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TIIVISTELMÄ 

 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi COSS ry, joka on Suomen 

avoimien tietojärjestelmien keskus. Tavoitteena oli suunnitella yhdistyk-

selle uusi ajanmukainen visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto sekä tehdä 

uudistettavien verkkosivujen rakenteen ja ulkoasun suunnittelu. Verkkosi-

vujen toteutus tehtiin yhteistyössä sivuston teknisen toteuttajan kanssa.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään visuaalista suunnittelutyötä, 

sen vaikutuksia ja hyötyjä organisaatiolle sekä verkkosivujen suunnittelua 

käyttöliittymäsuunnittelun sekä ulkoasun suunnittelun osalta. Työn tieto-

lähteinä käytettiin alan kirjallisuutta sekä Internetiä. Opinnäytetyön käy-

tännön osuudessa käydään läpi töiden kulku ja lopputulokset. Tätä työtä 

voidaan hyödyntää uudistettaessa yhdistyksen visuaalista ilmettä tai verk-

kosivuja. Työ toteutettiin kehittämistyönä. 

 

Työn tuloksena saatiin aikaan yhdistyksen identiteettiin sopiva visuaalinen 

ilme, joka sisälsi yhdistyksen käyttöön uusitun logon ja graafisen ohjeis-

ton. Työskentelyn aikana suunniteltiin ja toteutettiin yhdistykselle myös 

painettu esite ja tarra. Verkkosivujen ulkoasu toteutettiin hyödyntämällä 

vallitsevia verkkosivutrendejä sekä yhdistyksen toiveita. Verkkosivujen 

teknisestä toteutuksesta vastaavan henkilön kanssa suunniteltiin sivuston 

rakennetta ja toteutettiin ulkoasu suunnitelmien mukaisesti. Yhdistyksen 

verkkosivut suunniteltiin ja toteutettiin WordPress-

sisällönhallintajärjestelmällä, mutta työssä on huomioitu myös Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmä, jota pidettiin vaihtoehtona työn toteutta-

miseksi. 
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ABSTRACT 

 

The client of this thesis was COSS Association, which is the Centre for 

Open Systems and Solutions. The goal was to design a modern visual 

identity, graphical guidelines and as well as to make a renewable website 

structure and layout design for the association. Website implementation 

would be made in collaboration with its technical implementer. 

 

The theoretical part of the thesis dealt with the visual design of the work, 

its effects and benefits for the organization and as well as website design, 

user interface design and layout design. The information sources used in 

this work were fields of literature and the Internet. The practical part of the 

thesis follows through the course and outcome of the work. This work can 

be used in reforming the visual appearance or web pages of the associa-

tion. The work was made by using development work. 

  

The result of the work was a new suitable visual identity for the associa-

tion, which included a renewed logo and a graphical guideline. During the 

work, a brochure and a sticker were also planned and made for the asso-

ciation’s use. Website layout was carried out by utilizing the prevailing 

web trends, as well as the association's wishes. The site structure was de-

signed with the person responsible for the technical implementation of the 

website and the layout was carried out according to plan. The association's 

website was designed and implemented with the WordPress content man-

agement system. Odoo ERP has also been taken into account in the work, 

which was considered as an alternative to carrying out the work. 
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SANASTO 

Avoin lähdekoodi 

Lähdekoodi on vapaasti saatavilla ja sitä voidaan muokata sekä kehittää lähes rajatto-

masti. 

Bittikarttakuva 

Kuva joka rakentuu lukuisista neliskulmaisista pikseleistä ja esiintyy digitaalisessa 

muodossa. Kuvankäsittelyohjelmilla käsitellään lähinnä bittikarttagrafiikkaa. 

CMS (Content Management System) 

Sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla hallitaan web-sivujen sisältöä.  

CSS (Cascading Style Sheets) 

Tyyliohjeiden laji, jonka avulla muotoillaan erityisesti www-sivujen ulkoasua.  

CMYK  

Väritila, jota käytetään erityisesti painotuotteissa ja tulosteissa. Lyhenne englannin kie-

len sanoista Cyan (syaani), Magenta (magenta), Yellow (keltainen) ja Key (avainväri eli 

musta), joista värit muodostuvat. 

ERP (Enterprise Resource Planning)  

Toiminnanohjausjärjestelmä, yritysten käyttämä tietojärjestelmä, jota käytetään esimer-

kiksi tuotannon, jakelun, varastonhallinnan, laskutuksen sekä kirjanpidon hallintaan. 

EPS (Encapsulated PostScript) 

Adoben kehittämä tiedostomuoto, joka voi sisältää tekstin lisäksi myös vektori- ja bitti-

karttakuvia. 

HEX-arvo 

On heksadesimaalijärjestelmässä väriarvojen merkintä. Luvuilla ilmoitetaan punaisen, 

vihreän ja sinisen värin arvot. 

HTML (Hypertext Markup Language) 

Merkintäkieli, jolla luodaan web-sivuja 

Imago 

Julkinen mielikuva ihmisestä tai organisaatiosta, joka voidaan luoda tai se voi kehittyä. 

Layout 

On ulkoasu, jolla tarkoitetaan kaikkien haluttujen elementtien sommittelua valitussa 

näkymässä. Esimerkiksi verkkosivujen tai esitteen ulkoasun sommitelma. 

PDF (Portable Document Format) 

Adoben kehittämä tiedostomuoto, jota käytetään pääasiallisesti sähköisissä julkaisuissa, 

tulostamisessa ja painamisessa. 



 

 

 

 

Prototyyppi 

Tarkoitetaan ensimmäistä toimivaa versiota, esimerkiksi verkkosivustosta. 

QR-koodi 

Ruutukoodi, joka on kaksiulotteinen kuviokoodi. Koodi luetaan mobiililaitteella siihen 

tarkoitetulla sovelluksella, sen avulla voidaan siirtyä painotuotteesta haluttuun verkko-

osoitteeseen. 

RGB 

Värijärjestelmä, jota käytetään erityisesti näyttöpäätteillä. Lyhenne englannin kielen 

sanoista Red (punainen), Green (vihreä) ja Blue (sininen), joiden yhteisvaikutuksesta 

saadaan haluttu väri.  

Resoluutio 

Termi, jolla kuvataan bittikarttagrafiikkana esitetyn kuvan tai näytöllä olevien pikselei-

den määrä. 

Responsiivinen 

Web-sivu muuntautuu päätelaitteen näyttökoon mukaisesti. 

Vektorigrafiikkakuva 

Kuva, joka rakentuu erimuotoisista ja värisistä viivoista (vektoreista) sekä pinnoista. 

Vektorigrafiikka soveltuu hyvin erilaisiin piirros-, suunnittelu- ja kuvantamistarkoituk-

siin.
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1 JOHDANTO 

Jokaisella organisaatiolla on oma yritysilmeensä, milloin tarkkaan harkit-

tu, milloin sattumalta syntynyt. Jo olemassa olevaa visuaalista ilmettä pys-

tytään uudistamaan ja kehittämään haluttuun suuntaan tunnuksen, värien, 

kuvien sekä markkinointimateriaalien kautta. Verkkosivujen tulisi olla vi-

suaalisen ilmeen mukaiset ja jatkuvassa muutoksessa sisällöltään sekä 

voimassa olevien standardien mukaiset. Graafisen ohjeiston avulla organi-

saation visuaalista ilmettä on helpompi pitää yllä ja tehdä siitä yhteneväis-

tä. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus 

– COSS ry, on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii avoimen läh-

dekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen sekä avoimien standar-

dien edistämiseksi. Yhdistyksen visuaalinen ilme sekä verkkosivut kaipa-

sivat uudistamista, tähän opinnäytetyössä lähdettiin hakemaan ratkaisua. 

 

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin COSS ry:lle uusi ajanmukainen visu-

aalinen ilme, laadittiin graafinen ohjeisto sekä suunniteltiin uudistettavien 

verkkosivujen rakenne ja ulkoasu. Visuaalisen ilmeen suunnittelu sisältää 

alkuperäisen logon uudistamisen, graafisen elementin sekä painotuotteiden 

suunnittelun yhdistykselle sopivan ilmeen mukaisesti. Suunnittelutyön ai-

kana valittiin haluttu värimaailma sekä käytettävät fontit yhdistykselle.  

 

Verkkosivujen rakenteen ja sisällön suunnittelu tehtiin yhteistyössä sen 

teknisen toteuttajan Mikko Sivulan kanssa. Verkkosivujen ulkoasu suunni-

teltiin ja toteutettiin myös visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Yhdistyksen 

verkkosivut suunniteltiin ja toteutettiin WordPress-

sisällönhallintajärjestelmällä. Työssä on huomioitu myös Odoo-

toiminnanohjausjärjestelmä, jota pidettiin vaihtoehtona työn toteutta-

miseksi. 

 

Opinnäytetyössä käsitellään teoriaa visuaalisesta suunnittelusta, sen vaiku-

tuksista ja hyödyistä organisaatiolle sekä verkkosivujen suunnittelusta 

käyttöliittymäsuunnittelun sekä ulkoasun suunnittelun osalta. Työskente-

lyn aikana käytetyt ohjelmistot ja menetelmät on esitelty ja kerrottu mihin 

niitä on opinnäytetyön aikana käytetty. Käytännön osuudessa käsitellään 

vaiheittain töiden etenemistä ja kerrotaan tuloksista. Työssä käytetty tut-

kimusmenetelmä on kehittämistyö. 

 

 

Päätutkimuskysymykset: 

 

 Miten toteutetaan graafinen ohjeisto? 

 Kuinka suunnitellaan vallitsevien trendien mukaiset verkkosivut? 

 Kuinka suunnitellaan yhdistyksen imagoon sopivat verkkosivut? 

 Kuinka suunnitellaan visuaalinen ilme? 

 Miten sivuston toteutukseen käytettävä sisällönhallintajärjestelmä 

vaikuttaa suunnitteluun? 
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2 LÄHTÖKOHTA JA TOIMEKSIANTAJA 

Opinnäytetyön toimeksianto löytyi jobsteb.net-sivustolta, joka on Ammat-

tikorkeakoulujen työnvälityspalvelu. COSS ry:n jättämässä toimeksian-

nossa etsittiin sopivaa opiskelijaa toteuttamaan työ opinnäytetyönä tai 

muuna projektityönä. Tarkoituksena oli uudistaa yhdistyksen visuaalinen 

ilme, toteuttaa graafinen ohjeisto sekä uudistettavien verkkosivujen layout. 

Verkkosivujen suunnittelutyö tehtäisiin yhdessä sivuston teknisestä toteu-

tuksesta vastaavan opiskelijan kanssa. Toinen opinnäytetyön toimeksianto 

koski saman yhdistyksen verkkosivujen teknistä toteutusta.  

 

Toimeksiantajaan otettiin yhteyttä, minkä jälkeen sovittiin työn tekemises-

tä ja tapaamisesta yhdistyksen tiloissa Tampereella. Ensimmäisessä ta-

paamisessa sovittiin pääpiirteittäin töiden tavoitteista sekä yhdistyksen 

omista toiveista opinnäytetyön suhteen. Tapaamisen jälkeen keskustelua 

jatkettiin tekijöiden sekä yhdistyksen yhteyshenkilöiden välillä sähköpos-

teilla. Uudistettavien verkkosivujen osalta teknisen toteuttajan kanssa ta-

paamisia oli useita, niissä käytiin läpi uudistettavien verkkosivujen raken-

netta, sisältöä sekä ulkoasua. Sivuston teknisen toteutuksen teki omana 

opinnäytetyönään Hämeen Ammattikorkeakoulun Tietojenkäsittelyn opis-

kelija Mikko Sivula. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tavoitteena oli 

saada työt valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta ajankohta siir-

rettiin sisällönhallintajärjestelmän valinnan ongelmien vuoksi myöhem-

mäksi. 

 

Opinnäytetyön aikana COSS ry:n yhteyshenkilöinä toimivat Anna Wilk-

man, Anna Diaz-Tillman, Moona Puha sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja 

Timo Väliharju. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen päätettiin pitää yhteyttä 

pääsääntöisesti sähköpostien välityksellä. 

 

Työskentelyn alkuvaiheessa tutustuttiin yhdistyksen sen hetkisiin verkko-

sivuihin, jotka olivat uudistuksen tarpeessa. Sivustolle oli kertynyt paljon 

sisältöä, sen rakenne kaipasi yksinkertaistamista. Ulkoasultaan sivusto oli 

hyvin tekstipainotteinen eikä sisältänyt juurikaan graafisia elementtejä. 

Samalla alettiin uudistaa myös logoa ja graafista ohjeistoa, jota yhdistyk-

sellä ei entuudestaan vielä ollut. Töiden toteuttamista varten oli tutustutta-

va työskentelyssä käytettäviin ohjelmiin sekä opeteltava niiden käyttöä. 

2.1 Työn tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella COSS ry:lle uusi visuaa-

linen ilme, toteuttaa graafinen ohjeisto suunnitelman pohjalta ja uudistaa 

verkkosivut yhdessä sivuston teknisen toteuttajan kanssa. Visuaalisen il-

meen sekä verkkosivujen tulisi olla vallitsevien trendien mukaiset, aikaa 

kestävät ja liikeideaa tukevat. Visuaalisen ilmeen suunnittelussa uudiste-

taan yhdistyksen logo ja toteutetaan graafinen ohjeisto, joka sisältää ohjeet 

värien, graafisten elementtien sekä fonttien käytön suhteen eri yhteyksissä. 

Graafinen ohjeisto tulisi toteuttaa toimeksiantajan käyttöön sähköisenä. 

Visuaalinen suunnittelu sisältää myös painettavan esitteen toteutuksen, 

graafisen elementin sekä tarrojen suunnittelun yhdistykselle.  
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Tavoitteena on uudistaa verkkosivut yhteistyössä niiden teknisen toteutta-

jan kanssa. Teknisen toteuttajan olisi kyettävä toteuttamaan sivuston ulko-

asu annettujen suunnitelmien mukaisesti. Verkkosivuja uudistetaan aluksi 

rakenteen sekä sisällön yksinkertaistamisen osalta, minkä jälkeen suunni-

tellaan sen ulkoasu. Verkkosivuilla pyritään huomioimaan visuaalisen il-

meen lisäksi myös käyttäjälähtöisyys, käytettävyys sekä esteettömyys. 

Verkkosivujen suunnittelussa tavoitteena on tutustua ensin sisällönhallin-

tajärjestelmään, jolla sivusto toteutetaan, jotta osataan arvioida millainen 

ulkoasu sekä millaisia toimintoja voidaan toteuttaa. Työn toimeksiantaja 

on kertonut omat toiveensa ja vaatimuksensa yhdistyksen uudelle visuaali-

selle ilmeelle, sivuston ulkoasulle ja sen sisällölle. Tavoitteena on uudistaa 

asiakkaan tarpeeseen soveltuvat verkkosivut. 

2.2 COSS ry 

Yhdistys on nimeltään Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – 

COSS ry ja sen kotipaikka on Tampereella. Sen englanninkielisestä nimes-

tä Centre for Open Systems and Solutions koostuvat kirjaimet COSS. 

Voittoa tavoittelematon yhdistys toimii avoimen lähdekoodin, avoimen 

datan, avoimien rajapintojen sekä avoimien standardien edistämiseksi. 

COSS ry tunnetaan kansainvälisesti yhtenä Euroopan vanhimmista avoi-

muuden keskuksista. Yhdistyksen toiminta painottuu laajaan yhteistyöhön, 

verkostojen luomiseen sekä tiedottamiseen yhteisöjen, yhdistysten, jul-

kishallinnon toimijoiden sekä opetus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhdis-

tys edistää avointen teknologiaratkaisujen hallittua käyttöä eri toimialoilla 

ja tuottaa myös palveluja omien jäsentensä liiketoiminnan edistämiseksi ja 

tukemiseksi.  

 

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa Suomen ohjelmistointensiivisen lii-

ketoiminnan kilpailukykyä, saada aikaan uutta kasvuliiketoimintaa sekä 

edistää tietoyhteiskunnan kehitystä käyttäen avoimia teknologioita niitä 

tuottavien yhteisöjen avulla. Myös COSS ry:n noin 100 jäsenyritystä ja 

organisaatiota ovat mukana tukemassa avointen tietojärjestelmien edistä-

mistä Suomessa. COSS ry palvelee valtakunnallisesti jäseniään ja sidos-

ryhmiään toimimalla osaamiskeskuksena sekä verkostona yhteistyölle. 

Vuodesta 2012 se on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä, sen toimintaa 

vie eteenpäin yhdistyksen oma ohjausryhmä. (COSS ry.) 

 

Verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa COSS ry pyrkii tiedottamaan 

viimeisimmistä avoimuuden uutisista ja tapahtumista. Yhdistyksen verk-

kosivuilta löytää näiden lisäksi myös kattavan tietopaketin ohjelmien, tie-

tojärjestelmien sekä tiedon avoimuudesta. Yhdistyksellä on oma maskotti, 

joka on nimeltään King Ping. Maskotti on vihreä, keltanokkainen lintu jo-

ka on usein mukana tapahtumissa, esiintyy yhdistyksen logoissa ja verk-

kosivuilla. 
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3 VISUAALINEN SUUNNITTELU 

Ihminen hakee näkemästään tietolähteestä järjestystä sekä uskottavuutta, 

oli kyseessä sitten painettu julkaisu tai verkkosivu. Oikealla tavalla suun-

niteltu ulkoasu antaa luotettavan kuvan tietolähteestä ja tekee siitä ymmär-

rettävän. Graafisten elementtien ja tekstin sommittelulla avustetaan katso-

jaa löytämään haettu tieto oikeasta paikasta, voidaan kiinnittää huomio va-

littuun asiaan sekä asettaa tieto tärkeysjärjestykseen, joka myös helpottaa 

katsojaa toimimaan tehokkaasti. Oikeanlaisella suunnittelulla luodaan ta-

sapaino tiedon ja visuaalisen ilmeen välille. Esimerkiksi verkkosivut ilman 

visuaalista puolta, muotoja, värejä tai asetteluja, saisi käyttäjän luovutta-

maan ja vaihtamaan sivustoa, sillä pelkkää muotoilematonta tekstiä on 

haastava lukea. Myös liikaa käytetyt graafiset elementit sivustolla voivat 

ajaa katsojan etsimään tietoa muualta. (Lynch 2009, 171, 177.) 

 

Visuaalisuudella pystytään vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja tietoisuu-

teen. Yritysten ja yhdistysten visuaalisella ilmeellä pyritään antamaan en-

sivaikutelma sekä luomaan muistijälki. Tällöin visuaalinen ilme koostuu 

pääsääntöisesti logosta tai liikemerkistä, väreistä, typografiasta, sloganista 

ja verkkosivuista. Nämä kaikki voidaan koota graafiseksi ohjeistukseksi, 

joka toimii visuaalisena käsikirjana.  

 

Visuaalisen ilmeen merkitys markkinoinnissa on suuri niin yritykselle 

kuin yhdistyksellekin. Sen tehtävä on symboloida organisaatiota, lisätä 

näkyvyyttä sekä erottua joukosta, se vahvistaa mielikuvaa myös organi-

saation sisällä. Visuaalisen ilmeen pysyessä aina samankaltaisena pysty-

tään luomaan positiivinen ja luotettava mielikuva organisaatiosta. (Kuutsa 

2014.) 

3.1 Graafisen ohjeiston hyödyntäminen 

Graafisen ohjeiston tehtävä on toimia käsikirjana organisaation viestinnäs-

sä, jotta yhtenäistä visuaalista ilmettä voidaan pitää yllä. Sen sisältö ja 

määritykset vaihtelevat organisaation koon ja tarpeiden mukaan. Usein se 

kuitenkin sisältää ohjeet logon tai liikemerkin, värien, typografian, sloga-

nin tai verkkosivujen layoutin suhteen. Graafisella ohjeistuksella pystytään 

nostamaan organisaation profiilia ja selventämään näkyvyyttä. Ohjeistoa 

olisi hyvä päivittää organisaation kehittyessä ja vaikka muutos olisikin 

pieni, se voi olla hyvinkin merkittävä. 

 

Graafisen ohjeiston alussa on usein määritykset logon käytölle ja myös oh-

jeet sen virheellisestä käytöstä. Logo on graafinen tunnus, joka muodostuu 

logotyypistä tai liikemerkistä tai se voi myös olla näiden kahden yhdistel-

mä. Logotyypillä tarkoitetaan organisaation nimen vakiintunutta kirjoitus-

asua. Liikemerkki on graafinen tunnus, johon kiteytyy koko organisaation 

toiminta-ajatus. Pienille yrityksille ja yhdistyksille sopii usein pelkkä lo-

gotyyppi, sillä pelkkä liikemerkki edellyttää, että se olisi laajasti tunnettu. 

Logo on hyvä silloin, kun se on yksinkertainen ja selkeä, toimii pienessä ja 

suuressa koossa sekä ilmentää organisaation toiminta-ajatusta.  
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Graafisessa ohjeistuksessa on myös käyttöohjeet typografian ja värien suh-

teen. Typografialla tarkoitetaan kirjainten asettelua, kirjasintyyppiä ja sen 

väritystä. Väreillä, joita voidaan havaita tietokoneen ruudussa tai paperilla, 

on omat väriavaruutensa. Ne ovat nimeltään CMYK ja RGB. Ohjeistuk-

sessa on yleensä myös painetusta materiaalista ohjeet, jotka noudattavat 

samaa visuaalista ilmettä. (Casamedia.)  

3.2 Graafinen suunnitteluprosessi 

Kun tehdään graafista suunnittelutyötä, tärkein taito on luova ongelman-

ratkaisukyky. Kokonaisuudessaan graafinen suunnitteluprosessi sisältää 

luovaa työskentelyä eri vaiheineen. Kun työtehtävä on saatu, alkaa suun-

nitteluprosessi valmisteluvaiheella. Valmisteluvaiheessa selvitetään työn 

ongelma ja asetetaan työskentelyn kannalta tärkein tavoite. Työn ongel-

mien löytäminen on tärkeää, jotta voidaan luoda niihin luova ratkaisu. 

Tämän jälkeen alkaa kypsyttelyvaihe, jossa asia kannattaa jättää mieleen 

hautumaan. Kypsyttelyvaiheessa alkaa kasautua paljon materiaalia ideoin-

tivaihetta varten.  

 

Suunnittelutyön ideointivaiheen tulisi tuottaa paljon erilaisia ideoita, eikä 

tulisi tyytyä siihen ensimmäisenä mieleen tulleeseen ideaan. Kun ideoita 

on kerääntynyt kymmeniä, alkaa niistä huonoimpien karsiminen pois. Hy-

vät ideat eivät useinkaan tule kovinkaan nopeasti tai itsestään, työvaihe si-

sältää sinnikästä työskentelyä ongelman parissa, itselle sopivalla työtaval-

la. Kun ideoista on löytynyt kaikista paras, alkaa sen hionta- ja toteutus-

vaihe, eli itse konkreettinen työskentely. Parasta ideaa pyritään viemään 

niin pitkälle, kuin mahdollista. Viimeinen vaihe vaatii työskentelijältä sit-

keyttä viedä hyvä idea sen ansaitsemaan lopulliseen toteutukseen saakka. 

Kuvassa 1 on esitetty graafisen suunnitteluprosessin vaiheet. (Toivanen 

2015.) 

 

 

Kuva 1. Graafinen suunnitteluprosessi vaiheittain 

  

Valmisteluvaihe

Kypsyttelyvaihe

Ideointivaihe

Hionta- ja toteutusvaihe

Valmis työ
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4 VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU 

Verkkosivujen tekeminen alkaa sisällön suunnittelusta ja etenee toteutuk-

seen ja lopulta valmiin sivuston julkaisuun. Asiakastyönä tehty sivusto 

etenee vaiheittain niin, että jokainen vaihe hyväksytetään asiakkaalla. Näin 

saadaan aikaiseksi asiakkaan tarpeiden mukainen sivusto. Verkkosivujen 

suunnittelussa voidaan käyttää erilaisia apuvälineitä jotka edistävät toteu-

tusta. Näitä ovat synopsis, rakennesuunnitelma ja käyttöliittymäsuunni-

telma. Sivuston toteutusvaihe sisältää sivujen luomisen, testaamisen ja lo-

pulta julkaisun. 

 

Aivan sivuston suunnittelun alussa pohditaan asiakkaan kanssa, minkälai-

seen käyttöön sivusto tulee ja miksi se halutaan tehdä. Sivuston sisällöstä 

ja sen ulkoasusta kirjoitetaan ylös ideoita, joiden pohjalta sivuston raken-

netta voidaan alkaa kehittää. Hahmotelma verkkosivujen sisällöstä kirjoi-

tetaan usein synopsiksen tai projektisuunnitelman muotoon. Tämän poh-

jalta voidaan myös arvioida koko projektin työmäärää ja siihen liittyviä 

kustannuksia. (Keränen 2006, 9.) 

 

Suuremman verkkosivuston tekeminen on prosessi, jolla voi olla budjettia, 

henkilöstöä ja suhdetoimintaa koskevia seurauksia organisaatiolle, kehi-

tyksen aikana ja pitkään sivuston käyttöönoton jälkeen. Huonosti suunni-

teltu ja hätiköidysti aikaansaatu sivusto jää usein huomaamattomaksi ja 

hyödyttömäksi. Sivustoa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon sen jokai-

nen vaihe yhteydessä sivuston suunnitelmaan. Sivuston kehittäminen aloi-

tetaan ottamalla huomioon käyttäjiltä ja organisaatiosta saatu palaute. 

(Lynch 2009, 24, 25.) Kuvassa 2 on esitetty verkkosivuston kehittymisen 

päävaiheet työskentelyn alusta valmiiseen sivustoon. 

 

 

Kuva 2. Sivuston kehittymisen vaiheet 

Sivuston testaaminen ja viimeistely

Valmiin sivuston julkaisu

Sivuston rakentaminen

Kehitystyö Prototyyppi Sivuston kokoaminen

Sisällön, ulkoasun ja rakenteen suunnittelu

Rautalankamalli Käyttöliittymäkuvat Sisällön luonti

Toimintasuunnitelma ja projektinhallinta

Tavoitteiden määrittely Tutkimustyö Projektisuunnitelma
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4.1 Sivuston rakenne 

Verkkosivujen sisällöstä voidaan luoda rakennekaavio, jota hyödynnetään 

sisällön tuotannon ja toteutuksen työstämisessä. Rakennekaaviossa 

sivuston sisältö ja sivujen väliset linkitykset on kuvattu kaaviomaiseen 

kuvaan. Rakenteessa kuvattu ylin taso on usein sivuston etusivu, jonka 

linkit viittaavat samaan tai alemmalle tasolle sivuston rakenteessa. 

Rakennetta suunniteltaessa voidaan havaita, onko sivusto helposti 

opittavissa. Kun käyttäjä löytää haluamansa tiedon kolmen klikkauksen 

takaa, sivuston rakennetta voidaan pitää onnistuneena. Suuremmissa 

sivustoissa käytetään usein hakukonetta, jotta tieto voidaan löytää 

nopeammin. Rakennekaaviota  käytetään apuna sivuston käyttöliittymän 

suunnittelussa. (Keränen 2006, 9, 10.) 

 

Ennen kuin sivuston ulkoasua ja käyttöliittymää aletaan liiaksi suunnitella, 

kannattaa toteuttaa rautalankamalli sivuille halutuista elementeistä. Mallin 

suunnittelu auttaa keskittymään tulevan sivuston rakenteeseen niin, ettei 

ulkoasun suunnittelu vie sitä sivuraiteille. Rautalankamalli on kaksiulot-

teinen ohjeistus siitä, mihin tärkeimmät navigoinnit sekä elementit sijoite-

taan sivustolla. Jotta suunnittelu saadaan pysymään sisällön rakenteessa ja 

navigoinnissa, rautalankamallista tulisi tehdä yksinkertainen ja koristele-

maton, ilman värejä, kuvia tai erikoisia fontteja. Usein mallissa ainoana 

kuvana toimii organisaation logo, vähintään kuitenkin se, mihin kohtaan 

se sijoitetaan. Käyttöliittymäsuunnittelijat ja ulkoasun suunnittelijat voivat 

aloittaa suunnittelutyön tekemällä alustavia ja lopullisia suunnitelmia si-

vuston ulkoasusta, käyttämällä valmista rautalankamallia suunnittelun 

pohjana. (Lynch 2009, 88–90.)  

4.2 Käyttöliittymäsuunnittelu  

Verkkosivujen käyttöliittymä muodostuu ulkoasun asettelusta, 

navigaatiosta ja erilaisista painikkeista. Koska sivustolla liikutaan linkkien 

avulla, niiden sijainti ja toimivuus sekä linkin takaa löytyvä sisältö on 

käytettävyyden kannalta oleellista. Käyttöliittymän tulisi olla 

toiminnoiltaan samanlaista jokaisella sivulla, jotta käyttäjä oppisi siellä 

liikkumaan. Kun sivusto on laaja, olisi käyttäjän hyvä tietää jatkuvasti 

sijaintinsa sen rakenteessa. Tätä voidaan helpottaa näyttämällä rakenteesta 

polku tai korostamalla sijainti navigaatiossa. Laajoissa sivustoissa voidaan 

jaotella linkit osioihin tai päätasoihin ja otsikoida ne. (Keränen 2006, 9, 

10) 

 

Käyttöliittymäsuunnittelussa hyvän käyttöliittymän kymmenen muisti-

sääntöä on havainnollistettuna taulukossa 1. (Toivanen 2015):   

 

1. On tunnettava käyttäjä ja se, mihin hän sivustoa käyttää. Käy-

tettävistä toiminnoista tehdään yksinkertaisia ja helppoja. 

2. Käyttöliittymä noudattaa perinteisen käyttöliittymän periaattei-

ta, asiat tehdään usein totuttuun tapaan. 
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3. Visuaalinen ilme sekä toiminnot pysyvät samankaltaisina kaik-

kialla käyttöliittymässä. 

4. Graafinen käyttöliittymä nostaa esille tärkeimmät ja kiinnosta-

vimmat asiat ensimmäiseksi. 

5. Käyttöliittymä antaa käyttäjälle palautetta niin oikein, kuin 

väärin menneissä tilanteissa, käyttäjä ei saa jäädä epätietoiseen 

tilaan. 

6. Käyttöliittymä sallii käyttäjän tekemät virheet ja opastaa niiden 

korjaamisessa. 

7. Käyttäjän totuttua toimintoihin, liikkumista sivustolla voidaan 

nopeuttaa oikopoluilla tai näppäinkomennoilla. 

8. Sivustolla oleva teksti on selkeää, johdonmukaista sekä käyttä-

jälle hyödyllistä, teksti on käyttöliittymän ääni. 

9. Yksinkertainen ja huomaamaton käyttöliittymä on kaikista toi-

mivin. 

10. Sivuston on oltava jatkuvasti kehityksessä käyttäjiltä saadun 

palautteen mukaan. 

 

Taulukko 1. Hyvän käyttöliittymän kymmenen muistisääntöä 

Rautalankamallin jälkeen tärkeä vaihe sivuston suunnittelussa on käyttö-

liittymäsuunnittelu. Käyttöliittymäsuunnittelussa kannattaa toteuttaa käyt-

töliittymäprototyyppi sivustosta. Prototyyppi sivustosta tehdään usein pa-

perille, suunnitteluohjelmistoon tai HTML-muotoon. Käyttöliittymäsuun-

nitelman toteutus web-sivuna, HTML-kielellä, on paras mutta vaativin 

keino. Sen hyötyjä ovat suunnittelijalle annettu vapaus toteuttaa sivusto 

juuri sellaiseksi, kuin hän on sen tarkoittanut. Web-sivuna se on myös rea-

listisin ja siitä saadaan hyvin tuotantoversion oloinen. Prototyypin avulla 

saadaan selkeä kuva siitä, kuinka sivusto käytännössä tulee toimimaan ja 

miltä se tulee näyttämään. Verkkosivujen responsiivisuus käytännössä se-

kä sivulta toiselle siirtyminen selkeytyy tässä vaiheessa suunnittelua. Pro-

totyyppiä rakentaessa sivusto tulee samalla myös testattua toiminnoiltaan. 

(Linna 2014.) 

4.3 Käyttökokemussuunnittelu 

Käyttäjäkokemus, eli User Experience, pitää sisällään useita eri osioita.  

Verkkosivujen suunnittelussa otetaan aluksi huomioon se, kuka ja miten 

sivustoa käytetään, miksi sitä käytetään ja mihin tarkoitukseen sekä mil-

loin käyttäminen tapahtuu. Käyttökokemussuunnittelu alkaa sivuston 

suunnittelun alussa, kun tutkitaan tarpeita ja tavoitteita sivuston suhteen. 

Sivuston kehittämisessä mukana olevien käyttöliittymäsuunnittelijan sekä 

kehittäjän tulisi tunnistaa sivuston keskeisimmät tavoitteet. Tutkimalla 

olemassa olevan sivuston analytiikkaa, voidaan havaita ne käyttäjäpolut ja 

sivuston tekniset vaatimukset, joita ei välttämättä olisi tullut ajatelleeksi. 

Eri sivustoilla käytetään esimerkiksi mobiililaitetta sivun selaamiseen 

enemmän kuin toisilla. 
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Käyttäjäkokemuksen parantamisella pyritään aina parempaan käyttöko-

kemukseen. Tämän tulisi olla jokaisen sivuston tarkoitus. Sivuston jokai-

nen käyttäjä pyritään ottamaan huomioon suunnittelussa, etenkin keskei-

simmät käyttäjät ja heidän tarpeensa. (Front 2014.) 

 

Verkkosivut kannattaa suunnitella mahdollisimman yksinkertaiseksi käyt-

täjälle. Sivustolla toimiminen pyritään tekemään niin helpoksi, että yli-

määräistä ajattelua tai muistamista ei tarvita. Suunnittelussa on myös 

huomioitava standardinomaiset toimintatavat sivustoilla, käyttäjä olettaa 

toimintojen olevan samankaltaisia kuin yleisesti muualla. (Arola 2015.) 

4.4 Ulkoasun ja sisällön suunnittelu 

Verkkosivujen käyttöliittymää suunniteltaessa suunnitellaan myös sen vi-

suaalinen ilme. Kun asiakas on yritys tai organisaatio, visuaalisessa suun-

nittelussa hyödynnetään logoa ja olemassa olevaa värimaailmaa. Usein 

käytössä on graafinen ohjeisto, joka määrittelee värimaailmaan, typografi-

aan ja sommitteluun liittyvät periaatteet. (Keränen 2006, 12.) 

 

Verkkosivujen ulkoasun suunnittelu kiteytetään kolmeen tärkeään seik-

kaan: sivuston responsiivisuus, typografia sekä visuaaliset elementit. Res-

ponsiivisella suunnittelulla tarkoitetaan sivuston mukautumista joustavasti 

erilaisiin päätelaitteisiin, kuitenkin niin, että käyttökokemus pysyy par-

haana mahdollisena joka tapauksessa. Sivuston suunnittelua ei enää nyky-

ään tehdä vain yhteen näyttökokoon sopivaksi, vaan sille luodaan malleja, 

joiden mukaan se mukautuu kaikille laitteille.  

 

Sivustoilla voidaan myös käyttää erilaisia web-fontteja, joiden avulla voi-

daan viestiä vahvasti typografian keinoin. Typografian avulla voidaan teh-

dä sivuston ulkoasusta persoonallisempi sekä parantaa tekstin luettavuutta. 

Asioita esitetään paljon visuaalisilla elementeillä, kuten suurilla kuvilla ja 

videoilla sekä näkymillä, jotka seuraavat toisiaan. Myös tyhjä tila on tär-

keä elementti. Sillä hahmotetaan sisältöä ja sen avulla luodaan kontrastia 

sivustolle. (Myllyaho.) 

 

Sivuston ulkoasu ja sisältö tulisi luoda niin ymmärrettäviksi, että käyttäjä 

ei joutuisi ihmettelemään ja etsimään hakemaansa tietoa loputtomasti. 

Käyttäjälle tulisi ilmetä heti, mikä sivusto on ja miten sitä käytetään, jou-

tumatta kuluttamaan aikaansa ajattelemiseen. (Kruger, 2006, 11.) 

 

Sivuston sisällön tulisi olla ajanmukaista ja sitä olisi hyvä päivittää jatku-

vasti. Käyttäjän hakema sisältö tulisi olla helposti löydettävissä, useimmi-

ten kaivattu sisältö selvästi omissa linkeissään. Sellainen sisältö mitä käyt-

täjä ei etsi, mutta josta se voisi olla kiinnostunut, olisi oltava helposti näh-

tävissä. Sivustolta olisi hyvä ensimmäisenä ilmetä sen tunnus ja tehtävä, 

mistä on kyse ja mitä sillä voidaan tehdä. Myös navigointi kertoo käyttä-

jälle paljon sivustolta mahdollisesti löytyvästä sisällöstä. Ulkoasun ja si-

sällön tulisi näyttää mahdollisimman luotettavalta ja uskottavalta käyttä-

jälle. (Kruger 2006, 95–97.) 
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Kun mietitään tekstiä sivustolle, tulisi ottaa huomioon, että käyttäjä ei kui-

tenkaan lue kaikkea tekstiä, varsinkaan jos sitä on liikaa. Pitämällä teksti-

osuudet minimissä, sivut lyhenevät ja käyttäjä löytää tekstistä tarvitseman-

sa helposti. Myös sivustolla esiintyvät monisanaiset ohjeet, tulisi pitää 

mahdollisimman lyhyinä, tavoitteena niiden poistaminen kokonaan niin, 

että toimiminen sivustolla on itsestään selvää. (Kruger 2006, 45, 47.) 

4.5 Vallitsevat trendit 

Verkkosivujen suunnittelu elää jatkuvasti ja uusia trendejä voi huomata 

joka vuosi erilaisia. Sivuja suunniteltaessa ne kannattaa ottaa huomioon, 

mutta niitä ei kannata seurata sokeasti. Trendejä on hyvä harkita sivustoja 

suunniteltaessa, ottamalla huomioon sivuston käyttötarkoitus ja käyttäjä-

kunta. 

 

Vuonna 2015 verkkosivujen uusimisessa ja jatkokehittämisessä tulisi ottaa 

huomioon seuraavat viisi trendiä taulukossa 2:  

 

1. Flat design 

 

On todella yksinkertaistettua, ikonimaista ja kak-

siulotteista asioiden esittämistä. Elementti luo 

sivustolle selkeyttä ja käyttömukavuutta. 

2. Neutraalit värit 

 

Suosiossa pastellivärit. Korosteväreillä selkeyte-

tään sivuston rakennetta ja helpotetaan siellä 

navigointia. 

3. Laatikot 

 

Kutsutaan myös laatoiksi tai tiiliksi. Elementtejä 

jotka tuovat sivustolle selkeää rakennetta ja ne 

reagoivat responsiivisilla sivustoilla erinomaises-

ti. 

4. Suuret kuvat 

 

Suurilla ja näyttävillä kuvilla voidaan kertoa 

käyttäjälle paljon lyhyessä ajassa. Kuvia lisätään 

ja tekstiä lyhennetään. 

5. Innovatiivinen 

scrollaus 

 

Tarkoittaa sivun rullaamista alaspäin ja sen aika-

na tapahtuvaa tarinan kerrontaa. Innovatiivista 

on hyödyntää scrollausta uudenlaisissa yhteyk-

sissä. 

 

Taulukko 2. Vuoden 2015 verkkosivutrendit 

Nämä viisi trendiä kasvattavat jatkuvasti suosiotaan ja näkyvät vahvasti 

vuonna 2015 luoduilla verkkosivuilla. (Halikkä 2015.) 

 

Tähän asti typografia on ollut selvästi tylsempää verkossa kuin painetussa 

materiaalissa, erilaisten rajoitusten vuoksi. Persoonallisempi typografian 

käyttö, on selvästi kasvussa sivustoilla vuonna 2015. Erityisesti fontin ko-

ko on kasvussa sekä otsikoiden kanssa ollaan rohkeampia. Verkkosivuilla 

luettavuus ja selkeys ovat selvästi tärkeämpiä kuin painetussa työssä, sillä 
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verkossa kilpailu on kovempaa. Käyttäjän huomio sivustolla voidaan saa-

da onnistuneen typografian käytön keinoin.  

 

Sivustoista tehdään myös entistä sosiaalisempia. Lähes jokaiselta verkko-

sivulta löytää nykyään chatin, videoneuvottelut, blogin tai some-

integroinnit. Verkkokaupoista saa palvelua kuin kaupasta tai kahvilasta. 

Sivusto voi laajentua myös sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi esimerkiksi 

työntekijöille, asiakkaille tai kumppaneille. Trendi jatkaa kehitystään ja 

arvioidaan että pienemmät yhteisösivustot jatkavat kukoistustaan. (Olan-

der 2015.) 

 

Responsiivisuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista nykyaikaisilla 

verkkosivuilla. Mobiiliystävällisesti toimiva sivusto on tärkeämpää kuin 

koskaan aikaisemmin. Sivuston joka toimii jokaisella päätelaitteella, on 

todettu vahvistavan asiakkaiden uskollisuutta. Ei ole kuitenkaan mitään 

merkitystä sivustolla joka voidaan löytää, jos sitä ei käytetä. Sivustoa 

suunniteltaessa jokaiselle päätelaitteelle sopivaksi, voidaan harkita useita 

vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina on erottaa sivustosta mobiiliversio omaksi si-

vustokseen, suunnitella sivusto mukautuvaksi, responsiivinen suunnittelu 

tai oma mobiilisovellus. Suurimmalle osalle sivustoja sopii parhaiten res-

ponsiivinen suunnittelu. (Tower 2015.) Kuvassa 3 on havainnollistettu 

COSS ry:n verkkosivuston responsiivisuus. 

  

 

Kuva 3. COSS ry:n sivujen responsiivisuus 

Verkkosivuilla kannattaa myös julkaista jatkuvasti, jotta sivusto ei kuole. 

Erilaiset verkkojulkaisut keräävät sivustolle kävijöitä ja niiden avulla voi-

daan vakuuttaa käyttäjä. Vuonna 2015 yhä useampi yritys markkinoi itse-

ään sisällöllä, jota arvostavat käyttäjät, sosiaalinen media ja myös hakuko-

neet. Nykyaikainen sivusto on moderni, päivittyvä ja jatkuvasti kehittyvä. 

Helppokäyttöiset julkaisujärjestelmät auttavat sivuston päivityksessä, jotta 

sitä voidaan tehdä itse. (Olander 2015.)  
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5 KÄYTETYT OHJELMISTOT JA MENETELMÄT 

Tämä luku sisältää työskentelyn aikana käytetyt Adoben ohjelmistot, 

luonnosten suunnittelumenetelmän ja sisällönhallintajärjestelmät.  Ensim-

mäiseksi esitelty järjestelmä osoittautui asiakkaan tarpeisiin sopimatto-

maksi verkkosivujen toteutuksessa ja viimeisenä esitelty lopulliseksi jär-

jestelmäksi toteutukseen. Kaikkiin ohjelmistoihin tutustuttiin vuoden 2014 

syksystä alkaen ja niiden käyttöä opeteltiin ennen lopullisten tuotosten te-

koa.  

 

Adobe, jonka ohjelmistoja työssä on käytetty, on digitaalimarkkinoinnin 

sekä luovien ohjelmistojen johtava tuottaja. Eri ohjelmistoilla voi luoda, 

hallita ja mitata haluamaansa sisältöä. Adoben työkalujen ja palveluiden 

avulla voidaan saavuttaa parempia tuloksia myös liiketoiminnassa. (Ado-

be.) 

 

Eri Adoben ohjelmat on kehitetty mahdollisimman samanlaisiksi käyttö-

liittymiltään, jolloin ohjelmasta toiseen liikuttaessa toiminnot löytyvät 

loogisesti samoista paikoista. Työssä käytetyt Adoben ohjelmat (Photos-

hop, Illustrator ja InDesign) ovatkin selkeästi hyvin samankaltaisia. Näitä 

ohjelmia päätettiin käyttää työkaluina visuaalisessa suunnittelussa ja toteu-

tuksessa, sillä ne ovat alalla suosittuja sekä toiminnoiltaan monipuolisia ja 

myös tekijällä oli niiden toiminnasta jonkinlainen käsitys. 

5.1 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop on tunnettu kuvankäsittelyohjelma bittikarttagrafiikalle. 

Ohjelmaa käytetään usein kuvien tekemiseen ja muokkaamiseen, mutta se 

taipuu myös pienten painoon menevien julkaisujen sekä käyttöliittymäku-

vien toteutukseen. 

 

Photoshopissa käsiteltävä bittikarttakuva rakentuu lukuisista pikseleistä ja 

se esiintyy digitaalisessa muodossa. Jokaisella pikselillä on myös oma vä-

riarvonsa. Kuvia ei voida loputtomasti suurentaa, koska ne muuttuvat ra-

keisiksi ja niiden resoluutiota muuttamalla voidaan vaikuttaa siihen, tu-

houtuuko pikseleitä vai luodaanko niitä lisää. (Korkeila 2012, 18.) 

 

Kuvankäsittelyohjelma oli tekijälle entuudestaan melko tuttu työkalu ku-

vien muokkaamiseen ja pienten julkaisujen tekemiseen. Tämä helpotti 

muiden Adoben ohjelmistojen käytön opettelua. Työssä käytettiin vuonna 

2012 julkaistua Photoshopin ohjelmaversiota CS6, Windows – ympäris-

tössä. Ohjelmalla tehtiin työskentelyn aikana muutamia käyttöliittymäku-

via verkkosivujen suunnittelun aikana, kaksipuolinen esite sekä tarra pai-

nettavaksi. Ohjelmaa käytettiin myös valmiiden logojen ja kuvien muok-

kaamiseen. Kuvassa 4 on COSS ry:n kolmeen osaan taitettavan esitteen 

ulkopuoli lähes valmiina sekä ohjelman käyttöliittymä.  
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Kuva 4. Photoshopin käyttöliittymä ja painoon menevä esite työn alla 

5.2 Adobe Illustrator 

Adoben Illustrator sopii erityisen hyvin vektoriaineistojen tuottamiseen ja 

muokkaamiseen. Ohjelmalla luodaan usein yritysviestinnässä graafisia 

elementtejä kuten logoja tai lehti-ilmoituksia. Alun perin Mac-

käyttöjärjestelmälle kehitetty ohjelma on pitkään ollut saatavilla myös 

Windows-käyttöjärjestelmälle. Käyttöjärjestelmien välillä ohjelman toi-

minnassa tai käytössä ei ole juurikaan eroja. Kun ohjelmassa tallennetaan 

tai tuodaan tiedostoja, ne toimivat molemmissa käyttöjärjestelmissä. Oh-

jelman käyttöliittymä sisältää peruspilareina valikkorivin, ohjauspaneelin, 

työkalut sekä paneeliryhmät. Illustratorissa on kaikkiaan 40 paneelia, jois-

ta vain osa on näkyvillä oletusnäkymässä. Käyttäjä pystyy rakentamaan 

tarvittavista paneeleista omaan käyttöönsä sopivia työtiloja ja tallentamaan 

niitä eri käyttötarkoituksiin. 

 

Vektorikuva muodostuu viivoista ja pinnoista, jolloin se soveltuu erityisen 

hyvin graafisten kuvioiden luomiseen. Vektorigrafiikassa hyvänä puolena 

tulee se, että sitä ei sidota resoluutioon, jonka vuoksi tehtyjä kuvioita voi-

daan suurentaa ja pienentää niin ettei niiden laatu kärsi. (Korkeila 2012, 

5,10–11,18.) 

 

Illustrator oli tekijälle kuvankäsittelyohjelmaa tuntemattomampi työkalu. 

Ohjelman käyttöä opeteltiin erilaisten tutoriaalien avulla ja graafiseen 

suunnitteluun liittyneen kurssin aikana lyhyesti. Työskentelyssä käytettiin 

vuonna 2012 julkaistua Illustratorin ohjelmaversiota CS6, Windows-

ympäristössä. Ohjelman käyttöä tuli kokeiltua myös piirtopöydän avulla, 

mutta se tuntui menevän liian vaikeaksi. Lopulta saatiin aikaiseksi toivotut 

logot sekä graafinen elementti erilaisten julkaisujen sekä verkkosivujen 

koristukseksi. Työkaluna Illustrator on graafikolle ehdoton väline, koska 

sen mahdollisuudet ovat laajat. Kuvassa 5 näkyy työn alla oleva, lähes 

valmis graafinen elementti sekä ohjelman käyttöliittymä. 
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Kuva 5. Illustratorin käyttöliittymä ja graafinen elementti työn alla 

5.3 Adobe InDesign 

Adobe InDesign on taitto-ohjelma, jota käytetään painettujen sekä säh-

köisten julkaisujen tekemisessä. Sitä käytetään ensisijaisesti julkaisujen 

layoutin suunnittelussa, jossa asetellaan tekstiä ja kuvia lopulliseen julkai-

suun. (University of Washington 2013.) 

 

Graafisen ohjeistuksen taittamiseen käytetty InDesign oli tekijälle entuu-

destaan melko tuntematon. Ohjelmaa oli opeteltu käyttämään graafiseen 

suunnitteluun liittyneen kurssin aikana lyhyesti sekä oma-aloitteisesti tut-

kimalla sen toimintaa. Työskentelyssä käytettiin vuonna 2012 julkaistua 

InDesignin ohjelmaversiota CS6. Valmiiksi taitettu graafinen ohjeisto 

muunnettiin, helposti selattavaan, PDF-muotoon. Kuvassa 6 näkyy In-

Designin käyttöliittymää sekä graafisen ohjeistuksen taiton yksi sivu, jossa 

kerrotaan kuinka värillistä logoa tulisi käyttää. 

 

 

Kuva 6. InDesignin käyttöliittymä ja graafisen ohjeiston kasaus 
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5.4 Paperiluonnokset 

Paperiluonnosten tekemisestä oli paljon hyötyä visuaalisessa suunnittelu-

työssä, ideoiden keräämisessä ja niiden kehittämisessä. Ne olivat suuressa 

roolissa jokaisen työn suunnitteluvaiheessa. Luonnosten tekeminen on 

myös selvästi nopeampi tapa toteuttaa paperille, kuin työhön valittuun oh-

jelmaan. Paperiluonnoksia voidaan käyttää myös verkkosivuston käyttö-

liittymäsuunnittelussa, mutta sitä ei tämän työn aikana tehty. 

 

Logon suunnittelutyö aloitettiin erilaisten ideoiden hahmottelulla paperil-

le. Luonnoksia tehtiin aina, kun hyvä idea tuli mieleen. Paperia ja kynä oli 

kuitenkin lähes aina saatavilla, kun uusi idea tuli mieleen. Luonnoksista 

valittiin parhaat jatkokehittämistä varten. Jatkokehittäminen ja lopullisen 

logon luominen tapahtui Adobe Illustratorissa. Kuvassa 7 näkyy muutamia 

tehtyjä luonnoksia logosta ja maskotista. 

 

 

Kuva 7. Paperiluonnoksia logosta ja maskotista  

Luonnoksia graafisen ohjeiston taitosta tehtiin aluksi paperille. Siinä hah-

motettiin ohjeistoon pääsääntöisesti tulevaa sisältöä, sen asettelua ja mah-

dollista sivumäärää. Paperiluonnosta käytettiin myös yhdistykselle painet-

tavan esitteen taittamisen hahmottamisessa, jotta saatiin selvyys, mikä 

kolmeen osaan taitettavan esitteen sivu taittuu minkäkin sivun päälle. 

 

Paperiluonnoksia käytettiin myös uudistettavien verkkosivujen käyttöliit-

tymän, rakenteen ja rautalankamallien suunnittelussa. Tekijälle paperi-

luonnos oli ehdoton sivuston hahmottamisen väline suunnittelun alussa. 

Luonnokset toimivat hyvänä mallina tekniselle toteuttajalle, kun ensim-

mäistä prototyyppiä alettiin toteuttaa sisällönhallintajärjestelmään. Etenkin 

laajoja sivustoja suunniteltaessa ja rakentaessa luonnoksista on hyötyä, sil-

lä sivuston rakennetta ei tarvitse yrittää muistaa ulkoa. 
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5.5 Odoo 

Odoo on jatkuvasti kasvussa oleva, avoimeen lähdekoodiin perustuva 

ERP-ohjelmisto. Odoo pitää sisällään kaikki perinteiset ERP-ohjelmiston 

toiminnot, joilla voidaan hoitaa kokonaan yrityksen liiketoimintaan liitty-

vät transaktiot. Perinteisten toimintojen lisäksi sen vakiomoduuleihin kuu-

luu Web-site builder -sisällönhallintajärjestelmä sekä e-Commerse -

verkkokauppamoduulit, joiden avulla yritys pystyy hallitsemaan samanai-

kaisesti myös verkkosivujaan ja siellä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Vakio-

moduuleihin kuuluvat myös markkinointiin, blogin pitämiseen sekä henki-

löstön rekrytointiin ja arviointiin liittyvät moduulit. Se, että Odoo pystyy 

tarjoamaan kattavan sovellustarjonnan valmisohjelmiston ohella, on sen 

ehdoton vahvuus.  

 

Avoimen lähdekoodin sekä lisenssivapaiden ohjelmistojen käyttö on tois-

taiseksi uutta ERP-markkinoilla. Yrityksillä on vielä käsitys siitä, että mitä 

kalliimpi ohjelmisto on, sitä laadukkaampi. Odoo on Suomessa vielä suh-

teellisen tuntematon ohjelmisto, vaikka sitä käytetään jo laajasti maailmal-

la. Yleisesti saatavilla olevasta jakeluversiosta puuttuvat vielä paikalliset 

taloushallinnon moduulit ja tämä on tiettävästi yksi ohjelmiston heikkous 

Suomessa, vaikkakin ohjelmistoon on mahdollista saada Suomalaisten 

Odoo-toimittajien tekemiä valmismoduuleita. Suomessa Odoo–

ohjelmistoa on alettu käyttää pääsääntöisesti kaupan toimialalla sekä pal-

veluliiketoiminnassa. (Itewiki.) Kuvassa 8 näkyy Odoon käyttöliittymä. 

 

 

Kuva 8. Odoo-ohjelmiston Web-site builder moduulin käyttöliittymä 

Verkkosivujen toteutusta varten toimeksiantaja ehdotti Odoo-järjestelmää. 

Odoo kuulosti monipuoliselta ja toimivalta vaihtoehdolta, joten siihen pää-

tettiin lähteä tutustumaan. Sivuston toteuttaja sai toimeksiantajalta myö-

hemmin tunnukset Odooseen tutustumista varten ja lähti opettelemaan sen 

käyttöä, samalla toteuttaen ensimmäistä prototyyppiä tulevasta sivustosta. 

 

Ohjelmistoon tutustumisen aikana selvisi, että sivustosta ei saisi tehtyä 

kovinkaan omaperäistä ulkoasultaan tai sisällöltään, jolloin sen suunnittelu 

olisi lähes tarpeetonta. Huomattiin, että Odoolla kuitenkin pystyy toteut-
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tamaan perinteisen kaavan mukaisesti toteutettavat, yksinkertaiset verkko-

sivut, mutta se ei soveltunut tiedotustyyppisen sivuston toteuttamiseen tai 

sivustoon, joka sisältäisi runsaasti sisältöä. Verkkosivujen toteuttamiseen 

luotu moduuli oli selvästi melko alkutekijöissään mahdollisuuksiltaan. Oh-

jelmistoon tutustumisen aikana se myös päivittyi uudempaan versioon, jol-

loin kaikki tehty työ katosi. 

 

Lopulta päädyttiin sivuston teknisen toteuttajan kanssa siihen lopputulok-

seen, että ohjelmisto ei vielä sovi yhdistyksen verkkosivujen tarpeisiin. 

Näyttää siltä, että Odoo-ohjelmisto kehittyy koko ajan Web-site builder-

moduulin osalta. Kyseessä on selvästi kuitenkin erinomainen toiminnan-

ohjausjärjestelmä, mutta ei kannattava hyödyntää pienen verkkokaupan 

takia.  

 

Sivuston suunnittelijalle Odoo tuottaa ongelmia lähinnä silloin, kun verk-

kosivustosta halutaan muutakin kuin käyntikorttimaiset, perinteiseen kaa-

vaan sopivat sivut. Odoolla tehdyt sivut voi tunnistaa selkeistä elementeis-

tä, joihin ei sivuston tekemisessä juurikaan kykene vaikuttamaan. Tällöin 

sivustot näyttävät hyvin samankaltaisilta eivätkä välttämättä juuri yrityk-

sen tai yhdistyksen imagoon sopivilta. 

5.6 WordPress 

Tällä hetkellä suosituin sisällönhallintajärjestelmä on WordPress. Se on 

tunnettu helppokäyttöisimpänä avoimen lähdekoodin CMS-järjestelmänä. 

Sen käyttäminen ei vaadi palvelimen asentamista, osaamista tietokannoista 

tai PHP-kielestä. Järjestelmän käyttämistä helpottaa myös sen oma palve-

luntarjonta. Järjestelmän lataaminen sen kotisivuilta on kuitenkin mahdol-

lista. Toiseksi ja kolmanneksi suosituimpiin järjestelmiin kuuluu Joomla 

sekä Drupal, mutta nopeimmin kasvava on WordPress. Järjestelmä aloitti 

toimintansa toukokuussa 2003 bloggausalustana, josta se alkoi vähitellen 

kehittyä monipuliseksi sisällönhallintajärjestelmäksi. (Mitchell 2013.) 

 

Järjestelmän lataus, asennus, käyttö ja muokkaus on ilmaista. WordPressiä 

on mahdollista myös jatkaa sen kymmenillä tuhansilla maksuttomilla lisä-

osilla. Oman sivuston päivittäminen on tehty todella helpoksi käyttäjälle. 

Järjestelmää käytetään usein nettisivujen, blogien, kuvagallerioiden, port-

folioiden sekä verkkokauppojen pitämiseen. (Sivututka 2015.) 

 

WordPress-sisällönhallintajärjestelmää käytettiin yhdistyksen verkkosivu-

jen toteuttamisessa toimeksiantajan toiveesta. Yhdistyksen alkuperäiset si-

vut oli myös toteutettu samalla järjestelmällä, joten sen käyttäminen oli 

heille tuttua. Yhdistyksen sen hetkisiltä sivuilta saatiin paljon materiaalia 

uudistettaviin sivuihin. Ensimmäistä prototyyppiä toimivasta sivustosta 

alettiin tehdä keväällä 2015. Aluksi sivuston tekninen toteuttaja alkoi so-

veltamaan Bootstrapia sisällönhallintajärjestelmään. Sivuston teema toteu-

tettiin tyhjältä pohjalta, alusta saakka ohjelmoimalla ja suunnittelemalla. 
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6 YHDISTYKSEN VISUAALISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 

Tässä luvussa käsitellään yhdistykselle tehtyjä, visuaalisen ilmeen ajan-

mukaistamiseen sekä graafisen ohjeiston taittamiseen sisältäneitä vaiheita.   

6.1 Logouudistus 

Lähtökohtaisesti logon uudistamisessa oli otettava huomioon, että sen 

ulkoasun ei ole tarkoitus täysin muuttaa muotoaan ja väriään entisestä, 

vaan tarkoitus oli lähteä virkistämään ja päivittämään aikaisempaa logoa. 

Toimeksiantajan toiveena olikin pitää väritys vihreässä ja keltaisessa, 

tekstinä COSS ja ottaa mahdollisesti mukaan myös yhdistyksen maskotti. 

Kaikenlaisia ehdotuksia tulevasta logosta sai ehdottaa. Alkuun tuli myös 

ajatuksia siitä, että logosta voisi olla useampi erilainen versio erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. Kuvassa 9 näkyy COSS ry:n alkuperäinen logo, jossa 

maskotti tekstin yläpuolella. 

 

 

Kuva 9. COSS ry:n alkuperäinen logo  

Ensimmäiset luonnokset logosta ja itse suunnittelutyö aloitettiin syksyllä 

2014. Logojen suunnittelu alkoi paperiluonnosten tekemisellä, logon 

tyylistä ja erilaisista versioista maskotista sekä näiden yhdistelmistä 

karkeasti luonnostelemalla paperille. Ideoita tulikin paljon ja logoissa 

alkoi näkyä jo joitakin yhteneväisyyksiä, jotka voitaisiin ottaa käyttöön. 

Paperille piirtämisen jälkeen oli aika tutustua käytettävään ohjelmaan, 

Adobe Illustratoriin, jonka tekijä valitsi mielestään työn toteuttamiseen 

parhaiten sopivimpana ohjelmana, vaikka aikaisempaa käytännön 

kokemusta ohjelmasta ei ollut. Tekijä valitsi Adobe Illustratorin myös 

siksi, että sillä olisi mahdollista toteuttaa haluttu vektorigrafiikkakuva 

logosta. Ohjelman käyttö ei  ollut entuudestaan tuttua, mutta sen käyttöä 

lähdettiin opettelemaan. Opettelua auttoi aikaisempi kokemus Adobe 

Photoshopista sekä tutoriaalit, jotka löytyivät netistä. Myös samoihin 

aikoihin käyty graafisen suunnittelun opintojakso oli todella hyödyllinen 

kaikkien opinnäytetyössä käytettyjen Adoben ohjelmien kannalta.  
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Logon suunnittelu valitulla ohjelmalla alkoi yksinkertaisesti erilaisten 

tekstityylien sekä värien yhdistelmillä ja niiden pyörittämisellä ruudulla. 

Tässä kohtaa tuli ajatus siitä, että COSS –tekstin alapuolelle tulisi teksti: 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus ja myös sama englanniksi 

toiseen logoon. Sopivan fontin löytämiseksi tehtiin useita versioita ja 

niistä tekijä valitsi kolme mielestään parhainta jatkokäsittelyyn. Tässä 

vaiheessa ohjelman käyttö oli sen perusteiden hallinnassa ja valitut fontit 

alkoivat muuntautua ruudulla muokattaviksi vektoripoluiksi, sillä tekstiä 

haluttiin muokata oman näköiseksi. Vektoroinnin jälkeen tekstin sisältöä 

ei enää muokattu kirjoittamalla, vaan muotoilemalla vektoripolkuja. 

Ensimmäinen ehdotus erilaisista logoista lähti yhteyshenkilölle 

arvioitavaksi. Se sisälsi kahden eri fontin pohjalta työstettyjä logoja, 

vihreän eri sävyillä sekä mustavalkoisina ja versioita maskotista, joita 

voisi käyttää logon yhteydessä tai erikseen. Yhdistyksessä tehtiin valinnat 

jatkokäsittelyyn menevistä logoista ja niitä lähdettiin muokkaamaan. 

Kuvassa 10 näkyy ähes valmiin logon viimeistelyä Adobe Illustartorissa. 

 

 

Kuva 10. Logon luominen Illustratorissa 

Virallisen logon lopullinen versio alkoi hahmottua vuoden 2014 lopussa. 

COSS ry:n yhteyshenkilön kanssa vaihdettiin useita sähköposteja joissa 

hiottiin tulevaa logoa mieleiseen tyyliin ja useaan eri käyttöön sopivaksi. 

Tarvittavien muokkausten jälkeen logosta syntyi kaksi eri versiota, 

maskotilla ja ilman, molemmat suomeksi ja englanniksi sekä 

harmaasävyiset versiot molemmista. Myös maskotista tehtiin oma erillinen 

tunnus yhdistykselle. Jokaisesta tehdystä logosta ja tunnuksesta tehtiin 

myös sopivat versiot painoon ja digitaaliseen käyttöön värijärjestelmillä 

CMYK ja RGB, sekä tiedostomuotoihin JPEG, PSD, EPS ja PDF. Nämä 

kaikki lähetettiin yhdistykselle pakattuna sähköpostilla. Yhdistyksessä 

oltiin logoihin tyytyväisiä ja niiden käyttö aloitettiin tämän jälkeen heti 

sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla. 
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Kuva 11. Yhdistyksen uudistettu virallinen logo 

Uudistetussa logossa, joka näkyy kuvassa 11, kirjainten muoto ja väritys 

muistuttaa yhdistyksen maskottia. Alkuperäiseen logoon verrattuna, uudis-

tettu logo on väritykseltään kirkkaampi ja muodoltaan paksumpi. Yhdis-

tyksen koko nimi on myös mukana logossa selvennyksenä. 

 

6.2 Graafisen ohjeiston taittaminen 

Toimeksiantajalta saatiin vapaat kädet työn toteuttamiseksi. Toiveena oli 

saada aikaiseksi sähköinen ohjeistus, josta olisi apua visuaalisen ilmeen 

yhtenäistämiseksi yhdistyksen käyttöön. Ohjeiston suunnittelu aloitettiin 

syksyllä 2014 ja sen työstäminen jatkui vuoden 2015 kevääseen asti, jol-

loin kaikki siihen sisältyneet työt saatiin valmiiksi ja liitettyä ohjeistoon 

mukaan. 

 

Yhdistykselle toteutettavan graafisen ohjeiston toteutus alkoi paperiluon-

nosten tekemisellä. Luonnoksissa hahmotettiin ohjeiston sisältöä, asettelua 

ja tulevaa sivumäärää, jotta oikeanlainen pohja valittuun ohjelmaan saatai-

siin luotua. Tekijälle oli uutta graafisen ohjeiston sisältö, josta oli aluksi 

otettava selvää. Ohjeistoon tuleva sisältö hyväksytettiin toimeksiantajalla 

jonka jälkeen työskentely jatkui. 

 

Graafista ohjeistusta lähdettiin taittamaan Adobe InDesignilla. Ohjeistuk-

sesta luotiin aluksi sivupohjat ja alustavat otsikoinnit sivuille. Työhön luo-

tiin kansilehti, ohjeiston sisällysluettelo ja eri sivut työn sisällölle. Ohjeis-

ton alkuun tehtiin ohjeet värillisen ja harmaasävyisen logon ja maskotin 

käytöstä. Siihen kuuluu myös logoissa käytetyt väriarvot sekä ohjeet oike-

an tiedostomuodon valitsemiseen. Logojen jälkeen ohjeistossa käsitellään 

typografiaa julkaisuissa sekä verkkosivuilla ja käytettyjen fonttien värejä. 

Tämän jälkeen tulee yhdistyksen graafisesta elementistä ja sen käytöstä 

ohjeet. Ohjeistukseen on otettu mukaan painettu esite sekä tarra, joiden ul-

koasua voidaan hyödyntää tulevissa painotöissä. Verkkosivujen ulkoasusta 

ja värien HEX-arvoista on myös oma osionsa ohjeistuksessa. Kuvassa 12 

on näkymä graafisen ohjeiston selaamisesta Adobe Readerilla. 
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Kuva 12. Graafisen ohjeiston selaaminen Adobe Readerilla 

Ohjeiston ulkoasussa on hyödynnetty yhdistykselle tehtyä graafista ele-

menttiä, joka esiintyy kaikilla sen sivulla. Työssä on myös käytetty yhdis-

tyksen käyttöön suunniteltua fonttia sekä värimaailmaa. 

 

Valmis, 11-sivuinen ohjeisto, muunnettiin helposti selattavaan PDF-

muotoon yhdistyksen käyttöön. Ohjeisto otettiin vastaan sellaisenaan eikä 

siihen tehty enää muutoksia. Graafista ohjeistoa käyttämällä voidaan yhte-

näistää yhdistyksen visuaalista ilmettä. 

6.3 Graafinen elementti 

Graafisen elementin suunnittelu ja tekeminen lähti tekijän omasta ehdo-

tuksesta liikkeelle, sen jälkeen, kun logo oli saatu valmiiksi. Elementin 

tarkoituksena on luoda yhteneväisyyttä yhdistyksen verkkosivuille ja pai-

nettuun materiaaliin. Yhdistyksessä oltiin pian ehdotuksen jälkeen, sitä 

mieltä, että elementti tulisi tarpeeseen ja se toimisi monikäyttöisesti eri yh-

teyksissä. Työn toteuttamiseen annettiin myös vapaat kädet. Toteutus-

suunnitelmana oli piirtää alustavat ideat paperille, joista parhaimmaksi va-

littua lähdettäisiin työstämään Adobe Illustratorissa. Lopulta valmista 

elementtiä lähdettiin sovittamaan graafiseen ohjeistoon ja verkkosivuille. 

 

Heti suunnittelun alussa oli selvää, että elementistä haluttaisiin jonkinlais-

ta liikettä ilmentävä sekä kolmiulotteinen. Myös väreinä haluttiin käyttää 

samoja kuin yhdistyksen uudistetussa logossa. Aluksi tehtiin useita luon-

noksia elementin muodosta paperille ja niissä esiintyi logossa näkyvä kel-

tainen nokka. Ideointivaiheessa nokkakuvio alkoi taipua aaltomaiseen 

muotoon, johon nokan muoto ei meinannut enää sopia. Ideointi jatkui vih-

reiden aaltojen ja viivamaisten pyörteiden piirtämisellä. Viivamaiset pyör-

teet piirrettiin lopulta Adobe Illustrator-ohjelmaan piirtopöytää käyttämäl-
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lä. Muuhun piirtopöydän käyttäminen tuntui liian haasteelliselta. Piirretyt 

viivat näkyvät kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Elementin pyörteet ennen 3D-efektejä 

Pyörteet luotiin yhdeksi kolmiulotteiseksi objektiksi ohjelman 3D-efektien 

avulla, jotta suunniteltuun elementtiin saatiin haluttu liike ja rakenne. Vä-

lillä elementin muokkaaminen tuotti ongelmia, koska tietokoneen, jolla 

työtä tehtiin, suorituskyky ei meinannut riittää kaikkiin muutoksiin. Lopul-

ta saatiin aikaiseksi sopiva elementti ja se sai vihreän liukuvärin. Pelkkä 

vihreä väri ei kuitenkaan riittänyt, vaan siihen lisättiin myös logossa esiin-

tyvä keltainen väri pieninä häivähdyksinä. Valmis graafinen elementti hy-

väksytettiin toimeksiantajalla ja siihen oltiin tyytyväisiä. Kuvassa 14 nä-

kyy valmis graafinen elementti. 

 

 

Kuva 14. COSS ry:n graafinen elementti 

Elementti otettiin lopulta käyttöön verkkosivuilla, graafisessa ohjeistuk-

sessa, painetussa esitteessä sekä tarrassa. Elementtiä voidaan käyttää ko-

konaan tai vain osaa siitä, kevyesti häivytettynä tai mustalla pohjalla. 

6.4 Painettu esite ja tarrat 

Yhdistyksen toiveesta toteutettiin kolmeen osaan taitettava, painovalmis 

esite sekä tarrat. Esite ja tarra toteutettiin Adobe Photoshopilla, sillä pai-
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nosta saatiin valmis runko esitteen taittamiseen. Työt tehtiin CMYK-

tilassa jolloin painettavien tuotteiden väritys pysyi oikeanlaisena ja vastaa 

painettavien töiden lopullisia värejä. 

 

Esitteestä haluttiin COSS ry:lle yleisesite, jossa tulisi esille yhdistyksen 

toiminta, projektit, yhteystiedot, jäsenedut sekä yleistä tietoa. Kansilehteen 

tuli yhdistyksen uudistettu logo ja takakanteen QR-koodi, jonka avulla 

päästään helposti liittymään yhdistyksen jäseneksi. Esitteessä hyödynnet-

tiin uutta graafista elementtiä sekä syvättyä kuvaa yhdistyksen maskotista. 

 

Esitteeseen tulleet tekstit tulivat yhdistyksestä valmiina, sekä toive siitä 

kuinka esite voisi taittua. Esitteen taittumista kokeiltiin paperiluonnoksel-

la, jolla hahmotettiin, mikä sivu taittuu minkäkin sivun päälle. Yhdessä 

yhdistyksen yhteyshenkilön kanssa tehtiin lopulliset päätökset esitteeseen 

tulleiden tekstien sekä kuvien asettelusta. Esitteen taitto toteutettiin kah-

dessa osassa, esitteen ulkopuoli ja toisena sen sisäpuoli. Suunnittelun lop-

putuloksena saatiin COSS ry:n visuaalisen ilmeen mukainen, painovalmis 

esite. Valmiit tiedostot lähetettiin painoon, josta esitteet lähetettiin yhdis-

tyksen käyttöön. Valmiita painosta tulleita esitteitä näkyy kuvassa 15. 
 

 

Kuva 15. Painettu COSS ry:n kolmeen osaan taittuva esite 

Tarrasta haluttiin pyöreä ja siihen tulisi yhdistyksen logo, muuten työn te-

kemiseen annettiin vapaat kädet. Tarrasta toteutettiin kolme erilaista ver-

siota joista yksi valittiin painettavaksi. Graafinen elementti tuli logon taus-

talle, tumman vihreälle pohjalle tuli valkoisena yhdistyksen nimi. Työssä 

otetiin huomioon yhdistyksen visuaalinen ilme. Valmis painettu tarra tulee 

käytettäväksi esimerkiksi messuille tai postitettaviin kirjekuoriin.  Kuvassa 

16 näkyy painovalmis tarra. 
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Kuva 16. Valmis tarra leikkausvaroilla lähdössä painoon 
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7 VERKKOSIVUJEN RAKENTEEN JA ULKOASUN UUDISTUS 

Tässä luvussa käsitellään COSS ry:n verkkosivujen uudistusta. Luvussa 

käydään läpi sivuston rakenteen ja ulkoasun suunnittelu vaiheittain. 

 

Verkkosivujen rakenteen ja ulkoasun uudistaminen ja suunnittelutyö teh-

tiin yhteistyössä sivujen teknisen toteuttajan kanssa. Työskentely sisälsi 

myös verkkosivujen toteutukseen käytettävän sisällönhallintajärjestelmän 

valinnan. Valitun sisällönhallintajärjestelmän tuli sopia yhdistyksen tar-

peisiin. 

 

Itse sivusto toteutettiin aluksi, teknisen toteuttajan osalta, ohjelmoimalla 

paikallisesti tietokoneella, josta alustavat sivut sijoitettiin julkiselle puolel-

le tuotantoympäristöön palvelimelle. Testituotantoympäristöstä sivut siir-

rettiin yhdistyksen silloisten sivujen kehittäjien palvelimelle, josta saimme 

myös alustavan sisällön sen hetkisistä sivuista käytettäväksi.   

7.1 Uudistuksen lähtökohta 

Työskentely alkoi ensimmäisessä tapaamisessa yhdistyksen tiloissa 

Tampereella. Siinä sovittiin pääsääntöisesti sivuston uudistamisesta ja 

siihen liittyvistä toiveista ja tavoitteista. 

 

Verkkosivujen suunnittelu ja tutkimustyö alkoi tarkastelemalla sen 

hetkisiä verkkosivuja ja tutkimalla mitä ne pitivät sisällään. Yhdessä 

verkkosivujen toteuttajan sekä yhdistyksen yhteyshenkilön kanssa oli 

selvitettävä, mitä nykyiseltä sivustolta halutaan säilyttää, mitä poistetaan 

ja mitä uutta halutaan kehitettäväksi. Toinen asia mikä oli otettava 

huomioon oli työn toteuttamiseen käytettävän sisällönhallintajärjestelmän 

valinta. Järjestelmältä toivottiin helppokäyttöisyyttä ja sopivuutta 

yhdistyksen verkkosivuille. 

 

Työn suurimpana haasteena oli saada aikaan visuaalisesti hyvän näköinen, 

helppokäyttöinen ja samalla myös paljon tietoa ja materiaalia sisältävä 

verkkosivusto. Verkkosivujen tulisi olla vallitsevien trendien mukaiset, 

aikaa kestävät ja selkeät. Suunnittelussa olisi myös otettava huomioon 

sivuston käytettävyys. Yhdistyksen uutta visuaalista ilmettä tulisi jatkaa 

sivustolla. 

 

Yhdistyksen sen hetkisiltä sivuilta saatiin hyvä pohja uudistamista varten, 

sen rakenteen ja sisällön osalta. Sivut olivat selvästi uudistuksen tarpeessa. 

Ajan saatossa materiaalia sivuille oli kerääntynyt runsaasti, jolloin 

ulkoasultaan se oli muuttunut tekstipainoitteiseksi eikä se sisältänyt juuri 

graafisia elementtejä. Rakenne kaipasi myös yksinkertaistamista ja 

selkeyttämistä. 

7.2 Rakenteen ja käyttöliittymän suunnittelu 

Sivuston rakennetta alettiin suunnittelemaan sen teknisen toteuttajan 

kanssa sen hetkisten sivujen pohjalta. Mietittiin mikä olisi olennaisinta 
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tietoa sivuilla, mitä voitaisiin jättää pois ja mitä uutta sivuille luodaan. 

Tulevien sivujen rakenteesta tehtiin useita paperiluonnoksia ja niitä 

esitettiin yhteyshenkilölle. Kuvassa 17 näkyy paperiluonnos sivuston 

lopullisesta rakenteesta.  

 

 

Kuva 17. Paperiluonnos sivuston rakenteesta 

Sivuston etusivusta tehtiin rautalankamallikuva, joka sisälsi pääpiirteet tu-

levasta sivustosta. Kuvassa näkyi sivustolle sijoitettavat navigoinnit ja 

elementit yksinkertaisena ja värittöminä. 

 

Käyttöliittymä suunniteltiin vallitsevien trendien mukaisesti ja sen suun-

nittelu tehtiin samalla, kun se luotiin järjestelmään. Sivuston rakenteesta 

tehtyä paperiluonnosta käytettiin oppaana sivuston luomisessa. Sivuston 

tekninen toteuttaja käytti Bootstrap-frameworkia, jonka avulla sivuston 

rakenteesta saatiin helposti toteutettua responsiivinen. 

 

Sivuston olennaisimpana sisältönä pidettiin yhdistyksen perustietoja, jäse-

nyysehtoja ja niiden etuja, avoimen teknologian periaatteet sekä sivustolla 

näkyvimpänä elementtinä uutiset ja tapahtumat. 

7.3 Sisällönhallintajärjestelmän valinta 

Samalla, kun sivuston rakennetta suunniteltiin, alettiin tutustua toimeksi-

antajan ehdottamaan toiminnanohjausjärjestelmään, Odooseen, jolla sivut 

tulisi luoda. Ideana oli hyödyntää Odoon ominaisuuksia sivuille tulevan 

pienen verkkokaupan myötä, jolloin tilausten seuranta hoituisi samalla jär-

jestelmällä. Tekijöille ja toimeksiantajalle järjestelmä oli alkuun lähes tun-

tematon.   

 

Sivuston toteuttaminen valittuun Odoo-ohjelmistoon ei onnistunut odotus-

ten mukaisesti. Huomattiin, että haluttuja toimintoja ja yhdistyksen nor-

maalista poikkeavampaa rakennetta ei pystytty toteuttamaan järjestelmäl-

lä. Sivuston ulkoasun suunnittelu havaittiin myös lähes hyödyttömäksi sil-
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lä sivustot kasattiin valmiista lohkoista jolloin niiden ulkoasuun ei juuri-

kaan voinut vaikuttaa. Järjestelmään tutustuminen ja se, että sillä yritettiin 

luoda sivut, vei paljon aikaa, jonka takia valmiin sivuston julkaisuajankoh-

taa jouduttiin siirtämään. 

 

Kun oli todettu, ettei Odoo-ohjelmisto sovellu yhdistyksen sivujen toteut-

tamiseen, valittiin sen tilalle WordPress-sisällönhallintajärjestelmä. 

WordPress osoittautui sopivaksi sivujen luomiseen ja niiden toteuttaminen 

aloitettiin heti ensimmäiseen toimivaan prototyyppiin. Valmiita verkkosi-

vuja tulee kehittää ja uudistaa jatkuvasti. Tämän tekeminen on tehty mah-

dollisimman helpoksi toteutukseen valitulla sisällönhallintajärjestelmällä. 

7.4 Ulkoasun suunnittelu 

Sivuston lopullista ulkoasua alettiin toteuttamaan suoraan järjestelmään 

suunnitelmien pohjalta, kun lopullinen sisällönhallintajärjestelmä, 

WordPress, oli valittu. Suunnittelutyö tehtiin yhdessä sivuston teknisen to-

teuttajan kanssa. Työn aikana tehdyt suunnitelmat hyväksytettiin aika 

ajoin toimeksiantajalla. 

 

WordPress-sisällönhallintajärjestelmään luotiin oma teema, jotta sivustos-

ta saataisiin täysin ainutlaatuisen näköinen ja sen avulla helpotettaisiin si-

vuston tulevaa päivitystä.  

 

Ulkoasun suunnittelussa otettiin huomioon vuoden 2015 vallitsevat verk-

kosivutrendit, yhdistyksen visuaalinen ilme ja toimeksiantajan toiveet. 

Verkkosivutrendejä hyödynnettiin hillitysti, jotta sivuista ei tulisi liian 

modernit ja ne kestäisivät aikaa pidempään. Toteutettavasta ulkoasusta 

tehtiin ajatuskartta, joka sisälsi kuvia, väritystä ja toimintoja tulevaa sivus-

toa varten. Sivustolle valittu värimaailma ja graafinen elementti hyödyn-

nettiin uudistetusta visuaalisesta ilmeestä. Kuvassa 18 näkyy sivuille valit-

tu värimaailma. 

 

 

Kuva 18. COSS ry:n sivuille valittu värimaailma 

Ulkoasun toteutus tehtiin yhteistyössä niin, että hyvän idean tullessa siitä 

kerrottiin toiselle, minkä jälkeen sitä kokeiltiin sivustolle. 

 

Sivustolle valittiin fontiksi Ubuntu Font Family, koska se oli selkeä ja yk-

sinkertainen. Alla olevassa kuvassa 19 näkyy yhdistyksen sivujen yläosa, 

ja esimerkki fontin käytöstä sivustolla. 
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Kuva 19. Kuvakaappaus sivuston yläosasta  
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8 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa yhdistykselle uusi visuaalinen 

ilme, joka sisältäisi uudistetun logon, graafisen ohjeiston sekä uudistetta-

vien verkkosivujen ulkoasun suunnittelun. Matkan varrella eteen tulivat 

myös graafisen elementin sekä painotuotteiden suunnittelutyöt. 

 

Visuaalisen ilmeen suunnittelu alkoi paperiluonnosten tekemisellä ja työs-

kentelyyn sopivien ohjelmien hankkimisella. Oli myös saatava käsitys yh-

distyksestä jolle ilmettä oltiin uudistamassa. Valitut Adoben ohjelmat so-

veltuivat työskentelyyn erittäin hyvin, vaikka niiden käyttöä piti opetella 

ennen varsinaisten töiden toteuttamista. Tässä vaiheessa ja sattumalta, oli 

erittäin hyödyllinen graafisen suunnittelun kurssi, tekijän sivuaineiden lo-

massa, jossa käytiin lyhykäisesti näiden ohjelmien käyttö. 

 

Töistä ensimmäisenä valmistui uudistettu logo ja sen useat eri versiot yh-

distyksen käyttöön. Virallinen logo valittiin pian yhdistyksen toimesta ja 

se otettiin käyttöön sosiaalisessa mediassa ja sen hetkisillä verkkosivuilla. 

Logon uudistaminen oli yllättävän pitkä prosessi, sillä ideoita tuli paljon. 

Myös valittujen ideoiden toteuttaminen itse ohjelmassa oli usein lähes 

mahdotonta. Yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistus sisälsi myös graafi-

sen elementin luomisen, tekijän omasta ehdotuksesta. Elementin tarkoi-

tuksena oli luoda yhteneväisyyttä tehtyjen töiden välille, valitun värimaa-

ilman ja logon lisäksi. Lopulta elementtiä käytettiin painotuotteissa sekä 

uudistetuilla verkkosivuilla, ja yhdistyksessä oltiin siihen tyytyväisiä. 

 

Graafisen ohjeiston toteutus alkoi logon uudistamisen kanssa samoihin ai-

koihin loppuvuodesta 2014. Työn toteuttamiseen oli annettu lähes vapaat 

kädet, myös ohjeiston sisällön osalta. Työskentely sujui hyvin mutta hie-

man hitaasti, sillä ohjeistoon oli tulossa verkkosivujen ulkoasusta osuus ja 

sivuston toteutus oli pahasti kesken. 

 

Verkkosivujen rakenne ja ulkoasu tuli suunnitella sivuston teknisen toteut-

tajan kanssa yhteistyössä. Sivuista haluttiin visuaalisen ilmeen sekä vallit-

sevien trendien mukaiset. Verkkosivujen suunnittelu sisälsi myös sille so-

pivan sisällönhallintajärjestelmän valinnan. Sivuston toteutuksessa pystyt-

tiin hyödyntämään olemassa olevaa sivustoa pohjana työlle.  

 

Verkkosivujen toteutus lähti hitaasti liikkeelle sisällönhallintajärjestelmän 

valinnan vuoksi, sillä ensimmäinen toimeksiantajan ehdottama järjestelmä 

ei lopulta soveltunutkaan yhdistyksen käyttöön. Tämä vei tekniseltä to-

teuttajalta paljon aikaa, sillä järjestelmä oli täysin tuntematon. Samalla 

kuitenkin pystyimme suunnittelemaan sivuston uutta rakennetta ja tutki-

maan vallitsevia trendejä. Pyrimme myös kehittämään käyttöliittymästä 

mahdollisemman yksinkertaisen ja toimivan. Järjestelmän vaihduttua si-

vusto saatiin kasaan hyvinkin nopeasti. Yhteistyö sujui todella hyvin työs-

kentelyn alusta loppuun saakka. Pyrimme huomioimaan toistemme osaa-

misen ja toiveet sivuston suhteen, kuitenkin niin, että toimeksiantaja hy-

väksyi tekemämme suunnitelmat ja muutokset. 
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Sivustosta saatiin vallitsevien trendien mukaiset, mutta silti aikaa kestävät 

niin, että trendejä ei hyödynnetty liian modernisti vaan hillitysti. Yhdis-

tyksen visuaalinen ilme sivustolle syntyi pääasiallisesti valituista väreistä, 

fonteista, uudesta logosta ja työskentelyn aikana syntyneestä graafisesta 

elementistä. Graafista ohjeistoa päästiin myös hyödyntämään ulkoasun 

suunnittelussa. 

 

Jo työskentelyn alussa oli selvää, että graafinen suunnittelutyö oli tekijälle 

mieleistä. Uutta tekijälle oli koko visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessi 

sekä graafisen ohjeiston laatiminen, olemassa olevan yhdistyksen käyt-

töön. Myös näin laajan ja tiedotustyyppisen verkkosivuston suunnittelu oli 

uutta tekijälle ja sivuston toteuttajalle. Tärkein oppi tuli töiden järjestel-

mällisen suunnittelun tärkeydestä ja projektien läpiviennissä onnistuneesti. 

Työskentelyssä haasteita asetti yhdistyksen muutamaan kertaan vaihtunut 

yhteyshenkilö sekä heidän kanssaan töistä keskustelu vain sähköpostilla. 

 

Lähiaikoina on vielä tulossa verkkosivujen testaaminen, julkaisu ja mah-

dolliset ylläpitoon liittyvät työt. Tämä tapahtuu kuitenkin teknisen toteut-

tajan ja yhdistyksen välillä, ellei ulkoasuun tule suurempia muutoksia. 

Yhdistyksestä saatu palaute on ollut koko työskentelyn ajan hyvää ja teh-

dyt työt on otettu käyttöön. 
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