luettavuuteen erityisesti pienellä pistekoolla ja Anandan 
oranssilla brändivärillä käytettynä. 

Suunniteltavassa verkkolehdessä tulee huomioida erityisen 
tarkasti nimenomaan luettavuuteen ja selkeyteen liittyvät 
näkökohdat. Verkkolehden pidemmät toimitetut artikkelit 
pitää toteuttaa tyylillisesti siten, että niiden lukeminen digi-
taaliselta päätelaitteelta on miellyttävää ja harmonista. Teks-
tin tulee olla riittävän kontrastista sekä tarvittavan suurella 
pistekoolla ja rivivälillä muotoiltua. Otsikkotyylit tulee olla  
johdonmukaisesti toteutettu vähintään tasolle neljä saakka.

Nykyistä Anandan verkkopalvelua analysoidessani turvau-
duin omien havaintojeni lisäksi myös joogaharrastajien nä-
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Millaisen arvosanan antaisit
Anandan verkkosivuista yleensä?

(Asteikko 4-10, 4=huono, 10=erinomainen)

Vastauksien keskiarvo:

Millaisen arvosana antaisit
Anandan verkkosivujen ulkonäöstä?

(Asteikko 4-10, 4=huono, 10=erinomainen)

Kuinka todennäköisesti lukisit
Anandan lehteä verkossa
jos se olisi mahdollista?

(Asteikko 1-5, 1=en lukisi, 5=todennäköisesti lukisin)

7,7

7,1

Vastauksien keskiarvo:

Oletko käyttänyt Anandan
verkkosivuja tablet-tietokoneella

tai älypuhelimella?
(K=olen, E=en ole)

K10
E5

Vastauksien jakauma:

4,6

Vastauksien keskiarvo:

Kuinka todennäköisesti olisit
valmis maksamaan Anandan

verkkosivuilla luettavasta lehdestä?
(Asteikko 1-5, 1=en maksaisi, 5=voisin maksaa)

3,5

Vastauksien keskiarvo:

LIITE 1 Haastattelututkimus
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Oli  tietoa lehdestä ja
sieltä tilasin lehden kotiin.
Ei jäänyt mitenkään mieleen.
- Nainen, 33 vuotta

Olen käynyt nettisivuilla, mutta 
en muista milloin. Siellä oli
jotain vanhoja lehtiä.
- Nainen, 42 vuotta

Mä luen lehden kyllä, mutta
en ole käynyt netissä.
- Nainen, 47 vuotta

Kännykällä ei pysty
käyttämään.
- Nainen, 29 vuotta

En maksaisi verkossaolevasta 
lehdestä kun maksan jo tosta 
tilauksesta. Jos samalla hinnalla 
saisi, niin voisin varmaan katsoa.
- Nainen, 33 vuotta

Aika vanhanaikaiset sivut 
ja sisältöä ei oikein ole. 
Vanhojen lehtien kannet 
on hyvä asia, mutta ne 
vanhat lehdetkin voisi 
olla luettavissa kokonaan.
- Mies, 39 vuotta
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Olisi kiva kun Anandan netissä olisi 
jotain muutakin. Juttuja tai kaikkea 
sellaista mitä lehdessä ei ole. Siellä 
vois olla vaikka videolla noita lehden 
jooga-asentoja. Jotain ruokaresepte-
jä olisi kanssa kiva ja ehkä keskus-
telua muitten kanssa. Tapahtumista 
voisi olla myös joku listaus vaikka 
kaupungeittain.
- Nainen, 25 vuotta

Lukisin varmaan Anandaa 
verkossa jos se siellä olisi. En 
ole varma maksaisinko siitä, 
riippuu vähän mitä siellä olisi 
ja paljon maksaisi. Vanhoja 
lehtiä olisi kyllä kiva selailla 
siellä verkossa ainakin.
- Nainen, 29 vuotta

Ananda on kiva lehti, saisi 
ilmestyä vaan useammin. Se 
on hyvän näköinen ja yleen-
sä luen sen kokonaan. Siinä 
vois olla enemmän juttuja 
eri joogasuuntauksista.
- Nainen, 33 vuotta

Tosi hyvä.
- Nainen, 34 vuotta

kemyksiin siitä, millainen Anandan verkkopalvelu heidän 
mielestään tällä hetkellä on ja millaisena se palvelisi heidän 
käyttötarpeitaan paremmin. Haastattelin jyväskyläläisen 
Mandalatalon joogaharrastajien ryhmästä 15 satunnaisesti 
valittua joogia. Haastateltujen joukossa oli sekä aloittelijoita, 
jo pidemmälle edenneitä aktiiviharrastajia, että joogaohjaa-
jia. Haastateltavat edustivat vahvasti Anandan kohderyh-
mää ja lehti oli myös jo entuudestaan heille kaikille tuttu.

Haastatteluiden avulla pyrin selvittämään nykyisen verk-
kopalvelun vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet 
loppukäyttäjän näkökulmasta sekä kartoittamaan millaisia 
palveluita käyttäjät kaipaisivat Anandan verkkosivuille.

LIITE 1 Haastattelututkimus



- 30 -



- 31 -

M I K Ä  O N 
V E R K K O L E H T I ?

Perinteinen sanoma- tai aikakauslehti on helppo määritellä jo siitä perus-
lähtökohdasta, että lehti on jonkinlainen paperista valmistettu lopputuo-
te. Verkkolehtien osalta määritelly on huomattavasti haastavampaa. Rajat 

erilaisten mediamuotojen välillä ovat fuusioitumassa ja lehtimäisyys 
verkossa ei ole mikään itseisarvo. Onko verkkolehden tehtävänä kuiten-
kin olla edelleen perinteisen lehden kaltainen toimitettu tuote vai voiko 
sen ilmenemismuodot olla täysin vapaasti julkaisijan ja lukijan määritel-

tävissä?
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4.1 VERKKOLEHTI NYT JA 

      TULEVAISUUDESSA

ikakauslehden määrittelyä pohditaan usein 
formaatin, sisällön, teknisten ominaisuuksien, 
ilmestymistiheyden tai muun lehteä ilmentä-

vän ominaisuuden pohjalta. Yleisesti ottaen aikakausleh-
ti on siis säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa, 
ilmestyvä lehti, joka sisältää artikkeleita joko yleiseltä 
tai erikoistuneelta elämän alueelta. Aikakauslehtiä ovat 
myös sellaiset sanomalehden muotoiset lehdet, jotka si-
sällön tai ilmestymistiheyden puolesta eivät täytä sano-
malehden kriteerejä, esim. muutaman kerran vuodessa 
ilmestyvät ammattijärjestöjen lehdet. Aikakauslehtime-
dian linjauksen mukaisesti aikakauslehti on tilattava, ir-
tonumerona ostettava tai jäsenyyden tai asiakkuuden pe-
rusteella vastaanotettava julkaisu, ilmestyy säännöllisesti 
vähintään kerran vuodessa, ei ole sisällöltään pääasiassa 
mainontaa, eikä mainosten osuus ylitä toimituksellisen 

sisällön osuutta, voi olla painettuna kooltaan, muodol-
taan ja painopaperiltaan millainen tahansa ja digitaalise-
na luettavissa millä laitteella tahansa. (Aikakauslehtime-
dia 2013) On huomioitavaa, että määrityksessä ei enää 
pysyttäydytä ainoastaan paperimuotoisessa julkaisussa, 
vaan aikakauslehden määrityksen täyttää myös digitaa-
lisesti luettava lehti.

Verkkolehtien yleismääritelmä on puolestaan vaikeasel-
koisempi sisältöjen monimuotoisuudesta, teknisten esittä-
mistapojen runsaudesta ja yleisten standardien puuttumi-
sesta johtuen. Perinteiselle lehdelle määritellyt sivukoot, 
painomenetelmät, rakenteet ja muut lehden identiteettiä ja 
määritystä osaltaan muodostavat asiat eivät ole relevantti 
määrittelytapa digitaalisessa julkaisuympäristössä, mutta 
sinänsä aikakauslehteä koskevat sisällön ja ilmestymistihey-

A

01 Verkkolehden toteutusmahdollisuudet ovat runsaat

Verkkolehden rooli ja ilmenemismuoto muuntavat jatkuvasti muotojaan media-
maailmassa. Tekniset mahdollisuudet eivät nykypäivänä juurikaan rajoita digitaali-
sia toteutusmahdollisuuksia.
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den määritykset pätevät yhtä lailla verkkolehtiinkin. Laki 
sananvapauden käytöstä joukkoviestinnässä määrittelee 
verkkolehden siten, että verkkojulkaisulla (tarkoitetaan) 
julkaisijan tuottamasta tai käsittelemästä aineistosta aika-
kautisen julkaisun tapaan yhtenäiseksi laadittua verkkovies-
tien kokonaisuutta, jota on tarkoitus julkaista säännöllises-
ti. Suomessa verkkolehti on siis juridisesti verkkojulkaisu, 
jonka toimintaa sääntelee laki. Julkaisulla tulee olla mm. 
nimetty vastaava toimittaja, joka on vastuussa julkaisun 
sisällön lainmukaisuudesta. (Laki sananvapauden käytöstä 
joukkoviestinnässä 1:2 .7 ja 2:4 .1.)

Verkkolehti käsitteenä on siis ymmärrettävä, mutta sen 
julkaisumuoto tai muu esiintymistapa on huomattavasti  
vaikeammin määritettävissä. Koska verkkoympäristö on 
monimuotoinen ja jatkuvasti kehittyvä alusta, mielestäni 
ei ole kovin välttämätöntä tai edes järkevää rajata ilmene-
mismuotoon liittyviä kriteereitä kovin tarkasti. Verkkolehti 
terminä on myös osin ongelmallinen viitaten liiaksi perin-
teiseen lehtimäiseen ilmaisumuotoon.

Suomessa verkkolehti on aiemmin ymmärretty vahvasti 
joko tietokoneen ruudulla esitettäväksi paperilehden nä-
köislehdeksi tai tablet-laitteilla julkaistavaksi lehtimäiseksi 
kokonaisuudeksi. Ajattelun avartuessa ja verkon moni-
muotoisten hyötyjen lisääntyessä verkkolehden käsitettä on 
pystytty aiempaa laajemmin sitomaan yleisemmin digitaa-
lisilla alustoilla julkaistuun journalistiseen sisältöön. Leh-
timäisyys digitaalisena formaattina ei ole enää tavoiteltava 
itseisarvo eikä usein edes optimaalisin keino esittää sisältöjä 
jatkuvasti kehittyvien päätelaitteiden ja nopeutuvien tieto-
liikenneyhteyksien avulla. Internet ja siellä tarjolla olevat 
palvelut elävät jatkuvassa muutoksessa. Merkittävinä ilmi-
öinä ovat sosiaalisen median, kansalaisjournalismin ja käyt-
täjien sisällöntuotannon nouseminen osaksi perinteistä si-
sällöntuotannon prosessia. Omaehtoisen mediatuotannon 
lisääntyessä rajat erilaisten blogien, uutisportaalien, mieli-
pidekirjoitusten, osallistuvan journalismin ja verkkolehtien 

välillä eivät nykypäivänä ole välttämättä kovin selkeät. Kan-
salaisjournalismista poiketen verkkolehden määritelmät 
täyttävillä julkaisuilla tulee kuitenkin olla sisällöstä vastaava 
päätoimittaja kuten aikakauslehdillä yleensäkin

Verkkolehden vahvuus painettuihin mediamuotoihin ver-
rattuna on erilaisten formaattien ja esityskanavien hyö-
dyntäminen ja lukijoiden tehokkaampi aktivoiminen. Si-
sällöntuotannossa voidaan hyödyntää internetistä tuttua 
rakenteistettua sisällöntuotantomallia, jossa kertaalleen 
tuotettua mediasisältöä voidaan esittää eri kohdeympäris-
töissä ja julkaisualustoilla lähes rajattomien mahdollisuuk-
sien avulla. Tietoverkot ja sosiaalisen median kehittymi-
nen ovat myös muuttaneet sisältöjen tuottamisen mallin 
yksisuuntaisesta kaksisuuntaiseksi. Digitaalisten sisältöjen 
kuluttajista onkin tullut yhä enenevissä määrin myös tie-
don tuottajia. Ihmisille ei enää riitä pelkkä passiivinen 
rooli median käyttäjinä. Myös joukkoistamisen merkitys 
on kasvanut ja tulee jatkossakin olemaan osa lukijoiden si-
touttamista. Aikakauslehdet pyrkivät luomaan lukijoidensa 
kanssa yhteisön lukijasuhteen vahvistamiseksi, ja yhteisöä 
rakennetaan vuorovaikutteisuudella. (Töyry, Räty & Kuis-
ma 2008, 36.)

Verkkolehtien kohdalla tekniset ja sisällölliset mahdollisuu-
det ovat siis lähes rajattomat. Tulevaisuudessa verkkolehti 
terminä saattaakin olla vääristynyt termi kuvaamaan sitä, 
millä lailla journalistisia sisältöjä julkaistaan koostettuna 
digitaalisissa kanavissa. Kaikessa rajattomuudessaan ja tu-
levaisuuden mahdollisuuksien laajentuessa, verkkolehdiksi 
voi kuitenkin edelleen kutsua myös printtilehdestä muun-
nettuja näköispainoksia. Näköislehdet ovat olleet perin-
teisesti kaikkein yksinkertaisin ja edullisin tapa muuntaa 
painettu julkaisu verkkoympäristöön. Vaikka suuntaus 
onkin tällä hetkellä painottunut mukautuvampiin sisältöjen 
esittämistapoihin, on näköislehdillä kuitenkin edelleen oma 
paikkansa verkkolehtien esittämismuotona. Näköislehden 
avulla voidaan usein ylivertaisella tavalla esittää korkealaa-
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01 Internetin käyttö median seuraamiseen 3 kuukauden aikana (Tilastokeskus, 2014)

Tilastokeskuksen vuonna 2014 teettämän tutkimuksen mukaan Anandan kohderyhmään kuuluvista henkilöryhmistä merkittävä osa käyttää aktiivisesti 
verkkolehtiä tai televisiokanavien internet-sivuja. Erityisen runsasta käyttö on 25-34 vuoden ikäryhmässä.
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tuista visuaalista kerrontaa julkaisijan erityisesti tahtomalla 
tavalla.

Anandan verkkolehteä konseptoidessa päätimme kuitenkin 
yhdessä toimeksiantajan kanssa jo lähtökohtaisesti luopua 
näköislehtiajatuksesta. Vaikka näköislehden avulla pysty-
tään luomaan helposti näyttäviä ja ulkoasullisesti printti-
lehden kaltaisia julkaisuja digitaaliseen ympäristöön, niin 
perinteisessä lehdessä käytössä olevat ratkaisut ja ylipäätään 
niiden käyttöliittymät ovat sellaisenaan epäsopivia interne-
tin jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lehden käyttöliitty-
män siirtäminen sellaisenaan verkkoon ei saa olla suunnit-
telua ohjaava itseisarvo, koska digitaalisessa ympäristössä 
käytettävyys sekä sisältöjen esittäminen eivät noudattele 
samoja toimintamalleja joita perinteisessä painetussa me-
diassa tunnustetaan. Verkkolehden esittäminen täsmälleen 
samanlaisena kuin painettu lehti on mielestäni myös käyt-
täjien ja lukijoiden aliarvioimista. Toteutus perustuu usein 
oletukseen, että lukijat haluavat omalla päätelaitteellaan 
täsmälleen samanlaisen lukukokemuksen digitaalisessa ka-
navassa kuin nojatuolissa paperisen julkaisun parissa. Lu-
kijoille yhä suurempana motivaattorina on kuitenkin mah-
dollisuus pystyä kuluttamaan mediaa joustavasti kaikkialla 
sekä osallistumaan itse sisällön tuottamiseen, jakamiseen ja 
tuntea täten olevansa osa kuluttamaansa kokonaisbrändiä.

Digitaalisessa ympäristössä näköispainoksesta verkkoleh-
deksi erottautumisen voi tehdä julkaisumuotojen lisäksi 
myös erilaisilla web-toiminnallisuuksilla kuten rss-syöt-
teillä, tageilla, multimedialla, kommentointitoiminnoilla, 
ja keskustelupalstoilla. Ennen kaikkea sisällön jakamisen 
mahdollistaminen sosiaalisen median kanavissa avaa pal-
jon uusia mahdollisuuksia lukijoiden osallistamiseen. Suo-
malaiset yleisaikakauslehdet luottavat edelleen varsin 
vahvasti painettujen lehtien toimitus- ja julkaisumallei-
hin myös verkkolehtien tekemisessä. Näin toimien ver-
kossa onnistutaan vain harvoin saavuttamaan haluttuja 
konversioita: sisältöjen jakoja sosiaaliseen mediaan, ha-

kukoneiden avulla tapahtuvaa näkyvyyden lisäämistä ja 
kävijämäärien lisääntymistä verkkosivuille. Pelkän nä-
köislehden tuottaminen verkkoon rajaakin hyvin suu-
relta osin pois kaikki keskeiset sosiaalisen median kei-
not, jotka nykyisin määrittävät olennaisesti lähes kaiken 
ikäisten suomalaisten verkkokäyttäytymistä. 

Sosiaalisessa mediassa käyttäjästä itsestään onkin tullut 
merkittävä brändi ja markkinointikanava. Verkkolehden 
ja verkkosivuston osalta on siis huomioitava, että aikakaus-
lehtibrändin verkkosivusto on enää harvoin brändin ainoa 
online-ulottuvuus. (Kurkela, 2012.) Lehden lukijat on 
mahdollista tavoittaa myös muita sähköisiä kanavia käyt-
tämällä ja usein tämä on myös tehokkaampaa, nopeam-
paa ja kustannuksiltaan edullisempaa.

Tulevaisuudessa verkkolehden rooli saattaa olla varsinaista 
staattista lehteä laajempi muodostaen vain jonkinlaisen esi-
tyskerroksen ja kokoomapaikan erilaiselle automaattisesti 
päivittyvälle ja käyttäjän mukaan personoituvalle sisällölle. 
Uskon, että luomalla muutoin anonyymissa tietoverkkoym-
päristössä henkilökohtaisen kohtaamisen lukijan ja sisältö-
jen välillä, verkkolehtien avulla pystytään edelleen luomaan 
vahvoja lukijasuhteita internetin valtaisasta tietotulvasta 
huolimatta.
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uurimmat ongelmat ja esteet verkkolehtien yleis-
tymistä kohtaan liittyvät niiden ansaintalogiik-
kaan ja liiketoimintamalleihin. Ongelma ei koske 

pelkästään verkkolehdiksi luokiteltuja julkaisuja vaan ylei-
semmin muutakin toimituksellisesti tuotettavaa verkkosi-
sältöä. Nykyisen verkkokäyttäytymisen mukaisesti sisällöis-
tä ei olla kovin valmiita maksamaan ja toisaalta internetissä 
julkaistuille journalistisille sisällöille on myös vaikea mää-
ritellä yleispätevästi hintatasoa. Koska sosiaalisen median 
ja avoimen datan kultakauden yhtenä peruslähtökohtana 
on tiedon jakaminen sekä avoimuus, käyttäjät on suurelta 
osin totutettu saamaan haluamiaan sisältöjä välittömästi ja 
ilmaiseksi.

Kun sanoma- ja aikakauslehtien myyntimäärät ovat vii-
me vuosina vähentyneet, on erilaisten verkkopalveluiden 
ja verkkolehtien suosio entisestään kasvanut. Maksullis-
ten verkkojulkaisuiden yleinen ongelma on kuitenkin 
se, että verkossa olevista sisällöistä ei haluta maksaa ja 
monissa tapauksissa vastaava sisältö on jopa saatavissa 
ilmaiseksi muista verkkopalveluista. Yritykset siirtää 
verkkolehden sisältö edes osittain maksulliseksi ovat 
olleet menestykseltään vaihtelevia niin Suomessa, kuin 
kansainvälisissäkin toimintaympäristöissä. Tämä tulee 
olemaan verkkolehdille haasteellista myös tulevaisuu-
dessa, sillä toistaiseksi ei ole vielä keksitty varmaa keinoa 
jolla verkossa julkaistusta laadukkaasta journalismista 
saataisiin taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Suoran 

S

4.2 LIIKETOIMINTAMALLIT

liiketoiminnallisen hyödyn sijaan laadukas verkkoleh-
ti todennäköisesti generoi nykyisin useammin lähinnä 
mainehyödyksi laskettavaa brändipääoman kasvua.

Maksullisen sanoma- tai aikakauslehden sisältöjä ei ole ylei-
sesti järkevää viedä verkkoympäristöön sellaisenaan ilman 
liiketoimintahyödyn arvioimista. Toisaalta jos luodaan liian 
tiukka maksumuuri kuluttajan ja sisältöjen väliin voidaan 
menettää valtavat lukijapotentiaalit. Digitaalinen julkai-
suympäristö mahdollistaa  käytännössä lähes rajattoman 
asiakaspotentiaalin ja tämän hyödyntämättä jättäminen 
sekä brändiarvon, että liiketoiminnan näkökulmista ei ole 
järkevää.

Verkkojulkaisut ja verkkomediat ovat tähän asti luottaneet 
pääsääntöisesti kolmenlaiseen käytäntöön määritellessään 
journalistisille sisällöilleen liiketoimintamalleja. Yksinker-
taisimmillaan julkaisijat tarjoavat verkossa olevat sisältön-
sä täysin avoimena ja ilmaiseksi lukijoilleen. Näin toimien 
suoraa liikevaihdollista tulosta ei luonnollisestikaan synny, 
mutta malli saattaa synnyttää runsaasti kävijävirtaa ja tätä 
kautta generoida tunnettuutta sekä liiketoiminnallista kas-
vua esimerkiksi mainosmyynnin kautta.

Toinen ääripää on kaiken sisällön asettaminen kovan mak-
sumuurin taakse. Tällaista maksumuuria käytettäessä asia-
kas ei siis pääse tutustumaan sisältöihin ennen ostopäätök-
sen tekemistä. Kovaa maksumuuria käytettäessä asiakkaan 
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01 Täysin avoin sisältö

02 Maksumuurin 
rajoittava sisältö

Täysin avoimeen verkkelehtisisältöön 
käyttäjä pääsee ilman minkäänlaista 
maksua. Hakukoneet pystyvät indek-
soimaan verkkolehden sisällöt ja tar-
joamaan artikkeleita hakutuloksiin. 
Verkkolehden sisältö on jaettavissa 
sosiaalisen median kanaviin.

Käyttäjä pääsee lukemaan mak-
sumuurin takana olevaa sisältöä 
ainoastaan maksettuaan sen 
lukuoikeudesta. Kaikki sisältö on 
maksullista. Hakukoneet eivät pääse 
indeksoimaan maksumuurin takana 
olevaa sisältöä ja verkkolehden 
artikkelit eivät nouse hakutuloksiin. 
Verkkolehden sisältöjä ei voi jakaa 
sosiaalisen median kanavissa.

03 Joustavan maksu-
muurin rajoittava sisältö

Käyttäjä pääsee lukemaan ennalta 
määrätyn määrän ilmaisia artik-
keleita verkkolehdestä. Luettuaan 
ilmaiset artikkelit käyttäjän tulee 
ostaa lisää lukuoikeutta. Hakukoneet 
pystyvät indeksoimaan verkkoleh-
den sisällöt ja verkkolehden sisältö 
on jaettavissa sosiaalisen median 
kanaviin.

€

€
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(=lukijan) luottamus brändiin ja sen tarjoamiin sisältöihin 
tulee olla korkealla, jotta haluttu konvergenssi eli ostopää-
tös syntyisi. Toni Keskinen ja Jarmo Lipiäinen linjaavat, 
että brändin tunnettuus (awareness) on perustavanlaatui-
nen tunnusluku. Jos brändi tunnetaan, sitä todennäköisesti 
myös harkitaan ja siihen luotetaan. (Keskinen & Lipiäinen, 
2013, 79.)

Kovaa maksumuuria käytettäessä verkkolehden osalta tör-
mätään kuitenkin ostopäätökseen rohkaisemisen lisäksi 
myös muihin ongelmiin. Maksullisuuden vuoksi verkko-
lehden sisällöt ovat hakukonerobottien ulottumattomissa ja 
näin ollen artikkelit eivät nouse esille Googlen tai muiden 
hakukonepalveluiden tuloksissa. Ongelma on merkittävä, 
sillä tiedon hakeminen on keskeinen osa verkkokäyttäyty-
mistä ja yksi suurimmista liikenteenlähteistä myös verk-
kolehtien sisältöjen pariin. Maksumuuri myös vaikeuttaa 
artikkelisisältöjen nostamista näkyville muualle internetin 
eri palveluihin. Koska kovan maksumuurin takana olevia 
sisältöjä ei pysty jakamaan edelleen sosiaalisen median eri 
kanaviin, menetetään merkittävä osa yhteisöpalveluiden 
välityksellä tapahtuvasta näkyvyydestä ja suosittelumarkki-
noinnista.

Täysin ilmaisen sekä kokonaan maksullisen sisällön väliin 
sijoittuu kolmantena vaihtoehtona joustavaa maksumuu-
ria käyttävät verkkolehtiratkaisut. Joustavan maksumuu-
rin avulla käyttäjälle mahdollistetaan tutustuminen lehden 
journalistiseen sisältöön ennen varsinaisen ostopäätöksen 
tekemistä. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus lukea ennalta 
määritelty määrä valitsemiaan artikkeleita ilmaiseksi ja vas-
ta ilmaiseksi luetun artikkelimäärän jälkeen häneltä vaadi-
taan ostopäätös. Koska lukijalle annetaan mahdollisuus tu-
tustua sisältöön ennen ostamista hän voi myös muodostaa 
käsityksen sisällön käyttöarvosta ja soveltuvuudesta omaan 
tiedontarpeeseensa. Asiakkaan käyttökokemus, tuotteen tai 
palvelun laatu, hinnoittelu ja brändin asettamat odotukset 
sekä lopullinen käyttöarvo aiottuun tarpeeseen määrittä-
vätkin lopulta asiakkaan tyytyväisyyden ostopäätökseen. 

(Keskinen & Lipiäinen 2013, 136.) Ostopäätökseensä posi-
tiivisesti suhtautuva asiakas on myös hyvin todennäköisesti 
palaava asiakas ja hänen kanssaan pystytään jatkossa muo-
dostamaan helpommin pitkäaikainen lukijasuhde. Tästä 
syystä joustavan maksumuurin mahdollistama tutustumi-
nen sisältöihin enne ostamista on merkittävä asia.

Tyytyväinen asiakas on todennäköisesti valmis myös suo-
sittelemaan käyttämäänsä palvelua ja sisältöjä myös muille 
ihmisille. Joustavaa maksumuuria käytettäessä verkkoleh-
den yksittäisiä artikkeleita on mahdollisuus jakaa sosiaali-
sen median eri kanaviin, jolloin brändin tunnettuus lisään-
tyy ja verkkolehdissä julkaistut artikkelit saavat merkittävää 
näkyvyyttä yhteisöpalveluissa. Joustavan ratkaisun avulla 
julkaistun verkkolehden maksullisetkin sisällöt ovat myös 
hakukonerobottien saavutettavissa jolloin potentiaalisten 
lukijoiden etsiessä tietoa, he saavat todennäköisesti hakutu-
loksia myös verkkolehden artikkeleihin.

Joustava maksumuuri on ylivoimaisesti suosituin liiketoi-
minnallinen ratkaisu suomalaisessa verkkolehtikentässä 
ja sitä hyödyntävät mm. Helsingin Sanomat, Keskisuoma-
lainen ja Hufvudstadsbladet. Suomen Lehdistö -lehden 
tekemän selvityksen mukaan kaikki Suomessa päivittäin 
ilmestyvät sanomalehdet ovat ottamassa käyttöön mak-
sumuurin. Selvityksen mukaan kolmasosalla päivittäisistä 
lehdistä on jo käytössään maksumuuri ja loput ottavat sen 
käyttöön lähiaikoina. (Suomen lehdistö 2015.) Tällä hetkel-
lä ainoastaan yhdellä seitsemänpäiväisellä lehdellä, Iisalmen 
Sanomilla, on kova maksumuuri jossa kaikki journalistinen 
sisältö on maksullista.
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R E F E R E N S S I T 
J A  I D E A T

Verkkolehtien monimuotoisuudesta johtuen käytin suunnittelutyön 
ideoinnissa ja referenssien kartoituksessa monipuolisesti erilaisia verk-

kolehtiä ja -julkaisuja. Yhteistä näille kaikille oli joko inspiroiva tekninen 
toteutustapa tai kyky esittää sisältöjä tuoreella tavalla.
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yrin löytämään oman ajatteluni tueksi inspiroivia 
verkkolehtitoteutuksia joissa perinteinen lehti on 
siirretty digitaaliseen julkaisuympäristöön roh-

keasti ja innovatiivisesti, mutta sisältöä kunnioittaen. Käyt-
tämieni referenssiratkaisuiden yhtenä kriteerinä oli lisäksi 
päätelaiteriippumattomuus, joten tässä yhteydessä en tutki-
nut tablet-lehtiä tai ainoastaan tietylle yksittäiselle julkaisu-
alustalle suunniteltuja lehtiä

Verkkolehtiä tutkiessani ja analysoidessani kiinnitin vah-
vasti huomiota myös yleiseen käyttökokemukseen. Verkko-
sivustoilla suositut ja yleisesti hyväksi havaitut käyttöliitty-
mä-, toiminta-, ja käytettävyysmallit pätevät pääsääntöisesti 
yhtä lailla myös verkkolehtitoteutuksissa. Käytettävyyden 
analysoinnissa avainasemassa oli palvelu- ja käyttökoke-
muksen selkeys ja johdonmukaisuus. Verkkolehden käyttä-
minen tulee olla intuitiivista ja toteutukseltaan sellaista, joka 
ohjaa käyttäjää edelleen lehden muiden sisältöjen pariin.

Ideoinnin ja referenssien kartoittamisen aikana huomasin, 
että Suomesta löytyy varsin laadukasta verkkolehtitoteutta-
mista. Suuri osa tämän hetkisistä verkkolehdistä on nimen-
omaan sanomalehtien digitaalisia ratkaisuja, mutta jou-
kossa on myös muutamia erinomaisia aikakauslehtimäisiä 
verkkolehtitoteutuksia. Erityisesti kokeellisempi Raymond 
-lehti osoittaa kuinka ennakkoluulottomasti lehtiä voi jul-
kaista myös digitaalisissa ympäristöissä.

P

5.1 VERKKOTOTEUTUKSIA

01 Raymond, Raha-automaattiyhdistys

Raha-automaattiyhdistyksen Raymond-lehti 
on esimerkki erittäin innovatiivisesta verkkoleh-
titoteutuksesta. Raymond-lehden paperiversio 
palkittiin parhaiten suunnitelluksi asiakaslehdeksi 
kansainvälisessä Min – For Magazine Brand 
Leadersin kilpailun Custom Publication Design 
-sarjassa ja verkkolehtitoteutuksessa on haluttu 
pitää kiinni yhtä kovista laatutavoitteista.

Verkkolehti on toteutettu Wordpress-julkai-
sujärjestelmällä ja se on täysin omanlaisensa 
mediakokonaisuus. Raymondin käyttöliittymä on 
huomaamaton ja painetun lehden taiton kontras-
tisuus ja visuaalinen dynaamisuus on keskiössä 
myös verkkoversiossa. Suunnittelu on tehty vah-
vasti mobiilikärjellä ja sisällöt skaalautuvat hyvin 
eri päätelaitteiden ruutukoon mukaisesti.

Toteutus on tuore, uudenlainen ja innostava. 
Uuden lähestymistavan omaava julkaisu vaatii 
tuekseen voimakkaan visuaalisen linjauksen, 
laadukkaan kuvituksen ja hallitun typografian.

www.raymond.fi
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02 Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomien verkkolehtitoteutus on 
erittäin selkeä ja käyttäjäystävällinen. Lukijalla 
on luottavainen olo palveluun ja hän tietää koko 
ajan missä kohdassa palvelua on ja kuinka hän 
pystyy navigoimaan verkkolehdessä haluamiinsa 
suuntiin.

Verkkolehti  heijastaa Helsingin Sanomien arvok-
kuutta ja on luonteva jatkumo kokonaisbrändille. 
Visuaalinen toteutus on rauhallinen ja sisällöille 
annetaan niiden ansaitsema tila. Helsingin 
Sanomilla on verkkolehdessään käytössä joustava 
maksumuuri.

www.hs.fi/paivanlehti
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03 Uncube Magazine

Uncube on saksalainen ainoastaan digitaalisena 
julkaistava arkkitehtuuriin keskittyvä verkko-
lehti. Uncube kuvailee itse lehtensä aihealueeksi 
“architecture and beyond”. Lehteä on julkaistu 
vuodesta 2012 ja se on voittanut German Trade 
Pressin myöntämän ”Annual Multimedia Award” 
-palkinnon. Uncube on saanut lisäksi kunnia-
maininnan Lead Awardsin järjestämässä “Web 
Magazine of the Year” -kilpailussa vuonna 2013.

Verkkolehdellä on erilainen ja innovatiivinen, 
mutta kuitenkin helposti omaksuttava navigointi-
rakenne. Uncube Magazine on teknisesti erittäin 
korkealaatuinen tuote ja se toimii erittäin jousta-
vasti myös tableteilla sekä älypuhelimilla. Lehden 
ulkoasu on selkeä, minimalistinen ja nojaa harkit-
tuihin visuaalisiin ratkaisuihin.

www.uncubemagazine.com
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04 Smithsonian Magazine

Smithsonian Magazine on yhdysvaltalainen 
kuukausittain ilmestyvä historiaan, maailman-
kulttuuriin, tieteesen ja teknologiaan keskittynyt 
julkaisu. Lehti on ilmestynyt painettuna versiona 
vuodesta 1970 saakka ja sen verkkoversio on 
esimerkki hyvästä brändin mukaisesta verkkoleh-
titoteutuksesta.

Verkkolehti on kursailemattoman yksinkertainen 
ja minimalistinen toteutus ilman Uncube Magazi-

nen tai Raymondin kaltaista teknistä kokeellisuut-
ta. Koska lehti on toteutettu vahvasti sisällöt edel-
lä, on artikkelien lukeminen miellyttävää myös 
älypuhelimen pienemmältä ruudulta. Typografia 
on selkeää ja loogista. Smithsonian Magazine on 
hyvä esimerkki verkkolehdestä, jossa yksinkertai-
sella ja harkitun minimalistisella toteutuksella on 
tehty tyylikäs ja helppokäyttöinen palvelu.

www.smithsonianmag.com 
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V E R K K O L E H -
D E N  M Ä Ä R I T -

T E L Y P R O S E S S I

Ennen varsinaisen teknisen toteutusprosessin aloittamista ja lopullisen 
tuotteen valmistamista Anandan verkkolehdelle ja verkkopalvelulle mää-
riteltiin kaikki ne tekniset, toiminnalliset ja visuaaliset tarpeet jotka sen 
vähimmillään tulee täyttää. Määrittelyprosessissa täsmennettiin alkupe-
räisen briefin asettamien reunaehtojen pohjalta toteutettavan verkkoleh-
den ominaisuudet. Määrittelyn avulla varmistettiin, että toteutustyössä 

osattiin huomioidaan kaikki lopputuotteelle asetetut tavoitteet.



- 50 -

01  Toiminnalliset tavoitteet

Anandan verkkolehdessä tulee pystyä esittämään paperilehdessä 
julkaistuja artikkeleita joustavasti ja helposti. Julkaisuprosessi tulee 
automatisoida mahdollisimman laajasti. Lukijoiden tulee voida lukea 
uusimman lehden artikkeleita helposti ja halutessaan siirtyä aikai-
sempien numeroiden artikkeleihin. Käyttäjien tulee pystyä jakamaan 
lehden yksittäisiä artikkeleita helposti sosiaalisen median palveluissa.

02  Ansaintalogiikka

Verkkolehti tulee olla liiketoiminnallisessa mielessä Anandan ny-
kyistä toimintaa tukeva ja palveluvalikoimaa täydentävä. Verkko-
lehden lukuoikeus pitää voida lunastaa verkkopalvelussa helposti 
ja turvallisesti. Suunnittelu tehdään ensisijaisesti mainehyötyä 
tavoitellen, mutta myös liiketoiminnan kasvua painottaen.

03  Tekninen määrittely

Verkkolehdessä käytettävä teknologia tulee olla standardia web-tek-
nologiaa, jolloin palvelun ylläpidettävyys sekä jatkokehittäminen 
voidaan taata. Teknisessä toteutuksessa tulee suosia ensisijaisesti 
avoimen lähdekoodin tuotteita. Julkaisualustan tulee tarjota 
mahdollisimman joustava tuki sisältöjen esittämiseen yleisimmillä 
päätelaitteilla ja selainvaihtoehdoilla.

04  Visuaaliset linjaukset

Verkkolehden tulee noudattaa Anandan nykyistä visuaalista linjausta. 
Värimaailma sekä Anandan tunnusmerkistö tulee olla toteutettuna 
brändin mukaisesti. Typografiassa otetaan huomioon digitaalinen 
julkaisuympäristö ja sovelletaan paperilehdessä käytettäviä kirjaisin-
valintoja tarpeen mukaisesti.

05  Verkkolehden implementointi

Verkkolehti tulee olla kiinteä osa Anandan uudistuvaa kokonaisverk-
kopalvelua. Käyttäjälle ei saa tulla tuntemus, että verkkolehti ja muu 
verkkosivusto ovat toisistaan erillisiä osioita. 

MÄÄRITTELYPROSESSI
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nandan verkkolehden toiminnallisuuden kes-
kiössä on nykyaikainen, turvallinen ja luotetta-
va julkaisujärjestelmä, jonka avulla sisällöntuo-

tanto ja sisällön esittäminen on mahdollista. Lehtimäisen 
käyttöliittymäilmaisun tavoittelu ei saa rajoittaa suunnit-
telutyötä, vaan verkkolehden toiminnot pitää suunnitella 
nimenomaan digitaalisen esittämiskanavan ehdoilla. Käy-
tettävä päätelaite ei saa olla lukukokemuksen ja saavutet-
tavuuden rajoitteena, vaan digitaalinen Ananda tulee olla 
päätelaiteriippumattomasti suunniteltu ja toteutettu.

Yhdeksi keskeiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi määrit-
telin mahdollisimman laajan julkaisuprosessin automati-
soinnin, jonka avulla helpotetaan sisällön ylläpitäjien työtä 
ja pidetään verkkolehden konsepti yhtenäisenä. Anandan 
suppeasta toimituskunnasta johtuen digitaalisen verkkoleh-
den ylläpitoon ei ole suunnattavissa kovin paljon resursseja. 
Lehteen tulevia juttuja saapuu toimitukseen tipoittain, joten 
digitaalisen julkaisuprosessin tulee mahdollistaa artikkelei-
den vienti heti verkkolehtialustalle odottamaan julkaisua. 
Anandan painetussa lehdessä julkaistuja artikkeleita, valo-
kuvia ja kuvituksia tulee pystyä hyödyntämään helposti sel-
laisenaan myös digitaalisen Anandan sisällöissä ilman laa-
jamittaista uudelleeneditointia. Verkkolehteen määritellään 
tyylitiedostot kuville, teksteille ja sivuasetteluille, jolloin jul-
kaisujärjestelmälle syötettävä sisältö pystytään näyttämään 
käyttäjien selaimissa hallitusti ja optimaalisesti kulloinkin 
käytettävän päätelaitteen näyttökoon mukaisesti.

A

6.1 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Julkaisuprosessin ketteryyden ohella verkkolehden lukijoi-
den pitää pystyä löytämään haluamansa artikkelit helposti 
ja palvelun tulee ohjata käyttäjää lehden sisältöjen pariin. 
Uusin julkaistu lehti rajataan omaksi selkeäksi kokonai-
suudeksi, mutta myös aiemmin julkaistut lehdet tulee olla 
helposti löydettävissä ja luettavissa. Rajaus ei kuitenkaan saa 
rikkoa tuntemusta yhtenäisestä verkkopalvelusta.

Verkkonäkyvyyden parantamiseksi keskeinen vaadittava 
toiminnallisuus on mahdollisuus hyödyntää sosiaalisen 
median kanavia parhaalla mahdollisella tavalla. Anandan 
verkkolehden jokainen yksittäinen artikkeli tulee olla mah-
dollista jakaa edelleen sosiaalisen median eri kanavissa. 
Jakaminen toteutetaan siten, että henkilö pääsee lukemaan 
jaetun artikkelin Anandan verkkolehteen ilmaiseksi. Tun-
nettuuden lisäämiseksi hakukoneoptimoinnissa (Search 
Engine Optimization, SEO) otetaan huomioon, että Anan-
dan verkkolehdessä olevat artikkelit nousevat tehokkaasti 
esiin hakutuloksissa ja tuovat omalta osaltaan kävijävirtaa 
palveluun. Yksittäisten artikkeleiden sisältö toteutetaan si-
ten, että hakukoneroboteilla on esteetön pääsy koneluke-
maan artikkeleiden tietoja. 

Nämä toiminnalliset määritykset takaavat, että teknisen 
toteutusprojektin lopputuloksena syntyy toiminnoiltaan 
monipuolinen, moderni ja helposti hallittava Anandan 
verkkolehti.
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6.2 ANSAINTALOGIIKKA

oteutettavan verkkolehden keskeisenä liiketoimin-
tafunktiona on luoda tehokas markkinointi- ja lu-
kukanava Anandan julkaisuille sekä tuoda Anan-

dan brändiä laajemmin esiin erityisesti sosiaalisen median 
eri kanavissa. Tunnettuuden lisäämisen myötä tavoitteena 
on saada lisää kävijävirtaa verkkopalvelun pariin ja pyrkiä 
lisäämään tätä kautta myös painetun lehden tilaajamääriä. 
Liiketoimintamallissa priorisoidaan kuitenkin mainehyö-
tyä sekä brändipääoman kartuttamista ja tavoitellaan vas-
ta toissijaisesti suoraa euromääräistä liikevaihdon kasvua. 
Verkkolehden liiketoimintamalli toteutetaan printtilehteä 
tukevaksi sekä täydentäväksi ja kohderyhmälle tarjotaan 
houkutteleva vaihtoehto Anandan lukemiseksi digitaalises-
sa muodossa.

Aiemmin esittelemästäni kolmesta ansaintalogiikasta 
Anandan verkkolehdelle soveltuu parhaiten joustavan 
maksumuurin ratkaisu. Koska kokonaan maksullisen artik-
kelisisällön ostokynnys verkossa on edelleen osoittautunut 
melko suureksi ja joustavan maksumuurin avulla artikke-
lisisällöille saadaan huomattavasti enemmän näkyvyyttä, 
malli on huomattavasti potentiaalisempi kuin kova mak-
sumuuri. Joustava malli on lisäksi jo käytössä suurimpien 
suomalaisten sanomalehtien verkkosivuilla, joten on oletet-
tavaa että myös lukijakunnalle tämä on toimintatapana ai-
nakin jossain määrin tunnettu sekä yleisemmin hyväksytty.

Koska Anandan marginaalisesta kohderyhmästä johtuen 

T sillä ei ole Suomessa juurikaan suoria kilpailijoita ei sen jul-
kaisemien artikkeleiden kaltaista sisältöä ole myöskään saa-
tavissa ilmaisista tai edes maksullisista palveluista. Tällöin 
voidaan perustellusti pitää mahdollisena, että Anandalla 
on potentiaalia tavoittaa digitaalisessa ympäristössä olevat 
kohderyhmät, jotka ovat myös valmiita maksamaan riittä-
vän laadukkaasta verkkolehtisisällöstä.

Tunnettuuden lisäämistä priorisoimalla digitaalisen Anan-
dan lukuhinta tulee pitää maltillisena ja kilpailukykyisenä. 
Lukijoille tarjotaan mahdollisuus ostaa lukuoikeus verkko-
lehteen joko yhden kuukauden mittaisena tai koko vuoden 

03 SIsältöjen jakaminen kannattaa

Verkkolehden artikkelien jakaminen nostaa 
näkyvyyttä yhteisöpalveluissa. Näkyvyys gene-
roi lisää liikennettä Anandan verkkopalveluun 
ja vaikuttaa tilausmääriin positiivisesti
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määräaikaisena tilauksena. Koska Anandan tavoitteena on 
saada paperilehdelle lisää kestotilausasiakkaita, niin kes-
totilaajien etuna tullaan tarjoamaan ilmainen lukuoikeus 
digitaaliseen Anandaan. On melko epätodennäköistä, että 
nykyiset Anandan kestotilaajat ostaisivat lehtitilauksensa 
lisäksi myös lukuoikeuden verkkolehteen. Todennäköistä 
kuitenkin on, että kestotilaajat ovat sitoutuneita lukijoita 
ja valmiita myös jakamaan sekä suosittelemaan Anandan 
sisältöjä edelleen eteenpäin. Antamalla heille pääsyn digi-
taaliseen lehteen ilmaiseksi, luomme heille mahdollisuuden 
tähän.

Verkkolehteen asetetaan ilmaisten artikkeleiden määrä, 
jotta lukijat pystyvät omaehtoisesti tutustumaan sisältöihin. 
Luettuaan ilmaiset artikkelinsa lukija joutuu ostamaan lu-
kuoikeuden tai odottamaan määräajan uusia ilmaisia artik-
keleita. Anandan maksumuuri määritellään luonnollisesti 
koskemaan vain verkkolehdessä julkaistuja artikkeleita. 
Käyttäjällä on siis vapaa pääsy muihin Anandan verkkosi-
vuston sisältöihin.

Maksumuuriin määritellään myös toiminto, jonka avulla 
toimitus voi halutessaan jakaa ilmaisia lukukoodeja digi-
taaliseen Anandaan. Näin mahdollistetaan verkkolehden 
markkinointimahdollisuus sidosryhmille, mainostajille ja 
muille tarvittaville tahoille. Ilmaisia koodeja tulee voida ja-
kaa tietylle määräajalle tai pysyvänä.

Vaikka joustavan maksumuurin ongelmana on mahdol-
lisuus kiertää se erityisiä lisäosia käyttämällä, en pidä tätä 
kuitenkaan kriittisenä ongelmana. Vastaavaa maksurat-
kaisua käyttävät kuitenkin myös johtavat suomalaiset sa-
nomalehdet ja minkäänlaisia mainittavia ongelmia ei ole 
raportoitu. Maksumuurin ohella digitaaliseen Anandaan 
asetetaan liiketoiminnan tueksi valmiita ostettavia mainos-
paikkoja verkkopalvelun eri osiin. Mainospaikat sijoitetaan 
sekä verkkolehden artikkelien yhteyteen, että yleisimmin 
uusittavan kokonaisverkkosivuston eri osiin. Verkossa ta-
pahtuvaa mainosmyyntiä ei toistaiseksi oteta käyttöön, 
mutta nyt tehtävien teknisten määritysten avulla mainosnä-
kyvyys Anandan verkkopalvelussa on helppo aloittaa.
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erkkolehden sekä kokonaisverkkopalvelun 
teknisessä toteutuksessa käytetään sekä esitys-
kerroksessa (käyttöliittymät), että taustajärjes-

telmissä (julkaisujärjestelmä ja palvelininfrastruktuuri) 
standardisoituja sekä vakiintuneita web-teknologioita ja 
ratkaisuja. Standardoiduilla ratkaisuilla varmistetaan laaja 
päätelaitetuki, palvelun helppo ylläpidettävyys sekä jatko-
kehitettävyys. Anandan toimituksella on rajalliset resurssit 
ja osaaminen verkkopalveluiden ylläpitoon, joten ratkaisut 
suunnitellaan helposti käyttöönotettaviksi ja yksinkertai-
siksi ylläpitää. Ylläpidon helppous ei kuitenkaan saa karsia 
verkkolehdestä lukijoille suunnattuja tärkeitä ominaisuuk-
sia ja toimintoja pois.

Digitaalisen Anandan suunnittelu tehdään html-perus-
teisesti hyödyntäen standardia CSS-muotoilukieltä sekä 
JavaScript-toiminnallisuuksia. Aloitusbriefissa yhdessä 
toimeksiantajan kanssa karsimme toteutusvaihtoehdoista 
heti pois näköislehdet, jotka yleisimmin toteutetaan joko 
PDF- tai Flash-formaatissa. Molemmat teknologiat ovat 
sekä käytettävyyden, että nykyaikaisen web-suunnittelun 
näkökulmista ongelmallisia, eikä niillä mahdollisesti saa-
vutettavat hyödyt ole niin merkittäviä kuin teknologioista 
koituvat ongelmat. Merkittävimpänä ongelmana on sisältö-
jen esittäminen joustavasti. PDF- tai Flash-formaatilla tuo-
tetut näköislehdet eivät skaalaudu käytettävän päätelaitteen 
mukaisesti, eli käytännössä suuri osa potentiaalisista leh-
den lukijoista rajautuisi pois jo teknologiavalinnan myötä. 
Flash-formaatille ei ole myöskään kovin laajaa tukea eri 
mobiilikäyttöjärjestelmillä, joten pahimmassa tapauksessa 

V

6.3 TEKNINEN MÄÄRITTELY

sillä tuotettuja sisältöjä ei edes voida esittää suuressa osas-
sa laitteista. Näköislehtien puutteena on myös yksittäisten 
artikkelien indeksoimattomuus hakukoneissa sekä varsin 
vajavaiset sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet.

Anandan kokonaisverkkopalvelu ja siihen integroitava 
verkkolehti tulee julkaista modernia julkaisujärjestelmää 
hyödyntäen. Oikein tehty julkaisujärjestelmävalinta mah-
dollistaa sekä teknisten, toiminnallisten, liiketoiminnallis-
ten että visuaalisten tavoitteiden täyttymisen. Valittava jul-
kaisujärjestelmä tulee olla avoimen lähdekoodin tuote, jolla 
on kattava kehityskaari ja kehittäjäyhteisö. Toteutuksessa 
käytetään tarvittaessa julkaisujärjestelmän yhteyteen asen-
nettavia lisäosia, joilla pystytään tuottamaan tarvittavia toi-
minnallisuuksia. Mahdolliset lisäosat tulee valita harkiten 
ja käyttää ainoastaan luotettavien toimijoiden valmistamia 
ratkaisuita, joilla on tarvittava tekninen tuki ja jatkokehitys-
suunnitelmat. Ensisijaisesti käytetään ilmaisia lisäosalaajen-
nuksia, mutta riittävän laatutason ylläpitämiseksi voidaan 
osin käyttää myös maksullisia lisäosia, mikäli se on konsep-
tin kannalta perusteltua.
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usittava verkkopalvelu sekä palveluun integroi-
tava verkkolehti suunnitellaan Anandan nykyis-
ten visuaalisten linjausten puitteissa. Tarvittaessa 

Anandan visuaalista identiteettiä voidaan jatkokehittää siltä 
osin kun se digitaalinen ympäristö huomioiden on tarpeel-
lista, esimerkiksi typografian osalta. Nyt tehtävän opin-
näytetyön lopputuloksena ei ole tarkoitus luoda Anandalle 
verkkolehden myötä kokonaan uutta verkkoidentiteettiä, 
vaan jatkaa jo olemassa olevaa paperilehden ilmettä luonte-
vaksi kokonaisuudeksi verkkopalvelun osaksi.

Anandan nykyinen verkkopalvelu uudistetaan ulkoasun 
osalta modernimmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Laa-
tikkomaisesta taulukkotaitosta siirrytään mukautuvaan 
asetteluun, jolloin sisällöt voidaan esittää joustavammin 
erilaisilla päätelaitteilla. Kaikki yleiset tyylimäärittelyt teh-
dään yhteen CSS-tyylitiedostoon jota päivittämällä koko 
verkkopalvelun ulkoasua on helppo hallita. Visuaalisessa 
toteutuksessa ei käytetä bitmap-kuvia muussa yhteydessä 
kuin artikkeleiden kuvituksessa sekä Anandan visuaalisten 
tunnusten esittämisessä. Anandan logo sekä muut mahdol-
liset visuaaliset tunnukset toteutetaan Retina-määriteltynä, 
jolloin kuvat pysyvät terävinä mobiililaitteissa myös sor-
mielein zoomattuna.

Luotavan värimaailman tulee noudatella nykyisen pape-
rilehden ratkaisuja sekä tukea kohderyhmän mielikuvaa 
Anandan brändistä ja joogaharjoittelun rauhallisuudesta 
yleensä. Koko verkkopalvelun sisältöalueen pohjavärin tu-
lee olla tasaisen vaalea, jotta luettavuus säilyy hyvänä. Vä-

U

6.4 VISUAALINEN MÄÄRITTELY

riskaalassa käytetään riittävän kontrastisia yhdistelmiä niin 
taustavärien, tekstivärien kuin huomiovärienkin kesken. 
Kohderyhmä huomioiden painopiste ei saa olla visuaalises-
sa ilotulituksessa vaan pikemminkin harkitussa minimalis-
tisuudessa.

Verkkolehden yksittäiset artikkelisivut toteutetaan siten, 
että laadukkaalle sisällölle annetaan sen ansaitsema arvo. 
Erityisesti artikkelisivuilla korostetaan Anandan laadukas-
ta valokuvausta ja muuta kuvitusaineistoa. Paperilehdessä 
käytettävä kuvitus hyödynnetään samanlaisena verkko-
lehdessä, mutta kuvat tulee muuntaa tiedostokooltaan 
verkkokäyttöön paremmin soveltuviksi. Tyylitiedostoihin 
määritellään vakioidut tavat esittää artikkelin pääkuvat sekä 
juttujen sisällä olevat kuvat sekä kuvatekstit. Näin toimien 
kuvia ei tarvitse erikseen skaalata resoluutioltaan toisen ko-
koiseksi, vaan julkaisujärjestelmä hoitaa tämän automaatti-
sesti esimääritysten mukaisesti.

Painetussa lehdessä nyt käytettävä typografia ei sovellu sel-
laisenaan parhaalla mahdollisella tavalla verkkolehdessä 
käytettäväksi. Osa käytetyistä fonteista on maksullisia ja 
niistä on saatavana ainoastaan työpöytäkäyttöön tarkoitetut 
versiot tai verkkokäytön mahdollistavaa lisenssiä ei ole han-
kittu. Anandan viimeistelty ja harkittu typografia huomioi-
den, verkkoselaimissa vakioina olevat standardifontit eivät 
ole riittävän laadukas ratkaisu. Typografisissa ratkaisuissa 
voidaan siten käyttää Google Fonts -palvelun tarjoamia il-
maisia webfontteja.
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nandan nykyisessä verkkosivustossa käytössä 
olevat tekniset ja visuaaliset ratkaisut eivät mah-
dollista verkkolehden tiivistä ja järkevää inte-

grointia osaksi kokonaisverkkopalvelua. Koko Anandan 
verkkosivusto siis suunnitellaan täysin uudella tavalla jotta 
verkkopalvelun käyttökokemuksesta saadaan yhtenäinen ja 
johdonmukainen.

Anandan verkkolehti sulautetaan osaksi verkkosivustoa 
siten, että käyttäjälle ei tule tunnetta erillisestä verkkosi-

A

6.5 VERKKOLEHDEN IMPLEMENTOINTI

vustosta ja verkkolehdestä. Vahvasti integroidun ratkaisun 
myötä digitaalisen Anandan kaikkia sisältöjä pystytään esit-
tämään saumattomasti verkkosivuston eri osissa.

Verkkopalvelun ylläpidettävyys ja sisällönhallintatyö on 
huomattavasti vaivattomampaa yhden yhtenäisen verkko-
palvelun sisällä. Sisällöntuotanto on joustavaa ja sisältöjen 
esittämisessä voidaan hyödyntää kategorioita ja asiasanoja. 
Näiden avulla artikkeleita ja muuta sisältöä voidaan ryhmi-
tellä helposti loppukäyttäjän kiinnostuksen mukaisesti.

Hakukoneet ja muu internet

Sosiaalinen media

Anandan verkkosivut Hakukoneet ja
muu internet

Sosiaalinen
media

Anandan
verkkosivut

01 Verkkopalveluiden tiivis kokonaisintegraatio

Jotta käyttäjälle pystytään tarjoamaan yhtenäinen ja monikanavainen käyttäkokemus digitaalisesta Anandasta, verkkolehti tulee implementoida 
tiivisti muuhun verkkosivuympäristöön. Integroimalla lehti osaksi Anandan verkkosivustoa, voidaan koko verkkopalvelu puolestaan integroida 
osaksi sosiaalista mediaa ja maksimoida hakukonelöydettävyys ja näkyvyys erilaisissa yhteisöpalveluissa.



- 58 -



- 59 -

V E R K K O L E H D E N 
J A  - P A L V E L U N 

T U O T A N T O P R O -
S E S S I

Anandan verkkolehden tuotantoprosessissa kuvataan varsinaisen lop-
putuotteen muodostuminen määrittelyprosessin pohjalta viimeistellyksi 

verkkolehdeksi ja -palveluksi. Tekninen tuotantoprosessi mukautuu 
projektin kuluessa tehtävien ratkaisuiden mukaisesti pitäytyen kuitenkin 

aiemmin määriteltyjen reunaehtojen sisällä.
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01 
Julkaisujärjestelmä

Julkaistavan verkkolehden esittämismuodossa korostetaan päätelai-
teriippumattomuutta ja mobile first -ajattelua. Valittava julkaisujär-
jestelmä konfiguroidaan siten, että se täyttää kaikki toiminnalliset 
vaatimukset ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet palvelun jatkokehittä-
miselle.

02 
Käyttöliittymäsuunnittelu

Anandan verkkolehden käyttöliittymä suunnitellaan johdonmu-
kaiseksi läpi verkkolehden sekä verkkosivuston. Tehtävät suunnit-
teluratkaisut tulee olla mahdollsimman selkeitä, yksinkertaisia ja 
perusteltuja.

03 
Maksumuurin toteuttaminen

Maksumuuriratkaisussa verkkolehteen implementoidaan mah-
dollisuus ostaa lukuoikeus verkkolehden sisältöihin. Maksumuu-
riin toteutetaan myös ominaisuus, jossa palvelu kertoo käyttäjäl-
le kuinka monta ilmaista artikkelia hänellä on vielä luettavissa.

04 
Sivujen rakennemallit

Sivujen rakennemallit eli rautalankamallit toimivat suunnittelun 
tukena. Rakennemallit hahmotellaan karkealla tasolla kuvaamaan 
verkkolehden ja -palvelun sisältöjen esittämistä eri sivunäkymissä. 
Rakennemallit luodaan palvelun keskeisistä sivunäkymistä ja näiden 
perusteella pystytään suunnittelemaan myös muita sivupohjia.

05 
Visuaalinen suunnittelu ja typografia

Anandan verkkolehdestä tehdään visuaaliselta ilmeeltään raikas, 
moderni ja lehden linjaa digitaalisessa ympäristössä jatkava eheä 
kokonaisuus. Typografiassa hyödynnetään modernien web-tekno-
logioiden luomat mahdollisuudet käyttää muitakin kuin selaimen 
natiiveja fontteja.

TUOTANTOPROSESSI
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ulkaisumuodon määrittelyssä johtavana ajatuk-
sena oli verkkolehden suunnittelu nimenomaan 
digitaalisen ympäristön ja siellä käytettävien pääte-

laitteiden sekä mediakuluttamisen näkökulmasta. Yhdessä 
toimeksiantajan kanssa linjatut julkaisutekniset vaatimuk-
set osoittautuvat sellaiseksi, jotka pystyisin toteuttamaan 
avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä.

Aloitin sivuston rakentamisen markkinoilla olevien julkai-
sujärjestelmien vertailulla ja tämän lopputuloksena julkai-
sujärjestelmän valinnalla. Yleisimmin käytettäviä avoimen 
lähdekoodin julkaisujärjestelmiä on Suomessa noin kym-
menen  ja näistä selkeästi suosituimpia ovat Joomla, Dru-
pal, Wordpress ja Liferay.  (Vierityspalkki 2010.) Kaikki nel-
jä julkaisujärjestelmää ovat stabiileja pitkän kehityskaaren 
tuotteita ja ne kaikki ovat profiloituneet hiukan erityyppi-
siin tarpeisiin. 

Verratuista julkaisujärjestelmistä Drupal ja Liferay ovat niin 
kutsuttuja portaalituotteita ja tarkoitettu järeiden verkko-
palveluiden rakentamiseen. Koska Anandan tapauksessa 
puhutaan melko pienestä verkkopalvelusta, ei vaikeasti 
konfiguroitavien ja ylläpidettävien Liferayn tai Drupalin 
käyttöä voinut pitää perusteltuna. Näin ollen potentiaali-
set julkaisualustat rajoittuivat Joomlaan ja Wordpressiin. 
Joomla on profiloitunut Suomessa lähinnä keskikokoisten 
mediatalojen julkaisujärjestelmäksi. Siinä on erittäin hyvä 
modulaarinen rakenne, jolloin järjestelmän kehittäminen 

7.1 JULKAISUJÄRJESTELMÄ

ja ratkaisuiden monipuolisuus on lähes rajatonta. Koska 
Joomla on kuitenkin ylläpidettävyyden puolesta melko työ-
läs, Anandan resurssit huomioiden sen käyttäminen olisi 
todennäköisesti liian haastavaa.

Päädyin siis valitsemaan uusittavan sivuston ja verkkoleh-
den yhteiseksi alustaksi Wordpressin. Koska Anandan ny-
kyinen verkkosivusto on myös toteutettu samalla järjestel-
mällä, sen käyttäminen sisällönhallinnassa on jo tuttua ja 
käyttöönottokynnys matala. Asensin Wordpressin Anan-
dan verkkolehden ja -palvelun pohjalle perusasennuksena, 
eli mitään ydinjärjestelmän räätälöintejä ei ole tehty. Tämän 
johdosta Wordpressin tulevat tietoturva- ja päivitysasen-
nukset voidaan automatisoida eikä niiden asentuminen 
muuta Anandan verkkolehden tai muun sivuston toimin-
taa.

Wordpressillä tapahtuvassa verkkopalveluiden rakentami-
sessa pohjalle valitaan usein jokin valmisteema tai teema-ai-
hio, jota räätälöimällä ja kustomoimalla sivuista luodaan 
omaan tarpeeseen sopiva persoonallinen kokonaisuus. Kar-
toitin itse jonkin verran valmisteemoja, mutta koska ne ovat 
yleisesti melko monimutkaisia ja vaativat paljon karsimista, 
päädyin asentamaan pohjalle vain erittäin yksinkertaisen 
Simple Mag -teeman karsitun perusversion. 

J



01 Käyttöliittymä visualisoi strategian

Anandan käyttöliittymän suunnittelu alkaa palvelun 
kivijalasta, strategiasta. Käyttöliittymäkerroksen 
tehtävänä on auttaa lukijaa ymmärtämään palvelun 
rakenne, tekemään haluamansa toiminnallisuudet 
ja ohjautumaan palvelussa niihin toimintoihin, jotka 
strategian kannalta ovat keskeisiä.
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äyttöliittymäsuunnittelussa toteutetaan verkko-
lehdelle se esityskerros, jonka avulla lukija pystyy 
käyttämään palvelun sisältöjä. Käyttöliittymä-

suunnittelussa on keskeistä pyrkiä ajattelemaan kuten koh-
deryhmään kuuluva keskivertokäyttäjä sekä tunnistamaan 
käyttötilanteet joissa palvelua tullaan käyttämään. Käyttö-
liittymäsuunnittelulla ymmärretään usein verkkopalvelun 
pelkän navigointirakenteen suunnittelua, mutta hyvällä 
käyttöliittymällä on tarkoitus ilmentää palvelun rakennetta 
suuremmassa kuvassa kokonaiskäytettävyyden osalta. Esi-
tyskerrosta voidaankin kuvailla lopullisen tuotteen tai verk-
kopalvelun sensoriseksi kokemukseksi. (Garret 2011, 30.)

K

7.2 KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU

Toimeksiantajan tahtotila oli tuoda verkkolehdessä vahvas-
ti esiin Anandan laadukasta valokuvausta, mutta muutoin 
pystyin väljän toimeksiannon puitteissa suunnittelemaan 
palvelun käyttöliittymän varsin vapaasti. Pyrin tekemään 
palvelun käyttämisestä helppoa ja loogista, jolloin käyttä-
jille syntyy turvallisuuden tunne verkkopalvelun parissa. 
Aivan kuten painetussa lehdessäkin, niin esittämällä asioita 
verkkopalvelun käyttöliittymässä johdonmukaisesti, saavu-
tetaan käyttäjän luottamus. Jukka Korpelan mukaan käyt-
töliittymän tulee olla yhtenäinen koko sovelluksessa. Kun 
käyttäjä on havainnut miten sovellusta käytetään yhdessä 
kohtaa, hän soveltaa oppimaansa myös muissa kohdissa. 

Strategia

Toiminnallisuus

Rakenne

Käyttö-
liittymä



02 Navigaatio

Anandan navigaatio on toteutettu vaakasuuntaisena 
heti tunnuksen alapuolella. Myös jokaisen sivun 
alreunassa oleva navigaatio helpottaa liikkumista 
varsinkin pitkillä sisältösivuilla.
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Sovelluksen oletetaan toimivan loogisesti. (Korpela 2013.)

Anandan kohdalla kohderyhmä on selkeästi tiedossa ja 
marginaalisuutensa vuoksi erittäin homogeenista. Verkko-
lehden käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohdat olivat siis 
huomattavasti helpommat kuin laajempien käyttäjäryh-
mien verkkopalveluissa, joissa tulee ottaa vielä merkittä-
västi vahvemmin huomioon eri ikäiset käyttäjät, vaihtelevat 
käyttötapaukset sekä monimuotoisemmat juttutyypit.

Anandan käyttöliittymällä pyrin ohjaamaan ihmisten 
käyttäytymistä pääasiassa riittävän suuren otsikoinnin, 
hallitun tyhjän tilan, visuaalisen hierarkian sekä selkeiden 
painikkeiden avulla. Keskeinen suunnitteluperuste oli ää-
rimmäinen selkeys ja yksinkertaisuus jolloin verkkolehden 
käyttäminen ei vaadi erityistä muistamista tai asioiden et-
simistä. Verkkolehti on integroitu vahvasti kokonaisverk-

kopalveluun ja palvelun osat on ryhmitelty omiin loogisiin 
kokonaisuuksiinsa. Korpelan esittämän teorian mukaisesti 
Anandan verkkolehdessä onkin pyritty esittämään asiat yh-
tenäisesti ja kokonaispalvelun eri sivuilla toistuvat elementit 
kuten ylätunniste, navigaatio ja alatunniste on toteutettu sa-
manlaisesti läpi sivuston.

Navigaatiolinkit sijoitetaan verkkopalveluissa yleensä joko 
sisältöalueen vasempaan reunaan pystynavigaatioksi tai 
sivun yläreunaan vaakanavigaatioksi. Alkuperäisissä luon-
noksissa hahmottelin navigaatiolohkoa sivun vasempaan 
reunaan nykyisen Anandan verkkosivuston tavoin. Päädyin 
kuitenkin sijoittamaan päänavigaation sivun yläreunaan si-
sältöalueen ja ylätunnisteen väliin. Näin toimien navigaatio 
on sivunäkymässä korkealla ja itse sisältöalueelle jää maksi-
maalinen tila käytettäväksi. Vaakanavigaation käyttäminen 
edellyttää kuitenkin harkintaa ja suunnitelmallisuutta si-



03 Mukautuva sisältö parantaa käytettävyyttä

Anandan verkkolehti ja koko verkkopalvelu mukautuu 
käytettävän päätelaitteen vaakaresoluution mukaisesti. 
Sisällöt optimoidaan näytölle mahdollisimman käytet-
tävään muotoon ja sisältöalue hyväksikäyttäen.
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vuston rakenteessa, sillä päänavigaatiossa on luonnollisesti 
vaakasuunnassa vain rajallinen tila käytettävissä yksittäisille 
navigaatiotermeille. Nimesin päänavigaation yksittäiset 
termit nykyistä verkkosivustoa mukaillen. Koska halusin 
verkkolehden olevan kiinteä osa kokonaissivustoa, päänavi-
gaatioon on lisätty omiksi valikkokohdiksi uusin lehti sekä 
kaikki lehdet sisältävä lehtiarkisto. Koko navigaatio on yk-
sitasoinen ja koko ajan käyttäjän saavutettavissa kaikkialla 
verkkopalvelussa.

Päänavigaation ohella yksi keskeisistä käyttöliittymäele-
menteistä on sivuston sisäinen haku. Navigaation lailla 
myös hakutoiminnoille on vakiintunut nykypäivän verk-
kosuunnittelussa oma standardipaikkansa sivun yläreu-
nasta, yleensä joko oikeasta reunasta tai keskeltä sivua. 
Jakob Nielsenin mukaan hakutoimintoa suosivat käyttäjät 
löytävät hakutoiminnon yleensä jo kotisivulla, mutta muut 
käyttäjät saattavat harhailla sivustolla kunnes eksyvät. Ha-
kutoiminnon onkin löydyttävä jokaiselta sivulta, koska on 
mahdotonta ennustaa milloin käyttäjä lopettaa selailun ja 
alkaa etsiä hakupainiketta. (Nielsen, 2000.) 

Näitä peruskonventiota ei ollut perusteltua rikkoa Anan-
dankaan kohdalla, joten Anandan sivustohaku löytyy aivan 
sivun yläreunasta omasta kokonaisuudestaan. Hakukent-
tä on merkitty suurennuslasi-ikonilla sekä paikkatekstillä 
mahdollisimman suuren huomioarvon varmistamiseksi. 
Hakutoiminto kattaa verkkopalvelun kaiken sisällön, mutta 
priorisoi verkkolehdessä mainittavia termejä, jolloin käyt-
täjää pyritään ohjaamaan myös hakutuloksista ensisijaisesti 

toimitettujen sisältöjen pariin.

Modernissa verkkosivusuunnittelussa keskeinen lähtö-
kohta on mobiilikäyttäjien huomioiminen. Vuonna 2014 
tapahtui merkittävä askel kohti entistäkin mobiilimpia 
verkkoympäristöjä kun ensimmäistä kertaa mobiilikäyttä-
jämäärät ohittivat internetin käyttäjämäärissä perinteiset 
tietokonekäyttäjät. (Smart Insights 2014.) Tästä syystä suuri 
osa nykypäivän verkkopalveluista suunnitellaankin ensisi-
jaisesti mobiilikärjellä ja tällaisen responsiivisen suunnitte-
lulähtökohdan asetin myös Anandan verkkolehdelle.

Responsiivinen suunnittelu tarkoittaa verkkosivuston nä-
kymien sovittamista optimaalisesti kulloinkin käytettävän 
päätelaitteen näytön koon (viewport) mukaisesti. Käytettä-
vän päätelaitteen mukaisesti skaalautuvat näkymät määri-
tellään lähes aina erilaisten mediaehtojen (Media Queries) 
avulla CSS-tyylitiedostoissa. Mediaehdoissa määritellään 
tietyt pikselileveydet, joiden kohdalla selaimessa näytettä-
vän sivuston asettelua muutetaan. Mediaehtojen avulla voi 
myös piilottaa ruudulla näkyviä elementtejä, jolloin esimer-
kiksi pienemmästä älypuhelinnäkymästä voidaan muodos-
taa työpöytänäkymää huomattavasti yksinkertaisempi ja 
selkeämpi. Määrittelin Anandan verkkopalvelulle testauk-
sen perusteella mediaehtoihin kahdeksan erilaista pistettä 
(breakpoint), joiden kohdalla näkymän asettelua muute-
taan tai sivulla näytettävien elementtien kokoa vaihdetaan. 
Käyttäjän osalta kaikkein huomattavimmat muutokset ta-
pahtuvat palvelun päänavigaation kohdalla. Kun Anandan 
verkkosivustolle tai verkkolehteen saapuu laitteella jonka 
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04 Mobiilinavigaatio

Off-canvas -navigaatio siirtää koko sivuston sisällön 
ruudun ulkopuolelle ja tarjoaa helpomman navigoin-
nin varsinkin pienempien älypuhelimien ruuduilla.
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vaakaresoluutio on maksimissaan 959 pikseliä, päänavigaa-
tio näytetään mobiilinavigaationa. Anandan sivustossa pää-
dyin käyttämään mobiilinavigaatiossa off-canvas -menetel-
mää, jolloin navigaatiolle saadaan varsinkin pienemmillä 
älypuhelinnäytöillä enemmän sisältötilaa. Mobiilinavigaa-
tio avautuu verkkopalveluissa yleisesti käytetystä ikonista, 
jossa on kolme vaakaviivaa päällekkäin.

Navigaation lisäksi sivuston sisältöasettelu luonnollisesti 
muuttuu eri päätelaiteleveyksien mukaisesti. Kosketuselein 
käytettävien laitteiden vuoksi käyttöliittymässä on erityi-
sesti huomioitava kaikkien toiminnallisuutta sisältävien 
elementtien riittävän suuri sensitiivinen alue. Mikäli pai-
nikkeiden tai linkkien kosketusalue on määritelty liian pie-
neksi, on palvelun käyttäminen sormin ohjaamalla vaikeaa. 
Anandan verkkopalvelussa käyttöliittymäelementit on 
pidetty riittävän suurina ja niitä ei skaalata alaspäin myös-
kään pienempiä älypuhelimia käytettäessä. Tällä pyrin var-
mistamaan sen, ettei käyttäjien tarvitse zoomata sormielein 
näyttöä suuremmaksi minkään toiminnallisten elementtien 
kohdalla.

Anandan verkkolehden peruskäyttäminen kaikilla ylei-
simmillä päätelaitteilla on helppoa ja miellyttävää. Jatkoke-
hityksessä tulee kuitenkin pohtia vielä nykyistä toteutusta 
tarkemmin mobile -first -ideologian myötä älypuhelimissa 
käytettäviä näkymiä. Verkkolehden artikkelit ovat paikoin 
pitkiä ja pienillä näyttöruuduille juttujen vierittämien ja lu-
keminen saattaa olla joiltain osin raskasta.
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erkkolehden maksumuurin toteutuksessa oli 
keskeisenä huomioitavana asiana maksamisen 
turvallisuus ja itse maksuprosessin helppous. 

Maksumuurina käytin määrittelyiden mukaisesti joustavan 
maksumuurin ratkaisua, jolloin käyttäjällä on mahdollisuus 
tutustua artikkelisisältöön ennen ostopäätöksen tekemistä.

Toteutin maksumuurin Wordpressin Leaky Paywall -li-
säosan avulla. Lisäosaa hyödyntäen pystyin integroimaan 
verkkolehden tiiviiksi osaksi kokonaisverkkopalvelua, mut-
ta kuitenkin sisällöllisesti sellaiseksi omaksi osakseen, joka 
voidaan asettaa maksumuurin taakse. Anandan verkkoleh-
teen määriteltiin mahdollisuus lukea yhden kuukauden ai-
kana kaksi ilmaista artikkelia ja vasta tämän jälkeen lehden 
sisällöt muuttuvat maksullisiksi. Konfiguroin järjestelmään 
myös muistuttajan, joka kertoo käyttäjälle kuinka monta il-
maista artikkelia hänellä on vielä mahdollisuus lukea.

Anandan verkkolehteen määritettiin mahdollisuus ostaa 
lukuoikeus joko yhdeksi kuukaudeksi tai koko vuodeksi. 
Koska lehden julkaisutiheys on melko harva, todennäköi-
sesti useampia ostovaihtoehtoja ei tarvita. Myös hinnoittelu 
pyrittiin pitämään maltillisena. Verkkolehden lukuoikeu-
den vuositilaukselle asetettiin 10 euron hinta ja kuukauden 
lukuoikeudelle 5 euroa. Edullisilla tilaushinnoilla ostokyn-
nys pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena ja käyt-
täjien mielenkiinto uutta palvelua kohtaan korkeana. Tällä 
hetkellä Anandan paperilehden lukijoista suuri osa on mää-

V

7.3 MAKSUMUURIN TOTEUTTAMINEN

räaikaistilaajia ja jatkossa strategisena tavoitteena onkin li-
sätä kestotilaajien määrää. Tätä silmälläpitäen lehden kesto-
tilaajille annetaan tilauksen yhteydessä ilmainen lukuoikeus 
myös verkkolehteen. 

Verkkomaksamisen kohdalla markkinoilla on lukemat-
tomia vaihtoehtoja aina täysin valmiista verkkokaupoista 
yksittäisin maksuväyliin asti. Koska Anandan taloudel-
liset edellytykset eivät sallineet kalliita monikanavaisia 
maksujärjestelmiä, päädyin toteuttamaan verkkolehden 
maksuprosessin Paypalin avulla. Paypal on yksi maailman 
suosituimmista maksunvälitysjärjestelmistä ja helposti 
käyttöönotettavissa myös yksityishenkilöille sekä yrityk-
sille. Sen maksukanava integroitiin Anandan verkkosivus-
toon siten, että varsinainen maksutapahtuma suoritetaan 
Paypalin järjestelmässä salatun yhteyden päällä. Anandan 
ei siten tarvitse huolehtia monimutkaisesta ja kalliista mak-
suprosessin ylläpidosta omassa verkkopalvelussaan. Näin 
toimien myös maksuliikenteen turvallisuus voidaan taata.
 
Suoritettuaan lukuoikeuden ostamisen henkilö ohjataan 
Paypalin järjestelmästä takaisin Anandan sivustolle. Käyt-
täjä saa samanaikaisesti myös omaan sähköpostiinsa auto-
maattisen maksunvahvistusviestin, jossa on tiedot ostetusta 
lukuoikeudesta, sekä käyttäjätunnukset verkkolehden luke-
mista varten. Ostotapahtuman jälkeen Anandan verkkoleh-
den lukeminen onnistuu välittömästi.



01 Verkkolehden lukuoikeuden tilaaminen

Lukuoikeuden tilausmuotoja on määritelty kaksi. 
Maksaminen tapahtuu Paypalin maksujärjestelmässä 
jonka jälkeen käyttäjä ohjataan takaisin Anandan 
verkkopalveluun.
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Toteutuksen tässä vaiheessa totesimme yhdessä toimeksi-
antajan kanssa Paypalin olevan riittävä maksumuoto. Jat-
kokehityksessä tulee kuitenkin tutkia mahdollisuus ottaa 
käyttöön myös verkkopankkimaksaminen. Verkkopankit 
ovat maksujärjestelymuotona kuitenkin melko kallis vaih-
toehto, mutta standardisoituneena suomalaisena maksuta-
pana myös yleisesti käytetty ja ehdottoman luotettava.

Joustava maksumuuri tarkoittaa sisältöön tutustumisen li-
säksi myös sitä, että artikkeleita on mahdollista jakaa sosi-
aalisessa mediassa. Toteutin Anandan maksumuurin siten, 

että verkkolehden artikkelit on jaettavissa kaikkiin ylei-
simpiin yhteisöpalveluihin. Jaettavasta sisällöstä näytetään 
kohdepalvelussa jutun otsikko, mahdollinen kuva ja pieni 
koosteteksti. Kokonaisen jutun lukeakseen käyttäjän tulee 
siirtyä Anandan verkkolehteen. 

Jaetut sisällöt on toteutettu niin, että maksumuurista huo-
limatta juttu on käyttäjän luettavissa kokonaisuudessaan. 
Näin toimien sosiaaliseen mediaan jaettuja juttuja myös 
todennäköisesti luetaan ja saadaan siten lisää kävijävirtaa 
verkkopalveluun. 



02 Ilmaisten artikkelimäärien muistuttaja

Käyttäjälle ilmoitetaan kuinka monta ilmaista 
artikkelia hänellä on vielä luettavanaan. Kun ilmaiset 
artikkelit on luettu, lopuista verkkolehtisisällöistä 
joutuu maksamaan.
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7.4 RAKENNEMALLIT

ksittäisten sivujen suunnittelun perusteena olivat 
rakennemallit (wireframes), jotka luonnostelin 
käyttöliittymäsuunnittelun yhteydessä. Rakenne-

malleissa kuvataan karkealla tasolla miten sivujen layout ra-
kentuu, mitä elementtejä näkymässä esitetään ja missä koh-
din. Rakennemalleissa ei oteta vielä minkäänlaista kantaa 
visuaaliseen suunnitteluun tai typografisiin ratkaisuihin.

Luonnostelin verkkolehden ja kokonaispalvelun keskeisille 
sivuille suuntaa-antavat mallit, jotka toimivat lähinnä to-
teutusprojektin tukena. Hahmottelin mallinäkymiä koko 
verkkopalvelun etusivusta, verkkolehden sisällysluettelonä-
kymästä sekä yksittäisen artikkelisivun näkymästä. Nämä 
olivat mielestäni kaikkein keskeisimmät määriteltävät 
rakenteet ja loppujen sivujen näkymät pystyisin suunnit-
telemaan kolmen pääsivun mukaisesti. Omien web-suun-
nittelukokemuksieni mukaan lopulliset sivunäkymät 
muotoutuvat lopulliseen asetteluunsa lähes aina vasta to-
teutusprosessin edetessä ja kevyen käytettävyystestauksen 
jälkeen. Siksi en käyttänyt sivujen rakenteiden miettimiseen 
liiaksi aikaa, mutta pyrin kuitenkin ottamaan huomioon 
määrittelyprosessissa linjatut keskeiset tarpeet.

Vaikka luonnokset olivat vain karkealla tasolla suunnittelun 
tukena, niin lopulliset toteutetut sivunäkymät noudattelivat 
kuitenkin hyvin pitkälti alkuperäisiä hahmotelmia. Suurim-
mat muutokset lopullisen toteutuksen ja rakennemallien 
välillä on koko palvelun etusivulla. Omassa suunnittelufi-

Y
losofiassani verkkopalvelun etusivu koostetaan aina suun-
nitteluprosessin viimeisenä sivukokonaisuutena. Tämä 
siksi, että lopullisten sisältösivujen rakentuessa ensin, vasta 
suunnitteluprosessin loppupäässä tiedetään täsmällisesti 
millaisia asioita ja sisältöjä etusivulle ylipäätään on nostet-
tavissa. Toisaalta verkkopalveluiden etusivujen merkitys on 
myös hakukoneiden myötä pienentynyt. Käyttäjät saapuvat 
yhä useammin hakukoneesta saadun hakutuloksen perus-
teella suoraan palvelun sisältösivulle ja ohittavat etusivun 
kokonaan.

Koska tärkein toteutettava kokonaisuus oli Anandan verk-
kolehti, oli selvää että verkkopalvelun etusivulle tulee nos-
taa merkittävään rooliin verkkolehdessä olevat artikkelit. 
Määrittelin etusivulle kolmen artikkelin nostopaikan johon 
nousee uusimmasta verkkolehdesta yksi jooga-, ruoka- ja 
meditaatioaiheinen juttu kuhunkin paikkaan. Artikkelit 
nousevat esille vaihtuvassa ja sattumanvaraisessa järjestyk-
sessä, joten käyttäjille tarjotaan jo etusivulla dynaamista 
sisältöä. Tällä pyritään antamaan vaikutelma aktiivisesti 
päivittyvästä ja monipuolisesta artikkelisisällöstä ja houkut-
telemaan käyttäjä juttujen ääreen.

Etusivulla muina keskeisinä elementteinä esiintyy lyhyt esit-
tely Anandasta sekä lehden tilausmainos. Keskustelimme 
toimeksiantajan kanssa jonkin verran halutaanko etusivulla 
painottaa enemmän verkkolehden sisältöjä vai koittaa ohja-
ta käyttäjiä lehden tilaustoimintoihin. Olimme lopulta yhtä 
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mieltä siitä, että kumpikin näkökulma on merkittävä ja siksi 
molemmat elementit on sijoitettuna sivulle hyvin näkyville 
paikoille.

Yksi tärkeimmistä verkkolehden näkymistä on lehden 
sisällysluettelo. Koska verkkoympäristössä ei esimerkik-
si sivunumeroinneilla tai lehden yleisellä rakenteella ole 
sellaista merkitystä kuin painetussa lehdessä, suunnittelin 
sisällysluettelon erittäin yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Anan-
dan verkkolehden uusimman lehden sisällysluettelo koos-

tuukin ainoastaan artikkeleiden pääkuvista sekä niiden ot-
sikoista ilman mitään muuta informaatiota. Sivunäkymästä 
on helppo hahmottaa verkkolehden jutut ja artikkelien 
pääkuvien avulla saa myös täydentävää käsitystä juttujen 
aihealueista. Artikkeleihin pääsee klikkaamalla joko artik-
kelikuvaa tai otsikkoa.

Yksittäisessä verkkolehden artikkelisivulla halusin digitaa-
lisen lähestymiskulman lisäksi säilyttää myös joitain kon-
tekstiin sopivia lehtimäisiä elementtejä. Päähuomio yksit-

01 Etusivun hahmottelua

Koko Anandan verkkopalvelun etusivu 
toteutui vain osittain rakennehahmotelman 
mukaisesti. Toteutus täsmentyi projektin 
aikana ja etusivu suunniteltiin viimeisenä.
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täisessä artikkelissa on jutun pääkuvalla, jolle on annettu 
valtaosa huomioarvosta. Koitin tuoda mainitsemaani lehti-
mäistä tuntua jutun alkuun sijoitetulla ingressillä ja tämä oli 
myös toimeksiantajan mielestä hyvä ratkaisu. Varsinainen 
leipäteksti asettuu loogisesti sivun vasempaan reunaan ja 
yhdelle sivulle. Prosessin aikana pohdin muutamaan ker-
taan varsinaisen artikkelin jakamista kahdelle tai useam-
malle alasivulle, jottei yksittäisestä sivusta tulisi kovin pitkä. 
Muutamien kokeilujen jälkeen päädyin kuitenkin pitämään 
koko artikkelin yhdellä sivulla, jolloin käyttäjä pystyy lu-
kemaan helpommin koko jutun vierittämällä ainoastaan 
yksittäistä sivua. Myös jutussa käytettävä kuvitus on näin 
helpompi asetella leipätekstin sekaan.

Keskeisenä tahtotilana on myös saada lukijat ohjautumaan 
lukemaan edelleen myös muita verkkolehden artikkeleita. 
Siksi asettelin yksittäiselle artikkelisivulle leipätekstin vie-
reen nostopaikat kolmelle artikkelille, jotka liittyvät parhail-
laan luettavaan juttuun. Liittyvät artikkelit nousevat aina 
siitä lehdestä, jota käyttäjä on kulloinkin lukemassa. Jutut 
nousevat nostopaikoille sattumanvaraisesti, eli käyttäjälle 
pyritään antamaan vaikutelma dynaamisesta, personoidus-
ta ja aktiivisesti päivittyvästä sisällöstä myös yksittäisellä 
artikkelisivulla.

02 Artikkelinäkymien luonnostelua

Luonnostellut rakennenäkymät toteutuivat lopulli-
seen verkkolehteen lähes sellaisenaan.
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7.6 VISUAALINEN SUUNNITTELU JA

       TYPOGRAFIA

isuaalisessa suunnittelussa verkkolehdelle ja 
kokonaispalvelulle luotiin ilme ja rikastettiin 
käyttöliittymä brändin mukaisilla määrityksillä. 

Verkkosivustoissa tämä tehdään poikkeuksetta CSS-tyyli-
tiedostoilla, joissa määritellään mm. sivustolla käytettävät 
värit, typografia ja kuvien asettelut. CSS-tyylit on helppo 
tapa ylläpitää sivuston ilmettä, sillä hyvin rakennetuissa 
verkkopalveluissa suuriakin visuaalisia muutoksia voidaan 
tehdä helposti ja keskitetysti tyylitiedostojen avulla. Myös 
Anandan verkkosivusto on rakennettu helposti hallittavien 
CSS-tyylitiedostojen avulla.

Anandan verkkolehden visuaalisessa suunnittelussa pyrin 
noudattamaan painetun lehden mukaista ulkoasua, mutta 
tuomaan kuitenkin hiukan lisää raikkautta ja ilmaa asette-
luihin. Suunnitteluprosessin alussa linjasin verkkolehden 
olevan kiinteä osa Anandan kokonaisverkkopalvelua, joten 
oli luontevaa jatkaa integraatiota myös visuaalisten linjaus-
ten osalta. Yhtenäisellä ja loogisesti läpi verkkosivuston jat-
kuvalla visuaalisella linjalla tuodaan myös omalta osaltaan 
käyttäjälle turvallisuuden tunnetta. Verkkolehden ja koko 
verkkopalvelun yleisilme on painettua lehteä mukaillen 
vaalea ja raikas.

Anandan aikaisemmassa verkkosivustossa sivunäkymien 
eri osat oli jaoteltu vahvasti laatikkomaisilla asetteluratkai-
suilla ja erottelua korostettiin vielä palstoja rajaavilla viivoil-
la ja isoilla väripinnoilla. Tämä on mielestäni melko van-

V hanaikaista web-suunnittelua ja pyrkimykseni olikin siirtää 
Anandan verkkolehti ja kokonaissivusto kohti ilmavampaa 
toteutusta. 

Pyrin korostamaan verkkolehden ulkoasun suunnittelussa 
huomattavasti aiempaa enemmän tyhjän tilan merkitystä 
ja luomaan rytmiä sekä visuaalista hierarkiaa muilla rat-
kaisuilla. Verkkopalvelun päävärinä toimii valkoinen joka 
on luonnollinen jatkumo myös Anandan paperilehtimaail-
masta. Leipäteksti ja otsikointi on mustaa, jolloin kontrasti 
on terävä ja luettavuus mahdollisimman selkeä. Yleisenä 
tehoste- ja linkkivärinä on käytetty Anandan oranssia tun-
nusväriä. Paperilehdelle määriteltyä väriä on kuitenkin hiu-
kan vaalennettu, jotta siitä on saatu web-turvallisesti kaikis-
sa selaimissa toistettava. Pyrin määrittämään käytetyt värit 
siten, että verkkopalvelun eri toiminnot ja kokonaisuudet 
erottuvat selkeästi ja loogisesti. Väreillä ohjataan silmää ha-
keutumaan tietynlaisiin elementteihin sekä suorittamaan 
haluttuja toimintoja. Selkeät värit yhdessä johdonmukaises-
ti käytettyjen otsikkotasojen kanssa luovat sivustolle luon-
nollista rakennetta.

Typografian osalta päädyin painettua lehteä yksinkertai-
sempiin ja selkeämpiin ratkaisuihin. Tämä on mielestäni 
perusteltua, koska verkkoympäristössä luettavuuteen pitää 
kiinnittää erityistä huomiota ja käytetyt kirjasimet tulee olla 
yleisesti tuettuja. Vaikka typografiset ratkaisut eivät noudata 
täsmällisesti Anandan muuta linjaa, niin mielestäni onnis
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01 Verkkopalvelun etusivu

Anandan uuden verkkopalvelun lopullinen etusivu 
visuaalisten elementtien lisäyksen jälkeen.
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isuaalisessa suunnittelussa verkkolehdelle ja kokonaispal-
velulle luotiin ilme ja rikastettiin käyttöliittymä brändin 
mukaisilla määrityksillä. Verkkosivustoissa tämä tehdään 
poikkeuksetta CSS-tyylitiedostoilla, joissa määritellään 
mm. sivustolla käytettävät värit, typografia ja kuvien asette-
lut. CSS-tyylit on helppo tapa ylläpitää sivuston ilmettä, sillä 
hyvin rakennetuissa verkkopalveluissa suuriakin visuaalisia 
muutoksia voidaan tehdä helposti ja keskitetysti tyylitiedos-
tojen avulla. Myös Anandan verkkosivusto on rakennettu 
helposti hallittavien CSS-tyylitiedostojen avulla.

Anandan verkkolehden visuaalisessa suunnittelussa pyrin 
noudattamaan painetun lehden mukaista ulkoasua, mutta 
tuomaan kuitenkin hiukan lisää raikkautta ja ilmaa asette-
luihin. Suunnitteluprosessin alussa linjasin verkkolehden 
olevan kiinteä osa Anandan kokonaisverkkopalvelua, joten 
oli luontevaa jatkaa integraatiota myös visuaalisten linjaus-
ten osalta. Yhtenäisellä ja loogisesti läpi verkkosivuston jat-
kuvalla visuaalisella linjalla tuodaan myös omalta osaltaan 
käyttäjälle turvallisuuden tunnetta. Verkkolehden ja koko 
verkkopalvelun yleisilme on painettua lehteä mukaillen 
vaalea ja raikas.

Anandan aikaisemmassa verkkosivustossa sivunäkymien 
eri osat oli jaoteltu vahvasti laatikkomaisilla asetteluratkai-
suilla ja erottelua korostettiin vielä palstoja rajaavilla viivoil-

la ja isoilla väripinnoilla. Tämä on mielestäni melko van-
hanaikaista web-suunnittelua ja pyrkimykseni olikin siirtää 
Anandan verkkolehti ja kokonaissivusto kohti ilmavampaa 
toteutusta. 

Pyrin korostamaan verkkolehden ulkoasun suunnittelussa 
huomattavasti aiempaa enemmän tyhjän tilan merkitystä 
ja luomaan rytmiä sekä visuaalista hierarkiaa muilla rat-
kaisuilla. Verkkopalvelun päävärinä toimii valkoinen joka 
on luonnollinen jatkumo myös Anandan paperilehtimaail-
masta. Leipäteksti ja otsikointi on mustaa, jolloin kontrasti 
on terävä ja luettavuus mahdollisimman selkeä. Yleisenä 
tehoste- ja linkkivärinä on käytetty Anandan oranssia tun-
nusväriä. Paperilehdelle määriteltyä väriä on kuitenkin hiu-
kan vaalennettu, jotta siitä on saatu web-turvallisesti kaikis-
sa selaimissa toistettava. Pyrin määrittämään käytetyt värit 
siten, että verkkopalvelun eri toiminnot ja kokonaisuudet 
erottuvat selkeästi ja loogisesti. Väreillä ohjataan silmää ha-
keutumaan tietynlaisiin elementteihin sekä suorittamaan 
haluttuja toimintoja. Selkeät värit yhdessä johdonmukaises-
ti käytettyjen otsikkotasojen kanssa luovat sivustolle luon-
nollista rakennetta.

Typografian osalta päädyin painettua lehteä yksinkertai-
sempiin ja selkeämpiin ratkaisuihin. Tämä on mielestäni 
perusteltua, koska verkkoympäristössä luettavuuteen pitää 
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02 Verkkolehden sisällysluettelo ja artikkelisivu

Sisällysluettelo on yksinkertainen ja artikkeleista näytetään sisällysluettelossa artik-
kelikuva ja jutun otsikko. Juttua pääsee lukemaan klikkaamalla kuvaa tai otsikkoa.
Yksittäisen artikkelisivun näkymää hallitsee suurikokoinen kuvitus. Artikkelikuva 
on koko sisältöalueen levyinen.
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kiinnittää erityistä huomiota ja käytetyt kirjasimet tulee olla 
yleisesti tuettuja. Vaikka typografiset ratkaisut eivät noudata 
täsmällisesti Anandan muuta linjaa, niin mielestäni onnis-
tuin luomaan samaa henkeä edustavan typografisen linja-
uksen myös digitaaliselle Anandalle. Otsikoissa ja ingres-
seissä on käytetty Google Fontsin Capriola -kirjasinta, joka 
on selkeä ja hyvin luettava sans-serif. Capriolassa on myös 
käsinkirjoituksen tuntu ja mielestäni selkeitä yhtymäkohtia 
Anandan käyttämään Coquette-kirjasimeen. Leipätekstinä 
on käytetty niin ikään Google Fontsista ladattavaa Lato-kir-
jasinta. Lato on erittäin suosittu web-fontti ja soveltuu sel-
keiden linjojensa vuoksi hyvin leipätekstiksi.

Anandan verkkolehdessä annetaan suuri tila kuville ja ne 
näyttelevätkin merkittävää osaa visuaalisen kokonaisuu-
den rakentumisessa. Yksittäisten artikkeleiden pääkuvat 
on toteutettu koko sisältöalueen levyisinä ja ne skaalautuvat 
käytettävän päätelaitteen ruutukoon mukaisesti. Artikkelei-
den sisällä olevat kuvapaikat on määritelty leipätekstialueen 
levyisiksi. Wordpress skaalaa tätä suuremmat kuvat auto-
maattisesti oikean kokoisiksi, eli sisällöntuottajien ei välttä-

mättä tarvitse editoida kuvia verkkolehteä varten. Etukäteen 
määritellyillä kuvapaikoilla varmistetaan ylläpidettävyyden 
lisäksi myös konseptin yhdenmukaisuus eri artikkeleiden ja 
julkaistavien numeroiden välillä.

Mielestäni digitaalisen Anandan visuaalinen toteutus on 
onnistunut ja olemassa olevaa brändiä hyvin kunnioittava.  
Yleisilme on raikas ja joogaharrastuksen henkeen hyvin 
sopiva. Palveluun määritellyt visuaaliset linjaukset myös 
parantavat Anandan aikaisempaa verkkoilmettä tekemällä 
siitä modernimman ja nuorekkaamman. 
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L O P U K S I

Opinnäytetyöprosessi oli haastava ja mielenkiintoinen kokemus. Pro-
sessin aikana pystyin hyödyntämään paljon opiskelun ja työelämän 

tuottamia taitoja. Projektin aikana jouduin kuitenkin useasti et-
simään uutta tietoa ja soveltamaan sitä opinäytetyöni tekemisessä.
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pinnäytetyölle valitsemani aihe oli mielestäni 
mielenkiintoinen ja onnistunut. Verkkopalve-
luiden suunnitteleminen ja niiden tekninen 

toteuttaminen on minulle jossain määrin tuttua, mutta 
verkkolehtityyppisen ratkaisun toteutusvaihtoehdon tut-
kiminen oli uutta.

Opinnäytetyönäni suunnitteleman Anandan verkkoleh-
den ensimmäinen versio on valmis ja tullaan julkaise-
maan myöhemmin keväällä osoitteessa www.anandaleh-
ti.fi. Koen, että onnistuin täyttämään sekä ne tavoitteet 
jotka minulla itselläni oli, että myös toimeksiantajan 
työlle asettamat tavoitteet. Verkkolehti, kuten mikään 
muukaan verkkopalvelu ei kuitenkaan tule koskaan val-
miiksi vaan vaatii jatkuvaa kehittämistä verkon moni-
muotoisuuden ja käyttäjätarpeiden muuttumisen vuoksi.

Jälkikäteen työtäni analysoidessa, koen että varsinainen 
verkkolehti ja verkkosivustouudistus ovat onnistuneet 
hyvin. Työn kirjallisen dokumentoinnin osalta jäsente-
ly olisi voinut olla huomattavasti parempaa, perustelut 
paremmin avattu sekä oma ajatteluni tuotu selkeämmin 
esiin. Haastavinta koko opinnäytetyön prosessissa olikin 
mielestäni tehdyn työn dokumentointi. Dokumentoin-
nin haasteista huolimatta, kirjallinen tuotos on omalta 
osaltaan entisestään auttanut minua avartamaan omaa 
ajatteluani ja ymmärtämään ratkaisuiden perustelujen 
tärkeyden.

O

8.1 YHTEENVETO



- 81 -

LÄHTEET

Garrett Jesse James: 
The Elements of User Experience, New Riders, 2011.

Keränen Vesa, Lamberg Niko & Penttinen Jukka: 
Digitaalinen media, Docendo, 2005.

Keränen Vesa, Lamberg Niko & Penttinen Jukka:  
Digitaalinen viestintä, Docendo, 2005.

Keskinen Toni & Lipiäinen Jarmo: 
Asiakkaan matkassa, Talentum, 2013.

Korpela Jukka K: 
CSS - Uudet mahdollisuudet, Docendo, 2013.

Korpela Jukka K: 
HTML5 käsikirja, Docendo, 2014.

Laki sananvapauden käytöstä joukkoviestinnässä 13.6.2003/460.

Nielsen Jakob: 
WWW suunnittelu, IT press, 2000.

Töyry Maija, Räty Panu & Kuisma Kristiina: 
Editointi aikakauslehdessä, Taideteollinen korkeakoulu ja IADE Suomen taideyliopistojen koulutus- ja kehittämisins-
tituutti, 2008.

01 Kirjalliset lähteet



- 82 -

02 Verkkolähteet

Aikakauslehtimedia: Aikakauslehden määritelmä, 2013.
http://www.aikakauslehdet.fi/content/Liitetiedostot/pdf/aikakauslehtifaktat_2013_2013_11_26.pdf

Kansalliskirjasto: Suoma-tietokanta
http://www.kansalliskirjasto.fi/suoma

Kurkela Anna: Aikakauslehden lukijoiden osallistaminen lehden tekoon verkon keinoin, 2012.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012111315247

Smart Insights: Mobile marketing statistics
http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics

Sport.fi: Kansallinen liikuntatutkimus 2010
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTMvMTAvMjQvMTRfMThfNDdfMTcwX0xpaWt1bnRhdH-
V0a2ltdXNfYWlrdWlzbGlpa3VudGFfMjAwOV8yMDEwLnBkZiJdXQ/Liikuntatutkimus_aikuisliikunta_2009-2010.
pdf

Suomen Lehdisto, 2015
http://www.suomenlehdisto.fi/blog/2015/02/03/kaikille-paivalehdille-tulossa-maksumuuri/

Tilastokeskus: Internetin käyttötarkoitukset 3 kuukauden ian ja sukupuolen mukaan 2014
http://www.stat.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tau_009_fi.html

Tilastokeskus: Käsitteet ja määritelmät - aikakauslehti.
http://www.stat.fi/meta/kas/aikakauslehti.html

Tilastokeskus: Verkkolehdet 2000-2010
http://www.stat.fi/til/jvie/2010/jvie_2010_2012-02-23_tau_027.xls

Vierityspalkki: Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät Suomessa 2010
http://vierityspalkki.fi/2010/02/25/avoimen-lhdekoodin-top-10-julkaisujrjestelmt-suomessa-2010/



- 83 -

1. Millaisen arvosanan antaisit Anandan verkkosivuista yleensä?

2. Millaisen arvosana antaisit Anandan verkkosivujen ulkonäöstä?

3. Oletko käyttänyt Anandan verkkosivuja tablet-tietokoneella tai älypuhelimella?

4. Kuinka todennäköisesti lukisit Anandan lehteä verkossa jos se olisi mahdollista?

5. Kuinka todennäköisesti olisit valmis maksamaan Anandan verkkosivuilla luettavasta lehdestä?

6. Yleisiä mielipiteitä Anandasta ja heidän verkkosivuistaan?

HAASTATTELUT

LIITE 1 Kyselyhaastattelu Anandan nykyisistä verkkosivuista
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