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1 �WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET� 

Ulkonäköön kiinnitetään tänä päivänä paljon huomiota niin arkielämässä kuin 

yritysmaailmassa. Hyvä visuaalinen ilme kuvastaa kaikessa laatua ja luo 

positiivisia mielikuvia. Yritystoiminnan siirryttyä internetiin ovat myös 

esteettiset paineet siirtyneet verkkoon. Koska yrityksen nettisivujen toimivuus 

ja visuaalisuus ovat osa koko yrityksen imagoa, on visuaaliseen 

suunnitteluun kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. �What you see is what 

you get � ajatusmalli� on iskostunut ihmisten päihin voimakkaasti, niinpä 

käyttäjien mielipiteet sivujen ulkoasusta on nettisivujen visuaalisen ilmeen 

luomisessa tärkeää.  

 

Tällä opinnäytetyöprojektilla minun on tarkoitus modata USAsuomeksi.com 

sivuston ulkoasu miellyttävämmäksi ja toimivammaksi saaden samalla 

mainostehoa sivustolla oleviin mainoksiin. Projekti on haasteellinen, koska 

USAsuomeksi.comin käyttäjät ovat vuosien aikana tottuneet sivuston 

nykyiseen ulkoasuun ja oppineet luottamaan siihen. USAsuomeksi.com 

sivusto on suomalaisille Yhdysvalloissa asuville, Yhdysvaltoihin matkustaville 

tai Yhdysvalloista kiinnostuneille tarkoitettu suomenkielinen sivusto. 

Sivustolla vierailee noin 50 000 lukijaa kuukausittain ja se on vuosien mittaan 

saavuttanut merkittävän  mainos-, ilmoitus- sekä tietofoorumin aseman niin 

lukijoiden kuin Amerikan suomalaisten yritysten keskuudessa. 

USAsuomeksi.com on useimmille tärkeä informaation lähde ja niin sanottu 

silta Suomeen. Tämän vuoksi se, että sivusto tuntuu vielä modaamisen 

jälkeen luotettavalta, halutaan säilyttää. 

 

Jotta modaamisprojekti onnistuisi mahdollisimman hyvin, kysyin ennen 

varsinaisen projektin aloittamista sivuston käyttäjiltä heidän mielipiteitään 

nykyisestä sivustosta e-lomakkeen avulla (Liite 1). Tilanneanalyysistä 

saatujen vastausten mukaan suunnittelin uuden USAsuomeksi.com sivuston 

visuaalisen ilmeen ja lopuksi kysyin vielä käyttäjien mielipiteitä uudesta 

ulkoasusta uudella e-lomakkeella (Liite 2.). Molempien kyselyjen 

tutkimustuloksia analysoidaan luvuissa 7.1 - 7.5.  

 



 

 

4
 

USAsuomeksi.com sivustoa rahoitetaan mainostuloilla ja sen vuoksi 

mainonnan tehoa tulee lisätä. Tässä opinnäytetyössä en keskity mainonnan 

tuloksellisuuden mittaamiseen vaan siihen kuinka lukijat noteeraavat 

sivustolla olevat mainokset visuaalisina elementteinä. Käyn työssäni portaalin 

visuaalisen suunnittelun lisäksi läpi myös internet-mainontaa. Työssäni 

sanoja portaali ja sivusto käytetään synonyymejä. 

 

Jeffrey Veen (2002) toteaa kirjassaan Web Design, että sivuston 

perimmäinen tavoite on yhdistää toimituksellinen sisältö, design, 

käyttöliittymä ja tehokas backend -ohjelmisto toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Tähän tulen myös itse pyrkimään USAsuomeksi.com sivuston 

modaamisprojektissa. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 

2.1 Työn, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja 
rajaaminen 

Toimeksiantajan eli www.USAsuomeksi.com sivuston toimitusjohtajan Timo 

Vainionpään ja itseni päämäärä oli, että tutkimuksella pyritään kartoittamaan 

se kuinka, portaalista saataisiin visuaalisesti käyttäjäystävällisempi sekä 

sisällöllisesti tehokkaampi ja toimivampi. Edellä mainittujen asioiden rinnalla 

tarkastelen myös sitä, millainen merkitys visuaalisella suunnittelulla on 

internetmainonnan huomioarvoon portaalissa. Tutkimuksellani selvitän 

käyttäjien mielipiteitä sivuston ulkoasusta ja sen toimivuudesta ja voidaanko 

pelkällä modaamisella saada sivuston ulkoasusta toimivampi ja 

tasapainoisempi kokonaisuus.  

 

Tämän työn tavoitteet ovat 

 

1. lisätä portaalin käyttäjäystävällisyyttä 

2. parantaa portaalin visuaalista ulkoasua 

3. lisätä mainonnan miellyttävyyttä portaalissa visuaalisella suunnittelulla 

4. lisätä portaalin kiinnostavuutta kohderyhmän keskuudessa 

 

Seuraaviin tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastaukset:  

 

1. Millä tavalla visuaalinen suunnittelu tulee toteuttaa 

www.USAsuomeksi.com portaalissa, jotta sivustosta tulisi 

kiinnostavampi ja käyttäjäystävällisempi kohderyhmää ajatellen? 

2. Millainen vaikutus visuaalisella suunnittelulla on sivuilla olevien 

internet-mainontaan? 
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Työn tarkoitus on parantaa visuaalisella suunnittelulla portaalin 

käyttäjäystävällisyyttä, jolla tarkoitetaan luettavuutta, elementtien sijoittelua, 

värejä ja muotoja. Modaamisella pyritään herättämään kohderyhmän 

kiinnostus sivustoa kohtaan, jotta mahdollisimman moni heistä vierailisi 

sivustolla ja löytäisi sisällöstä kiinnostavat aiheet. Työn tavoite on kehittää 

sivuston sisältö huomioiden selkeä ja käyttäjäystävällinen visuaalinen ilme 

sekä USAsuomeksi.com sivuston toiminnalliset tavoitteet. 

 

Työn rajaaminen oli yksi työn haasteellisimmista osuuksista. Verkkosivuja 
voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Markku Metsämäki (1998) 
sanoo e-julkaisussaan Näytön graafinen suunnittelu, että  

toiminnallinen tarkastelu asettaa etualalle käytön kannalta 
tärkeiden olioiden suhteet kuten olio-toiminta � vuorovaikutuksen. 
Semanttisessa eli merkitysopillisessa lähestymisessä tutkitaan symboliikan 
merkityksiä ja symbolien luonnetta. Graafisessa lähestymisessä pohditaan 
kuvan ja kirjoituspinnan jakamista ja visuaalisia painotuksia (Metsämäki, 
1998, 4)  
 

Koska tämän projektin idea on luoda jatkosuunnitelma jo toimivalle sivustolle, 

keskityn projektissa ainoastaan visuaaliseen ulkoasuun. Visuaalisella 

ulkoasulla työssä tarkoitetaan graafista lähestymistä: sommittelua, fontteja, 

värejä ja kuvia. 

 

Työ tehdään tiukasti USAsuomeksi.comin imagon sallimissa rajoissa. 

Tarkoitus ei ole alkaa muuttaa täysin ulkoasua vaan ulkoasu modataan 

uuteen ilmeeseen vanhaa ulkoasua kunnioittaen. Visuaalisessa 

suunnittelussa huomioidaan kohderyhmän toiveet, niiden, jotka käyttävät 

portaalia. Mitkä asiat ovat heille tärkeitä, kun he hakevat tietoa Yhdysvalloista 

tai Suomesta? 

 

Kuten Markku Metsämäki e-kirjassaan Graafisen näytön suunnittelu, että: 

�graafinen käyttöliittymä on parhaimmillaan loistoauton ohjaamonkaltainen: 

mukava, luotettava ja sovitettavissa käyttäjän mieleiseksi� (Metsämäki, 1998, 

4). Pyritään myös USAsuomeksi.com sivustolle toteutettavassa 

kehitysideassa rakentamaan sivustosta loistoautoa vastaava kokonaisuus. 
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2.2 Kohderyhmä 

Visuaalisen suunnittelun onnistumiseksi on määriteltävä sen osapuolet. 

USAsuomeksi.com sivuston visuaalisen suunnittelun kohderyhmä on sen 

käyttäjät. Projektin pääfunktio on tehdä portaalista käyttäjäystävällisempi ja 

kiinnostavampi. Projektissa keskityttiin graafiseen suunnitteluun, siihen, mitä 

viestitään, kenelle viestitään, miten viestitään sekä visuaaliseen 

suunnitteluun liittyviä asioita, joilla voidaan kehittää sivuston 

käyttäjäystävällisyyttä. 

 

On sanottu, että joidenkin ihmisten kanssa on mahdollista kommunikoida 

koko ajan ja kaikkien ihmisten kanssa jonkin aikaa, mutta kaikkien ihmisten 

kanssa ei ole mahdollista kommunikoida koko ajan. Tässä syy siihen, miksi 

on tärkeää valita oikea kohderyhmä, niin sanottu segmentti, jolle haluaa ja 

pitää viestiä. Tällä kertaa visuaalisen suunnittelun projekti segmentoitiin 

USAsuomeksi.comin käyttäjiin. 

 

Tärkein valintakriteeri tässä projektissa kohderyhmän valintaan on se, että 

käyttäjät ovat avainhenkilöitä sivuston olemassaololle. He ovat portaalin 

kuluttajia. Kohderyhmä on laaja ja kattaa ihmisiä ympäri maailmaa, mutta 

heillä kaikilla on yhteinen piirre. He ovat kaikki, jollakin tapaa kiinnostuneita 

Yhdysvalloista ja hallitsevat suomenkielen. Pääosa heistä asuu 

Yhdysvalloissa, joko jatkuvasti (ulkosuomalaiset) tai osa-aikaisesti, osa on 

kiinnostunut Yhdysvalloista matkailu tai työ mielessä. Osa kohderyhmästä 

taas on muutoin kiinnostunut Yhdysvalloista ja maahan liittyvistä asioista. 

Marginaalinen osa käyttäjistä on muualta kuin Suomesta tai Yhdysvalloista. 

Kohderyhmää rajaa se, että julkaisukieli on suomi. 

2.3  Tutkimusmenetelmät  

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on määrää ja suuruutta koskeva 

tutkimusmenetelmä. Aineisto koostuu esimerkiksi kyselylomakkeiden avulla 

kootusta materiaalista. Kysymyksiä ovat kuka, missä/mistä, mitä, kuinka 

paljon, kuinka usein, miten moni. Tarvitaan tarkka otanta. Tiedonkeruutapoja 
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ovat internet-, sähköposti- tai kirjekysely ja informoitu kysely. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen tiedonkeruu- ja tutkimuksentekoprosessi käsittää lomakkeen 

suunnittelun, analysoinnin ja ilmiön kuvauksen numeerisen tiedon pohjalta. 

Tulokset ovat tilastollisen analyysien tuloksia (kappaleet, eurot, tonnit, 

keskiarvo, prosenttijakaumat, korrelaatio, faktorianalyysi, regressioanalyysi, 

varianssianalyysi). (Kansikas 2003.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto voi olla muodoltaan hyvin erilaista: 

tekstiä, ääninauhaa, kuvia tai elokuvaa. Aineistoa tutkitaan eri tavoin ja 

kerättyä tietoa analysoidaan ja tulkitaan. Yhtä ja oikeaa tutkimis-, keräämis-, 

analysointi- ja tulkitsemistapaa ei ole. Laadullinen aineisto on ei-numeerista 

aineistoa. Aineistoksi käyvät yleensä esimerkiksi kaikki tekstidokumentit, 

mainokset ja viralliset artikkelit. Aineistona voivat olla myös valokuvat ja 

elokuvat. Tutkimusaineistoa järjestetään eri tavoin luokittelemalla sitä. 

Luokittelun tarkoituksena on etsiä eri asioiden välisiä merkityksiä. 

Tutkimuksessa aineistoa kuvataan tarkasti ja se luokitellaan. Aineiston 

luokittelu ja järjestely riippuu aineistosta ja tutkimusmenetelmästä ja 

tutkimuksen viitekehyksestä. Aineiston järjestämiseen ei ole yhtä oikeaa 

tapaa. Lopuksi aineiston tiedot yhdistetään ja tulkitaan. Tulkinnalla on 

laadullisessa tutkimuksessa tärkeä rooli. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on yleensä realistinen pyrkimys aineiston tutkimiseen ja 

analysointiin, ei niinkään mallin tai teoreettisen hypoteesin tilastollinen 

testaus. (Kansikas 2003). 

 

Ennen varsinaista tutkimusta selvitin USAsuomeksi.com käyttäjien 

mielipiteitä sivustosta (tilanneanalyysi). Tutkimuksen kannalta oli erittäin 

tärkeää selvittää jo visuaalisen suunnittelun alkuvaiheessa, mitä asioita 

USAsuomeksi.com käyttäjät sivustolla olevista asioista pitävät tärkeimpinä, 

mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä eivät. Tein selvityksen tilanneanalyysillä, jonka 

toteutin kyselylomaketutkimuksena kevään 2006 aika sähköisellä 

kyselylomakkeella www.USAsuomeksi.com sivustolla (liite 1). 

 

Sähköisellä kyselylomakkeella kysyin käyttäjiltä seuraavia asioita: mikä 

merkitys USAsuomeksi.com sivustolla on viestinnässä/mainonnallisesti, miksi 

sivuilla käydään, löytyvätkö asiat helposti, miten sivusto on löytynyt, mielipide 
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ulkoasusta jne. Kyselylomake kokonaisuudessaan (liite1). Tutkimusotos oli 

yllättävän pieni, vain 30 henkilöä. Kartoitustutkimuksessa käytettiin hyväksi 

kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää sekä kvalitatiivista eli 

laadullista tutkimusmenetelmää. 

 

Ennen tutkimustyön aloittamista minulla oli ehtinyt syntyä kuva siitä, kuinka 

USAsuomeksi.com sivusto toimii, koska olin työskennellyt sivuston parissa 

Event Reporterina vuoden ajan. Tutustuin tilanneanalyysin avulla kuitenkin 

vielä ihmisiin, jotka käyttivät kyseistä sivustoa. Ihmiset ottivat itse minuun 

sähköpostitse yhteyttä ja osaan mainostajista olin itse yhteydessä 

sähköpostitse. Kommunikointi oli käytännön syistä pakko tehdä 

sähköpostitse, koska itse olin Suomessa ja kohderyhmä Yhdysvalloissa.  

 

Tutkimuksen teoreettista osuutta varten tutkin paljon erilaisia sivustoja ja 

internet-markkinointia koskevaa kirjallisuutta ja nettisivuja. Merkittävän osan 

tutkimuksessa käytetystä tiedosta sain suoraan kyselylomakkeen avulla 

käyttäjiltä. Kerätyn informaation pohjalta tahdoin selvittää, mitä ihmiset 

toivoivat USAsuomeksi.com sivuston ulkoasulta ja mitä mieltä he ovat 

uudistuneesta visuaalisesta ilmeestä koskien käyttömukavuutta ja selkeyttä. 

 

Käytin tutkimuksessa sekä kvalitatiivisia eli laadullisia että kvantitatiivisia eli 

määrällisiä työtapoja (lomakekysely), jotka mahdollistivat monipuolisen 

näkemyksen ja tietopohjan tutkimukselle. (31 henkilön otos oli edelleen 

tilanneanalyysikyselyn kaltaisesti pieni, mutta tehokas. Lomake oli 

suunniteltu sellaiseksi, että se olisi nopea täyttää  ja hyperlinkitys oli suoraan 

USAsuomeksi.com sivuston etusivulta. Syy vähäiseen osallistumiseen oli 

oletettavasti se, että e-lomake ei toiminut kaikilla selaimilla oikein. 

 

Kyselylomake koostui taustakysymyksistä ja kyllä/ei -kysymyksistä. 

Kysymyksien joukossa oli myös avoimia kysymyksiä, jolla pyrin saamaan 

syvempää selvitystä visuaalisesta ilmeestä ja ihmisten mielipiteistä (liite 2). 

Syy tutkimusmenetelmän valintaan oli se, että lomakekyselyllä halusin kerätä 

tietoa mahdollisimman tehokkaasti, varmasti ja pienin kustannuksin. Lisäksi 

lomakekyselyllä halusin varmistaa korkean vastausprosentin. Toinen syy on 

se, että e-lomakekysely soveltuu laajaan katselmukseen. Myös 
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aikavyöhykkeiden väliset suuret erot vaikuttivat kyselytavan valintaan. 

Kyselyyn piti voida vastata juuri silloin kun käyttäjälle itselleen sopi ajasta tai 

paikasta riippumatta. 

 

Kvalitatiivisessa osiossa käyttäjät vastasivat avoimiin kysymyksiin. Käyttäjät 

innostuivat mielellään kertomaan mielipiteistään. Jotkut sivustolla kävijät 

ottivat jopa suoraan yhteyttä minuun kyselyn merkeissä sähköpostitse ja 

kertoivat näkemyksiään. Tulokset käsittelin Excel-taulukkolaskentaohjelman 

avulla, mikä helpotti työn tulosten peilaamista tutkimuskysymyksiin. 
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3 USASUOMEKSI.COM PORTAALI 
TUTKITTAVANA ILMIÖNÄ  

 
USAsuomeksi.com palveluista löytyvät muun muassa artikkelit, uutiset, 

karttahaut, säätiedot ja lentojen reaaliaikaiset saapumiset lentokentille. 

Etusivun tiedot ja tapahtumaluettelo muuttuvat päivittäin. USAsuomeksi -

liikeluettelo toimii myös puhelinluettelona, kun numeroita ja 

sähköpostiosoitteita tarvitaan nopeasti. USAsuomeksi.com toimii pienellä 

budjetilla tuottaen hyvin pienen summan voittoa. 

 

USAsuomeksi.com portaalin avasi Timo Vainionpää vuonna 1999 

harrastuksenaan. Motivaationa silloin oli kokeilunhalu ja ajatus �osaisinko 

minäkin�. Vuoteen 2007 mennessä USAsuomeksi.com portaali on kasvanut 

merkittäväksi palvelu- ja tietolähteeksi Amerikan suomalaisille ja muullekin 

suomalaisväestölle, jotka Yhdysvalloista yleisesti ottaen ovat kiinnostuneita. 

Tulevaisuuden tavoite USAsuomeksi.com portaalilla on kasvaa suureksi ja 

kiinnostavaksi sekä Amerikassa että Suomessa. Mainospaikkana 

USAsuomeksi.com toimii pääasiassa Floridan alueen yrityksille, mutta 

pyrkimys on saada mainostajia muualtakin Yhdysvalloista ja Suomesta. 

Mainontaa mitataan taloudellisilla arvoilla ja mainostajien määrällä sivustolla. 

Ilmoitukset eivät ole kannatusilmoituksia vaan asiakkaat hakevat hyötyä. 
 

Portaalia voidaan ajatella porttina internetiin. Portaaliin sisältyy ainakin 

aloitussivu ja muutamia solmukohtia, joista lähtee linkkejä eri sivustoihin. 

Portaalin tarkoituksena on auttaa internetin käyttäjää löytämään haluamansa 

ja yritystä tuomaan Internet palveluaan esille. Portaalit tarjoavat hyvin paljon 

tietoa ja palveluita yhdessä osoitteessa. Tämän vuoksi portaaleja kutsutaan 

joskus osuvasti nimellä tieto- ja palvelukeskus. Mainonnallinen arvo 

portaaleilla on suuri, sillä näillä sivustoilla käy paljon kävijöitä, joten näkyvyys 

on suuri. Eniten suositaan niitä portaaleita, joissa on kattava 

liikeluettelo.(Mikkola 2006) 
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4 INTERNETMAINONTA 

 
Internet-markkinointi on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina. Tällä 

hetkellä internet-markkinoinnista voidaan puhua keskeisimpänä ja 

vaikuttavimpana sähköisenä mediana. Internet-markkinoinnilla tarkoitetaan 

markkinointitoimenpiteitä Internetin välityksellä: internet- ja extranet -

palveluita sekä bannereita. Internet-markkinoinnin keinoja on monia ja niitä 

kannattaa yhdistellä. Markkinointikeinojen toimivuuden seuranta onnistuu 

helposti. Eri keinojen ja kanavien yhdistäminen sekä toimenpiteiden tehon 

jatkuva seuranta takaa parhaat mahdolliset tulokset. Seuraavassa internet-

markkinoinnin keinoja: 

− mainonta 

− sponsorointi 

− verkostoituminen (kaupalliset, yksityiset) 

− e-diilerit 

− hakukonemainonta 

− hakusanat ja sponsorointi 

− optimointi ja kumppanuusohjelmat 

− sähköpostisuorat 

− uutiskirjeet 

− PR ja vaikuttaminen verkossa, esimerkiksi keskustelupalstoilla 

(Verkkomarkkinointi 2007) 

Kaiken kaikkiaan jokaisessa edellä mainitussa markkinointikeinossa 

kulminoituu internetin edut: joustavuus, mitattavuus, reaaliaikaisuus, 

interaktiivisuus ja kohdennettavuus. Tässä opinnäytetyössä keskityn 

tarkastelemaan vain internetmainontaa, mutta on hyvä ymmärtää 

internetmainonnan olevan osa suurempaa markkinointikokonaisuutta. 

 

Internetmainontaa käytettiin Suomessa vuonna 2006 25,7 prosenttia 

enemmän kuin vuonna 2005 aiemmin. Internetmainonnan osuus oli 3,8 

prosenttia kuten alla olevassa taulukossa osoitetaan. Internetmainonnan 

luvuissa ei luetella hakusanamainontaa, sähköisiä hakemistoja eikä 
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hakupalveluita, joten todellinen prosentuaalinen luku lienee esitettyä 

korkeampi. Maailmanlaajuisesti trendi on sama. 

 

TAULUKKO 1: Mainonnanneuvottelukunta, 2007 
 

Mainontatapa 
 
2005 2006 muutos -% osuus -%

Televisiomainonta 230,7 242,9 5,3  19,7
Radiomainonta  47,2 46,8 -0,8  3,8
Verkkomediamainonta  37,5 47,1 25,7  3,8
Sähköinen mainonta yhteensä 315,4 336,8 6,8  27,3 

 
 

Internetmainonta ei ole suoranaisesti markkinoinnin ja mainonnan perusteita, 

vaan on vienyt markkinoinnin ja mainonnan uuteen digitalisoituneeseen ja 

verkostoistuneeseen maailmaan (Steinbock 1998, 52). 

Internetmainontaprosessi toteutetaan samalla tavalla kuin perinteinen 

markkinointiprosessikin. Tähän markkinointiprosessiin kuuluvat tilannearvio, 

kilpailuanalyysi, segmentointi, tavoitteiden ja markkinointimixin 

määrittäminen, toteutus ja arviointi. (Markkinointiverkossa 2002 ) 

 

Perinteisen ja internetmainonnan välillä löytyy myös eroja. Suurin ero lienee 

mainonnan interaktiivisuus. Kun perinteinen mainonta on yksisuuntaista 

mainostajalta kuluttajalle suunnattua mainontaa, internetmainonnassa 

kuluttaja saa aktiivisemman osallistuvamman roolin. Internetmainonta on 

myös usein tarkemmin segmentoitu tietylle kohderyhmälle perinteisen ollessa 

suurelle joukolle suunnattua massamainontaa. (Markkinointiverkossa 2002) 

 

Internetmainonta on aikatauluihin ja paikkoihin sitoutumatonta. Kuluttaja 

saavutetaan niin sanotusti �anytime, anywhere�. Ainoana rajoituksena 

saavutettavuuteen ovat kulttuuri- ja kieliesteet. Internetissä voidaan 

mainostaa rajattomasti ja hyödyntäen multimediaa (ääni, video, kuva). Suuri 

muutos perinteiseen mainontaan on myös mainonnan hallinta. Mainontaa 

voidaan päivittää usein ja vieläpä hyvin helposti ja edullisesti. 

(Markkinointiverkossa 2002) 

 



 

 

14
Internetmainonnan edut mainostajalle: 

 

− mainonnan edullisuus. 

− nopea tavoittavuus. 

− joustavuus, nopea ja helppo päivitys 

− maailmanlaatuinen kanava 

− mainontamahdollisuudet paranevat ja lisääntyvät koko ajan 

− yritykset ja kuluttajat hyödyntävät Internetiä yhä enemmän ja etsivät 

sieltä lisäarvoa 

− asiakas voi ostaa saman median kautta 

− internet otetaan nykyään vakavasti ja se on yhä luotettu mediana. 

− asiastasi kiinnostuneet ottavat hyvän verkkoviestin vastaan hyvinkin 

hanakasti. 

(Verkkomarkkinointi ja sen mahdollisuudet, Lingsoft, TIEKE) 

 

Internetmainonnan edut asiakkaalle: 

− mukavuus  

− saatavuus - liike auki vuorokauden ympäri  

− nopeus, erityisesti digitaalisten tuotteiden osalta  

− ostoalueen laajeneminen - ostoalueena voi olla jopa koko maailma - ja 

tätä kautta kilpailun lisääntyminen  

− tuotevalikoima; tuotteet, joita ei saa muualta  

− jakelukanavan lyhenemisen ja jakelun halpuuden tuomat hintaedut  

− teknisen tuotetietouden saaminen  

(Mikkola 2006) 

Vaikka internetmainonta onkin helppo yhdistää maailmanlaajuiseksi 

mainonnaksi, käytetään internetmainontaa myös �pienemmissä piireissä�. 

Internetistä on tullut merkittävä yritysten ja pienten yhteisöjen 

markkinointikanava.  
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4.1 Internetmainonnan tavoitteet ja keinot 

Internetmainonnan tavoitteita ovat kuluttajien mielenkiinnon herättäminen, 

tietoliikenteen kasvattaminen, myynnin edistäminen ja tiedottaminen. 

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii suunnittelua sekä oikeiden menetelmien ja 

välineitä löytämistä. Karrikoidusti ilmaistuna internetmainonnan keinot ovat 

seuraavat: mediamainonta, suoramarkkinointi ja promootiot. (Steinbock 

1998, 53 - 54; Mikkola 2006)  

Onnistunut mainontaprosessi etenee seuraavalla tavalla: 

1. käyttäjien houkuttelu 

2. käyttäjien kiinnostumisen herääminen ja osallistuminen 

3. saada käyttäjä palaamaan sivustolle  

4. oppia käyttäjien preferenssit 

5. tarjota räätälöityjä palveluja lisäarvona 

(Mikkola 2006) 

 

Internet-markkinoinnin lisääntyessä kehittyvän teknologian, yritysten yleisen 

tietoisuuden ja kiinnostuksen myötä, on yrityksille avautunut paljon uusia 

mahdollisuuksia hyödyntää internetiä liiketoiminnassaan. Suoran 

asiakaskontaktin mahdollisuus on kasvanut ja se on lisännyt sähköisen 

liiketoiminta sektorilla one-2-one-liiketoimintaa. Aluksi yritykset pyrkivät 

hyödyntämään internetiä ainoastaan luomalla kotisivut ja toivomalla 

kuluttajien löytävän sivuston. Joskus käytettiin jopa printtimainontaa itse 

sivuston löytämiselle.(Sterne 1996, 8)  

 

Löydettävyysongelma on säilynyt nykypäivään saakka, sillä yksi 

haasteellisimmista asioista internetmainonnassa on saada ihminen ja mainos 

kohtaamaan. Henry Minzberg on joskus viisaasti todennut, että�all you have 

to do is to see�.  

 

Se, että ihminen yleensäkin näkee mainoksen, on mainonnan ydin. Vuosien 

aikana internetiin on syntynytkin useita toimivia mainontamuotoja. 

Seuraavassa listaus internetin mainontamuodoista:  
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1. Sähköposti ja jakelulistat 

2. Online- katalogit (USAsuomeksi -liikeluettelo) 

3. Verkkomainonta (Bannerit) 

4. Yrityksen oma verkkopalvelu (kotisivut) 

5. Yrityksen tiedot ja tuotteet jossakin verkkoportaalissa (teemaportaalit)   

6. Yrityksen omat kotisivut osana alueen tai jotakin verkkoportaalia   

7. Yritysten väliset extranet -sivustot (kirjautumisen vaativa www-sivusto) 

8. E-kaupan kanavat, virtuaaliset kauppakeskukset 

9. Verkkoyhteisöt (USAsuomeksi.com)  

 
(Markkinointiverkossa 2002) 

 

Edellä mainituista mainontamuodoista puuttuu kaikkein merkityksellisin 

mainontamuoto, hakukone, mutta koska se ei suoraviivaisesti kuulu 

mainontaan, se ei ole listassa. Hakukoneiden kautta tapahtuva markkinointi, 

ja tämän myötä kuluttajien palvelun tai tuotteen löytäminen internetissä, on 

helppoa, mutta samalla myös tietynlaista �hakuammuntaa�.  

 

Hakukoneet antavat osviittaa niistä paikoista, joista kuluttaja voi löytää 

haluamansa palvelun tai tuotteen. Sen yrityksen tai henkilön sivusto loistaa 

hakukoneen listan kärjessä, joka on maksanut eniten. Hakukonepalvelulle ei 

makseta, vaan sivuntekijälle, joka koodaa hakutermejä sivun rakenteeseen. 

Tällä tavalla varmistetaan listauksen kärjessä näkyminen. Viime vuosina on 

kuitenkin tullut maksullisia hakukonemainospaikkoja, joita voidaan ostaa. 

Googlen hakutuloslistauksen oikealla puolella on maksullisten ilmoitusten 

luettelo. Joka kerta, kun asiakas klikkaa pientä ilmoitusta, se maksaa 

yritykselle joitain senttejä tai euroja. (Jyrkinen 2007) 

 

Seuraavaksi mainostaja törmää toiseen ongelmaan. Kuinka saada mainos 

erottumaan kaiken internetissä olevan informaation seasta? 

Erottumiskeinoina käytetään sanomaa (sen tyyliä, one-2-one-viestintää), 

designiä (tekninen toimivuus ja visuaalinen ilme) sekä vuorovaikutteisuutta 

(asiakaspalvelun laatu ja toimivuus).  
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Jack Trout on listannut viisi muistisääntöä, jotka helpottavat 

kuluttajaystävällisen internetmainonnan suunnittelussa: 

 

1. mieli on rajallinen, 

2. mieli hylkii hämmennystä 

3. mieli on epävarma 

4. mieli ei muutu helposti 

5. mieli voi herpaantua 

(Mikkola 2006)  

4.2 Internetmainonta USAsuomeksi.com sivustolla 

 
USAsuomeksi.com sivustolla käytettäviä mainontatapoja ovat bannerit, 

online-katalogi(liikeluettelo) ja artikkelit. Näistä maksullisia ovat bannerit ja 

online-katalogi. Pääosa mainostajista on Floridan alueella toimivia yrityksiä 

muun muassa asuntokauppa-, matkailu-, laki-, hyvinvointipalvelut yms. 

Sivustolla mainostetaan myös suomalaisia Suomessa olevia yrityksiä. Näistä 

parhaimmat esimerkit ovat yksityisten henkilöiden jättämät ilmoitukset 

�ilmoitukset�-palstalla ja erilaiset Suomessa järjestettävät tapahtumat. 

 

Koska segmentointi on toteutettu USAsuomeksi.com sivuilla niin, että 

pääkäyttäjä on Amerikan suomalainen tai muutoin Amerikasta kiinnostunut 

suomalainen tai suomenkielinen henkilö, on mainonta kohdennettu juuri 

tämän ryhmän tarpeisiin. Jim Sternen World Wide Web markkinointi -kirjassa 

sivulla 7-8 on mielestäni sanottu juuri se idean ydin, jota muun muassa 

USAsuomeksi.com sivuilla hyödynnetään. Internetsivu on vähän niin kuin 

ilmainen palvelunumero. Toisessa päässä on ihmisiä, jotka tarvitsevat tietoa, 

ja toisessa päässä on ihmisiä, jotka antavat tarvittavan palvelun tai tuotteen. 

4.2.1 Bannerit 

Bannerit ovat puhtaasti internetmainontaa ja käytetyin internet-markkinoinnin 

muoto. Verkkomainospaikkoja voi ostaa lähes kaikista kaupallisista 
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verkkopalveluista. Banneripaikkojen hinnoittelu perustuu yleensä kolmeen eri 

hinnoittelumalliin:  

 

1. Vuosimaksuperusteinen,  

2. klikkauksiin perustuva maksu ja 

3. ostotapahtumaan perustuva maksu.  

(Tieke 2007). 

 

Bannerit ovat yleensä vaakasuoria graafisia palkkeja. Paras paikka bannerin 

sijainnille on sivun ylälaita. Bannereita on olemassa staattisia, animoituja 

sekä interaktiivisia ja usein ne sisältävät vahvan käskyn kuluttajalle (�osta, 

klikkaa, osallistu, voita�). 

 

Bannereihin sisältyy siis lähes poikkeuksetta tekstiä, joissakin tapauksessa 

käytetään yleisiä huomiomerkkejä. Nämä tekstit ovat mainossloganeita. 

Sloganeihin yhdistetään mainostajan nimi tai tuotteen/palvelun nimi. 

Bannerin yleisin koko on 468×60 pikseliä, mutta bannereita on useita eri 

kokoisia kts. kuvio 1. (Tieke 2007). 

 

Bannereihin liitetään nykyisin myös muita tekniikoita kuten multimediaa 

huomioarvon lisäämiseksi. Tehokas banneri antaa mielenkiintoisen 

tarjouksen tai herättää mielenkiinnon haastamalla tai yllättämällä käyttäjän.  

 

Banneri voi myös sisältää toiminnallisia elementtejä, esimerkiksi 

kevytlevitemainoksessa käyttäjä voi laskea bannerin avulla painoindeksinsä 

tai bannerissa voi olla kilpailu. Toiminnallisen elementin tai linkkitoiminnan 

asiakas laukaisee klikkaamalla banneria (Tieke 2007). Muun muassa Finnair 

on peluuttanut ihmisiä simppelillä Kuinka nopea olet? -pelillä helmi-

maaliskuun ajan 2007. Pelin avulla ihmiset saadaan pysähtymään 

bannerimainontaa tehokkaammin ja viettämään aikaansa ainakin sen pari 

sekuntia yrityksen sivuilla sekä lopuksi täyttämään kaavake, josta yritys saa 

arvokasta materiaalia rekisteriinsä jatkomainontaa ajatellen. 

 



 

 

19

 
KUVIO 1. Bannerikoot 

 

Bannereihin liitetään nykyisin myös muita tekniikoita kuten multimediaa 

huomioarvon lisäämiseksi. Tehokas banneri antaa mielenkiintoisen 

tarjouksen tai herättää mielenkiinnon haastamalla tai yllättämällä käyttäjän.  

4.2.2 Online-katalogit 

Online-katalogit, tutummin liikeluettelot, ovat joko kaupallisia ja ei-kaupallisia. 

Liikeluettelosta kiinnostunut löytää kätevästi hakemansa yritykset ja niiden 

mahdolliset Internet-sivut. Palvelujen hinnat vaihtelevat sadasta eurosta 

useaan tuhanteen. Liikeluettelot toimivat yritykseltä kuluttajalle tai b to b 

periaatteella.  
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Luettelot toimivat usein paremmin kuin perinteiset kuvamainokset johtuen 

niin sanotusta bannerisokeudesta. Tutkimusten mukaan osa verkkopalvelun 

kävijöistä jättää sivua silmäillessään vilkkuvat mainospalkit 

puoliautomaattisesti huomiotta (Verkkomainonnan opas 2007). 

 

Luetteloiden etu mainonnallisesti on löydettävyys. Käyttäjä saa halutessaan 

useita eri vaihtoehtoja kategorioidusta luettelosta. Yritykset voivat toteuttaa 

mainontaa yhdessä muiden saman segmentin mukaan. Liikeluetteloista 

hyötyy ne yritykset, joilla on jo omat kotisivut, mutta liikeluetteloista hyötyvät 

myös ne yritykset, joilla ei ole vielä kotisivuja. Tällöin liikeluetteloon laitetaan 

yrityksen nimen alle sen yhteystiedot ja esimerkiksi toimiala. 

(Verkkomainonnan opas 2007) 

4.2.3 Artikkelit 

USAsuomeksi.com sivustolla on vuodesta 2005 lähtien julkaistu artikkeleja 

eri aiheista. Joissakin tapauksissa artikkeli toimii mainontana palvelulle ja 

siitä tiedottamiselle. Artikkelit toimivat niin sanotusta linkkipyydyksinä, joilla 

pyritään ohjaamaan kuluttaja esimerkiksi palvelua tai tuotetta tarjoavan 

yhteistyökumppanin sivustolle. Artikkeleihin sisällytetään hyperlinkityksiä eli 

syvälinkkejä. 

 
Syvälinkityksen edut verrattuna etusivulle linkitykseen ovat 

− lisäarvo käyttäjälle (säästää aikaa linkkien kahlaamisessa) 

− kasvattaa luottamusta sivustoon (käyttäjäystävällisyys) 

− korkeampi konversioaste (kävijän ajautuminen väärille alasivuille 

ennaltaehkäistään) 

− enemmän kauppaa (parempi konversio => enemmän rahaa) 

− suurempi todennäköisyys klikkaukseen (pelkkä domain on helppo 

kirjoittaa 

− osoitekenttään, mutta pitempään URL:iin ohjaavaa linkkiä on 

mieluisempi klikata) 

(Verkkomainonnan opas 2007). 
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Laadukas, huolella tehty ja kiinnostava sisältö on linkkipyydyksenä toimivan 

artikkelin toimimisen edellytys. 

4.2.4 Verkkoyhteisötoiminta 

Verkkoyhteisöt ovat lisänneet suosiotaan maailmanlaajuisesti. Yksi syy tälle 

verkkoyhteisöjen suureen suosioon on internetin interaktiivisuus. Internet on 

muuttunut 2000-luvulla niin sanotuksi sosiaaliseksi mediaksi eli Web 2.0:ksi.  

 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan mediaa joka: 

 

− yhdistää ihmisiä verkossa 

− mahdollistaa vaivattoman median tuottaminen ja jakelun 

− yhdistää eri verkkopalveluiden sisältöjä toisiinsa 

− helpottaa tiedonhallintaa sekä tuottaa menetelmiä tiedon 

kohdentamisessa (Sosiaalinen media 2007) 

 

Näissä yhteisöissä mainonta toimii vanhan ajan �puskaradio� tyylillä. 

Mainostajalla ei tässä yhteydessä ole suurta mahdollisuutta vaikuttaa 

asioiden kulkuun. Parhaassa tapauksessa mainonta on positiivista ja tuo 

yritykselle huomattavaa hyötyä. Toisaalta tällä mainontamuodolla on 

huonotkin puolensa ja aiheuttaa yritykselle huonoa mainetta ja jopa 

tulojen menetyksiä. 
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5 PORTAALIN VISUAALINEN SUUNNITTELU 

Kun portaalin visuaalinen ulkoasu on oikein tehty, onnistunut, 

välittää se tehokkaasti positiivisia mielikuvia ja hyvää informaatiota. Ennen 

kaikkea portaalin toimiva ulkoasu on hyvää asiakaspalvelua (Graafinen 

suunnittelu 2007).  

Portaalin visuaalisella suunnittelulla tarkoitan opinnäytetyössäni ainoastaan 

graafisen ilmeen suunnittelua, eikä työssäni ole tarkoitus käydä läpi 

ohjelmointitason suunnittelua. Visuaalinen suunnittelu portaalissa tarkoittaa 

siinä olevien elementtien: otsikoin, tekstin, värien, ryhmittelyjen, linkkien sekä 

kuvien graafista ilmettä. 

Lähtökohtana portaalin visuaalisen ilmeen suunnittelulle on käyttäjäryhmä. 

Ennen kuin visuaalista ilmettä ryhdytään suunnittelemaan, täytyy tietää 

kenelle ja mihin käyttötarkoitukseen sivut luodaan. Mitä sivustolla halutaan 

viestiä? Käyttäjäkunnan mukaan valitaan muun muassa sopivat värit, kuvat 

ja tekstityyli.(Korpela Jukka K. & Linjama Tero 2005, 358; Vasquez-Peterson 

& Chow 1997,81)  Tämän vuoksi sivuston käyttäjien mielipiteet tulee ottaa 

tarkasti huomioon mitä?, miksi?, kenelle?, milloin?, miten? �kysymyksin. 

Käyttäjien vastauksien avulla pyritään parantamaan sivujen luettavuutta. 

Väreillä, sommittelulla ja elementeillä luodaan portaaliin tietynlaista 

tunnelmaa.  

 
Hyvällä graafisella ilmeellä huomioidaan portaalissa seuraavalla tavalla 

 

 

 

 

KUVIO 2. Graafinen suunnittelu 2007 

-Asiakkaan ja viestinnän tarpeet 
-Yhtenäinen kokonaisilme muun 
markkinointi materiaalinen kanssa 
-Käytettävyys 
-Tekninen toimivuus 
-Graafinen ilme on osa 
viestinnällistä, sisällöllistä tavoitetta 

− Toimiva verkkopalvelu, 
liiketoiminnalliset edut 

− Helppo käytettävyys 
− Palvelun uskottavuus, 

kiinnostavuus Korkealaatuinen 
visuaalinen ulkoasu 

Saavutetaan
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5.1 Internetsivun modaaminen 

Puhuttaessa internetsivujen ilmeen uusimisesta, modernisoinnista tai 

muokkaamisesta, puhutaan modaamisesta. Modaamisella tarkoitetaan 

laitteistojen tai ohjelmistojen muokkaamista siten, että saavutetaan 

ominaisuuksia tai toimintoja, joita alkuperäinen valmistaja ei ole suunnitellut 

alkuperäiseen versioon (Modaus 2007). Englanniksi modaus on modding, 

joka on lyhennetty sanasta modifying � muokkaaminen. 

 

Modaamisesta on tullut viime vuosien aikana suosittua varsinkin nuorten 

ylläpitämien sivujen parissa, mutta yhä kasvava joukko yrityksiä haluaa 

�päivittää sivustonsa ulkoasua� tämän päivän tyylivaatimuksiin. Sivuston 

modaaminen tarkoittaa periaatteessa päivittämistä. Jo ennen sivuston 

rakentamista kannattaa miettiä kuinka usein sivustoa �hoidetaan�. 

Päivitystiheys jaottelee sivustoa eri kategorioihin. Sivusto voi olla pysyvä, 

aika ajoin päivitettävä, päivittäistietoa antava sivusto, reaaliaikainen tai 

interaktiivinen sivusto. (Korpela & Linjama 2005, 56) 

 

On sanottu, että jos jonkinlainen sivusto jo on olemassa, ei sitä tarvitse 

lähteä uudistamaan, ellei sivustossa ole jotakin, mitä täytyy parantaa tai 

korjata (Verkkoviestintää käytännössä 2005). Motiivi modaamisprojektin 

aloittamiselle ei kuitenkaan enää ole vikojen korjaaminen, vaan usein 

sivustosta halutaan yleisilmeeltään aikansa mukainen ja teknisesti 

toimivampi. Pelkästään internetsivuston ulkoasulla yrityksen tai organisaation 

imagoa voidaan nostaa tai laskea.  

 

Modaamisella pyritään helpottamaan tiedon löytymistä ja navigointia 

sivustolla visuaalisen ilmeen kehittämisen lisäksi. Modaukseen sisältyy myös 

riski ylilyönteihin varsinkin, kun multimedia on suosittua ja sitä on helppo 

tehdä. Kuten yleisestikin internetsivujen luonnissa, myös niiden 

modauksessa tärkein sääntö on se, että muistaa pitää sivusto 

mahdollisimman yksinkertaisena välttäen ylilyöntejä. (Verkkoviestintää 

käytännössä 2005). 
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5.2 Pääsivun visuaalisen ilmeen merkitys 

Pääsivu on sivusto- /portaalikokonaisuuden tärkein sivu. Kuten 

iltapäivälehtien lööpit, kertoo pääsivu mielenkiintoisimmat asiat ja antaa 

lukijoiden ymmärtää mitä on niin sanotusti tarjolla. Pääsivulla tulee näkyä 

yrityksen, organisaation tai yleisestikin palveluntarjoajan logo niin selkeästi, 

että käyttäjä ymmärtää heti minne on tullut. Pääsivulla on hyvä olla olemassa 

myös alasivuista suorat linkit, joista käyttäjä saa helposti navigoimalla kuvan 

sivuston sisällöllisestä rakenteesta ja sen kiinnostavuudesta. Sisältö ja 

pääsivun visuaalinen ilme tulee tehdä sellaiseksi, että käyttäjän on helppo 

�hypätä porukkaan�. (Korpela & Linjama 2005, 151 � 153) 

Jo luvussa Internetsivun modaaminen kerrottiin, että visuaalisen ilmeen 

suunnittelussa suuria ylilyöntejä tulee välttää. Pääsivujen ulkoasun suhteen 

voidaan kuitenkin leikitellä enemmän olemassa olevalla multimedia- ja www-

tekniikalla. Varsinkin amerikkalaiset palveluntarjoajat suosivat mahtipontisia 

flash- esityksiä. Hyvä esimerkki tästä ovat urheilumerkin Nike:n pääsivu tai 

vaikkapa Disneyn pääsivu. Edellä olevat esimerkit ovat hyviä myös siinä 

mielessä, että niistä käyttäjälle selviää heti, minkä sivuston pääsivulla hän 

on. 

5.3 Sommittelu 

Jotta internetsivuston hahmottaminen kaikkine osa-alueineen olisi 

mahdollisimman helppoa, tulee sivusto sommitella huolellisesti ja 

johdonmukaisesti. Sommittelussa tulee huomioida myös sivuston visuaalinen 

kiinnostavuus. Kun sivu on hyvin luotu, se on mielenkiintoinen ja käyttäjä 

jaksaa olla sivustolla. Sivustoa ei saa ahtaa liian täyteen, sillä se luo 

tunkkaisen mielikuvan. Näytöltä lukeminen on ihmissilmää ja � mieltä erittäin 

paljon kuormittavaa, joten tätä taakkaa ei pidä lisätä enää sillä, että lukija 

joutuisi etsimään tietoa eri puolilta sivustoa. (Korpela & Linjama 2005, 365 - 

370) 

Tasapainon luomiseksi sommittelun tulee olla sivustolla yhtenäinen eli 

samanlainen ilme toistuu kaikilla sivuston sivuilla eli kaikilla sivuilla on sama 
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sivupohja. Tämä auttaa käyttäjää tunnistamaan sivuston ja oppimaan 

nopeasti sen eri ominaisuudet. Yksinkertainen muistisääntö tasapainon 

löytymiseksi on se, että mikään elementti sivustolla ei ole epäsuhteessa 

toisiin nähden (Vasquez-Peterson & Chow 1997, 41). Sivuston ollessa laaja 

sen hierarkia voi muutella hiukan, mutta sivusto säilyttää kuitenkin 

yhtenäisen ilmeen. Ainut sivuston kokonaisuudessa oleva osa, joka voi olla 

suurestikin muusta kokonaisuudesta poikkeava, on etusivu.(Verkkotuotanto 

2007) 

Sommittelussa tärkeimpiä ovat seuraavat asiat 

- visuaalinen kokonaisuus kuvastaa koko organisaation imagoa  

- tasapainoinen sommittelu huomioi sisällön, tunnelman ja luonteen  

- kohderyhmän huomioiminen  

- sommittelussa vältetään ylilyöntejä  

- sisältö ja navigointiosat on helposti erotettavissa toisistaan  

teksti (riviväli, fontti väri) on helppolukuista (verkkotuotanto 2007; Vasquez-

Peterson & Chow 1997,40-45) 
 

Markku Metsämäki toteaa e-teoksessaan Näytön graafinen suunnittelu, (16), 

että näyttöpinnan ulkoinen tasapaino koostuu reunaviivan muodosta ja sen 

suhteista. Sisäinen tasapaino muodostuu pinnalla olevien kuvallisten 

elementtien välisestä tasapainosta. Tasapaino syntyy myös väreistä. 

Esimerkiksi ihminen mieltää mustan painavammaksi väriksi kuin valkoisen.  

5.4 Teksti 

Otsikot, teksti, kappalejako ja kuvat ovat ensimmäiset asiat, joihin lukija 

kiinnittää huomionsa sivustolle saapuessaan. Tämän vuoksi myös 

tekstisisältöön ja sen luettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. 

 

Tekstin ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa itse tekstin luettavuuteen. Näitä 

ominaisuuksia ovat: fontti, tekstin muokkaaminen, koko, merkkiväli, sanaväli, 

rivin pituus, riviväli ja asettelu. Tekstin ominaisuuksilla on merkittävä rooli kun 
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sivustosta halutaan käyttäjäystävällinen, tekstin ominaisuuksilla voidaan 

vaikuttaa myös koko sivuston ryhmittelyyn. (Korpela & Linjama 2005, 372) 

 

Sekasotkuiseksi sivuston tekee erilaisten tekstien vääränlainen sommittelu. 

Rivivälin tulee olla riittävän suuri, sillä pienellä rivivälillä kirjoitettu teksti on 

raskas lukea sekä visuaalisesti epämiellyttävän näköistä. Myös rivien 

pituudet ovat lyhyempiä kuin paperille kirjoitettavan tekstin. Yhden sivun 

tekstisisällön maksimimittana voidaan pitää 2-3 näytöllistä tekstiä. 

(Verkkotuotanto 2005) 

 

Huomionarvoisia perussääntöjä tekstiominaisuuksien käytössä verkossa on 

joitakin. Ensimmäinen ja tärkein lienee se, että verkossa fontin tulee olla 

mahdollisimman selkeä (times new roman, arial�). Suositeltavaa on käyttää 

yhtä fonttia aina sivulla ja muokata sitä esimerkiksi lihavoimalla. Usean fontin 

käyttäminen sivulla antaa sekavan kuvan. 

 

Linkit ovat usein värillisiä ja alleviivattuja. Internetin yleistyessä pyrittiin 

siihen, että linkit ovat aina sinisiä ja alleviivattuja, mutta tekniikan sekä 

graafisen suunnittelun merkityksen kasvun myötä tästä säännöstä on 

lipsuttu. Hyvien netiketti -sääntöjen mukaista ei ole käyttää versaaleja eli 

isoja fontteja, sillä se kuvastaa huutamista.(Korpela & Linjama 2005, 373 � 

379)  

 

Tekstityyli kannattaakin valita jo ennen kuin aloitetaan itse kirjoitustyö. 

Tekstityyli voi olla viihteellisempi kuin tekstisisältö on rentoa, mutta muutoin 

kannattaa pysyä asiallisessa tyylissä. Kuten internetsivuston muussakin 

suunnittelussa, tulee ennen tekstin luomista ja tekstityylin valintaa miettiä, 

kenelle viestitään ja mitä. (Korpela & Linjama 2005, 166) 

 

Tekstituotos on aina viesti. Joku haluaa kertoa jonkun asian jollekin. Jotta 

viesti menisi oikein ja kiinnostavasti perille viestin vastaanottajalle, tulee 

tekstin olla mahdollisimman selkeä ja luettava. Verkossa julkaistava 

tekstisisältö eroaa printtiversiosta varsinkin siinä, että tekstissä täytyy mennä 

niin sanotusti �heti asiaan�, koska usein lukija lukee vain tekstin alun ja 

päättää siitä jatkaako lukemista (Korpela & Linjama 2005, 167).  
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Sähköisessä muodossa julkaistavien tekstirivien tulee myös olla 

paperiversiota lyhyemmät. Useimmat ihmiset ovat tottuneet kirjoittamaan niin 

sanotusti kuvailevaa tekstiä, mutta verkossa julkaistavassa tekstissä täytyy 

pyrkiä pysymään selkeässä ja lyhyesti kerrotussa tekstissä. Internetsivuilla 

lukeminen on pääosin silmäilyä, joten jokaisen virkkeen tulisi sisältää oikeaa 

asiaa. Internetsivuston tekstisisällön otsikointiin pätee samat säännöt kuin 

uutisiin ja mainoksiin eli ilmaisun on oltava ymmärrettävää, kiinnostavaa, 

organisaatioilleen luonteenomaista ja muista erottuvaa, mutta samalla 

lyhyesti ilmaistua.(Korpela & Linjama 2005, 174; Verkkotuotanto 2005) 

 

Jukka K. Korpelan ja Tero Linjaman kirjassa WEB-suunnittelu (2005) sivuilla 

175�177 on annettu hyvä kuvaus netissä käytettävästä selkokielestä. 

Seuraavassa nämä 18 määritelmää: 

 

1. Helppotajuista ja suoraa 

tekstiä 

2. Yksi asia yhdessä 

lauseessa 

3. Käytä jokapäiväisiä 

puhekielen sanoja 

4. Vältä raskaita sanoja 

5. Vältä vaikeita 

taivutusmuotoja 

6. Käytä konkreettisia ilmaisuja 

7. Vältä liian kuvaannollista 

tekstiä 

8. Esitä asiat helposti 

hahmotettavina 

9. Puhuttele suoraan 

10. Kunnioita lukijaa 

11. Anna käytännön 

esimerkkejä 

12. Ilmaise asiasi myönteisesti 

13. Kerro ilmaisussasi kuka 

tekee mitäkin 

14. Oleta mahdollisimman 

vähän esitietoja 

15. Käytä samoja sanoja 

johdonmukaisesti ja vältä 

pronominien käyttöä 

16. Vältä viittauksia 

17. Pidä välimerkkien käyttö 

yksinkertaisena 

18. Kerro yhteystiedot helposti
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5.5 Kuvat 

Tekstin ja värin lisäksi tasapainoa voidaan horjuttaa asettamalla kuvat 

poikkeavaan asentoon. Seuraavassa esimerkki siitä miten samoilla kuvilla 

saadaan sommittelemalla täysin eri vaikutelma: 

 
 

 

 

 

KUVIO 3: Dynaaminen ja stabiilisommittelu (Metsämäki, 1998,18) 

Kuvat internetsivuilla sijoitetaan aina niin, että ne liittyvät tekstiin. Ihmiset 

yhdistävät tiettyjä asioita kulttuuritaustojen ja opittujen mallien mukaisesti, 

joten tässäkin suhteessa kohderyhmän tunteminen on hyvin tärkeää. 

Esimerkiksi länsimaisessa ristillä ilmaistaan uskontoa tai kuolemaa, kun taas 

kuvan metafora ei ehkä välttämättä mene kuitenkaan �perille� itämaissa.  

Myös suurempien kulttuuriryhmien sisällä on ihmisryhmiä, joiden 

ajattelumallit ovat erilaisia. Ei ole esimerkiksi kovin järkevää laittaa 

kasvissyöjien sivustolle nautalogoa, jonka metafora on ruoka. Kulttuurieroja 

on paljon ja kaikkea ei voi tietää. Tämän vuoksi esimerkiksi Euroopassa on 

CEN asiakirja (European Culturally Specific ICT Requirements (CWA 14094), 

joka käsittelee eurooppalaisten kulttuurien eroavaisuuksia. (Korpela & 

Linjama 2005, 178�179) 

Kultainen leikkaus on yksi esittävän taiteen ja teosten mittasuhteista. 

Kultaisella leikkauksella jana jaetaan kahteen osaan siten, että pienemmän 

janan suhde suurempaan janaan on sama kuin suuremman suhde 

alkuperäisen janan pituuteen, siis osien summaan. Mutta, koska ihmisten 

käyttämät näytöt ja täten esityspinta vaihtelevat, on internetsivuja 

suunniteltaessa ehkä järkevintä keskittyä kultaiseen leikkaukseen kuvissa. 

(Metsämäki 1998, 18�19) 
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5.6 Tilan käyttäminen ja ryhmittely 

Ryhmittelyn keskeinen tehtävä on auttaa meitä tulkitsemaan ympäristö 

oikein. Sivuston visuaalisessa suunnittelussa tämä ympäristö on näyttö. 

Ihmiset hahmottavat ympäristöään automaattisesti niin kulttuuritaustan kuin 

opitun hahmottamisen myötä. Vaarana väärin tehdyllä ryhmittelyllä on niin 

sanottujen haamuelementtien näkyminen. Haamuelementit johtuvat ihmisen 

reagointikyvyn laskemisesta ja ovat ihmisen aivojen ja silmän viestinnällisiä 

erehdyksiä. Haamuelementtien syntymistä ei voida kokonaan estää, mutta 

esimerkiksi väsymys lisää niitä. Tämän vuoksi sivusto pitääkin suunnitella 

sellaiseksi, ettei se vaadi kymmenien minuuttien intensiivistä keskittymistä. 

Viivat ja tekstirivivälit ovat internetsivujen suunnittelussa kaikkein eniten 

�harhoja� aiheuttavia elementtejä ja niinpä niitä käyttäessä tuleekin olla hyvin 

tarkka. Alla olevassa kuviossa hahmottuu hyvin elementistä syntyvät 

näköharhat. 

 

 

 
 

KUVIO 4 :Viivoista syntyviä näköharhoja (Illusions 1999) 
 

 

Hahmottamisen periaatteet auttavat suunnittelijaa tekemään toimivimmat 

ratkaisut visuaalista sisältöä luodessaan: 

 

1. läheisyysperiaate - lähellä toisiaan olevat kohteet ryhmitellään yhteen. 
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2. ajallista läheisyyttä koskeva periaate - ajallisesti lähekkäin olevat 

tapahtumat liitetään yhteen. Tällä on merkitystä mm. syy-

seuraussuhteen havaitsemisessa. 

3. samanmuotoisuusperiaate - muodoltaan samanlaiset kohteet 

ryhmitellään yhteen. 

4. jatkuvuusperiaate   

5. sulkeutuvuusperiaate  

6. pintarakenteiden tiheyden vakioisuutta koskeva periaate   

7. liikkeen samankaltaisuutta (samansuuntaisuutta, yhtä suurta nopeutta) 

koskeva periaate 

8. symmetriaperiaate  

9. mielekkyys-/tuttuusperiaate  

10. Prägnanz -laki � hyvä, mielekäs kuvio    

 (Havaitseminen, 2007) 

 
Sivuston ryhmittelemisessä helpointa on asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. 

Tärkeimmät asiat ovat kirjoitettu tai piirretty selkeästi isolla fontilla tai kuvalla 

pienentyen aina vähemmän merkitykselliseen.  

 

Internetsivuilla ryhmittelyssä suositaan palstoitusta, joka on hyvä tapa luoda 

sivustolle visuaalista kontrastia. Jos teksti ja kuvat ovat yhdessä pötkössä 

vasemmalta oikealle, on se paitsi epäesteettistä, mutta myös hyvin vaikeaa 

lukea. Tyhjät tilat auttavat sivustoa pysymään ilmavana. Tyhjiä tiloja luodaan 

juuri palstoituksen avulla. 

 

Internetsivuilla ryhmittely toteutetaan 

 

1. tekstikappaleiden muotoa hyödyntämällä 

2. linjoilla 

3. taulukoilla 

4. taustan värillä tai taustakuvilla 

5. kuvien sijoittelulla sivustolle 

6. tekstin kierrätyksellä kuvien tai taulukoiden ympäri 

7. fonteilla 

8. tekstin korostuksilla  
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9. otsikoiden sijoitteluilla  

 (Korpela & Linjama 2005, 370) 

 

Johdonmukaisella ryhmittelyllä on käyttäjäystävällisyyden lisäksi myös hyvin 

suuri merkitys internetmainonnassa. Palstatilaa hinnoitellaan ja ostetaan sen 

näkyvyyden mukaan. Juuri ryhmittelyllä esille tuotavat asiat, esimerkiksi 

mainokset, saavat niille kuuluvat tilan. Ihmisten käyttäessä internetiä yhä 

enemmän ja enemmän, myös tietynlaiset säännönmukaisuudet alkavat 

leimaamaan internetsivujen havainnoimista. Seuraavassa on pelkistetty kuva 

siitä, kuinka käyttäjä lukee sivua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 5: Sivun palstojen havainnointi (Veen 2002, 48) 
 

Kohta 1. On ryhmitellyssä kaikkein tärkein palsta. Tämä kohta koko 

sivustosta yleensä nähdään ensimmäisenä. Sen vuoksi tälle osiolle 

ryhmitellään logot, vastaten käyttäjän kysymykseen missä minä olen? 

Mainostajat ovat ymmärtäneet kyseisen palstan merkityksen ja siksi yläpalkki 

on suosittu mainospalsta ja sitä myötä myös kallein. (Veen 2002, 47�53) 

 

Kohta 2. Internetsivun vasen reuna on lähes standardisoitunut 

linkkiluettelojen paikka. Käyttäjä huomaa palstalta mitä sivusto pitää 

1. Missä minä olen? 

2. 
Mitä 
täällä 

on 
? 

3. Minne täältä pääsee? 
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sisällään. Tämä ryhmittelyn vakiintunut käytäntö helpottaa lukijaa löytämään 

heti tarvitsemansa osiot sivustolta oli hän sitten millä sivustolla tahansa. 

Tutkimuksissa on osoitettu ihmisten tarttuvan heti sivulle tultua ja 

tiedostettuaan missä ovat suoraan linkkiluetteloon. Tämän vuoksi sivujen 

navigointipalkin on toimittava moitteettomasti, koska sillä on erittäin suuri 

mainosarvo. (Veen 2002, 47�53) 

 

Kohta 3. Toisin kuin usein luullaan, sivujen keskellä löytyy palsta, jonka 

käyttäjä normaalisti havainnoi viimeiseksi. Ehkä syy tähän on se, että ihmiset 

ovat tottuneet saamaan tietoa nopeasti ja ytimekkäästi ja he tiedostavat 

keskipalstan pitävän sisällään tietoa, joka on syvällisempää. 

(Veen 2002, 47�53) 

 

Internetmainontaa muun sisällön oheen siis laitetaan usein upotettuna 

muuhun sisältöön, mutta useimmat ovat ottaneet toimintatavakseen asettaa 

mainokset oikeaan reunaan. 

5.7 Värit 

Internetsivujen tekemisen hauskuus piilee pitkälti sen mahdollisuudessa 

tuottaa visuaalisia elämyksiä sivuston käyttäjille. Vaikka tämän päivän 

mahdollisuudet ovat lähes rajattomat elementtien ja kokonaisilmeen 

luomisessa on varsinkin yhdellä osa-alueella eli väreillä, suuri painoarvo sen 

suhteen onko lopputulos onnistunut vai katastrofaalinen sekasotku. 

Lähtökohtana värien käytölle internetsivustolla suunnittelijan tulee tietää 

mihin värejä sivustolla käytetään? Väreillä voidaan korostaa tiettyjä asioita, 

erottaa ja järjestellä kappaleita sekä ohjata lukijaa. (Conneen  2001; Korpela 

& Linjama 392, 2005) 

 

Väreillä on suuri viestinnällinen arvo ja niillä voidaan luoda erilaisia 

tunnelmia. Ihmisillä on kyky yhdistää värit tiettyihin merkityksiin 

kulttuuritaustan ja opitun taustan mukaan. Jos suunnittelija haluaa kuvastaa 

värillä vettä sen parempi väri on sininen ei esimerkiksi vihreä. Luonnossa 

olevilla väreillä on vahva vaikutus ihmisen väriymmärrykseen ja tätä 
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mielikuvaa ei kannata harhauttaa. Suunniteltaessa internetsivuja tulee värien 

merkitykset huomioida tarkasti. (Metsämäki 1998, 32) 

 

Yksin värit eivät tee merkityksellistä vaikutusta, mutta niiden yhdistelmillä 

voidaan vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Esimerkiksi tumman värin 

sijoittaminen aivan vaalealle taustalle tuo sitä paremmin esiin kuin 

sijoittaminen muutamaa astetta vaaleaa sävyjä tummemmalle taustalle. 

Kontrasti on vaikutelmaa antavista ominaisuuksista kaikkein tärkein, ei 

niinkään itse värit. Väreillä voidaan vaikuttaa myös siihen kuinka elementit 

näkyvät huolimatta sen suuremmin niiden pinta-aloista. Esimerkiksi keltainen 

pieni elementti näkyy selkeämmin kuin suuri violetti elementti. Tämän vuoksi 

pieniin pintoihin suositaan voimakkaampaa väriä. (Conneen  2001; Korpela & 

Linjama 2005, 392; Metsämäki 1998, 33) 

 

Kirkkaat värit kerjäävät huomiota osakseen ja hillityt sävyt antavat lukijalle 

niin sanotun lukurauhan. (Korpela & Linjama 2005, 392) Väreillä voidaankin 

korostaa sivustolla olevia elementtejä ja antaa niille tärkeysarvo. Väreillä 

voidaan päättää mihin katse kiinnittyy ensimmäiseksi sivustolla ja esimerkiksi 

mikä osa tekstistä tulee esiin?  

 

Kaikkea ei kuitenkaan tule korostaa sillä liika on liikaa. Liialla korostusvärien 

käytöllä mikään ei erotu vaan lopputulos on lähinnä sekava. Korpelan ja 

Linjaman kirjassa Web-suunnittelu sivulla 393 annetaan malleja, joilla 

voidaan korostaa visuaalisesti muutenkin kuin väreillä: 

 

− liike vs. liikkumaton 

− kuva vs. teksti 

− väri vs. mustavalkoinen 

− iso vs. pieni 

− oudot muodot vs. tutut 

muodot 

− tumma vs. vaalea 

− lämmin väri vs. kylmä väri 

− kontrastit vs. liukuväri

 

Korostuskeinoista käytetään maksimissaan kolmea. Ihmissilmä on hyvin 

herkkä havaitsemaan poikkeavuudet kokonaisuuksista, joten yleensä pienet 

muutokset tekstissä riittävät tekemään korostavan vaikutuksen. Samoin kuin 

edellä mainittujen korostuskeinojen käytössä myös värien käytössä suositaan 
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alle kolmen värin käyttöä. Yrityksien sivustoilla väri valinta on siinä mielessä 

rajoitettua, että logon värit määrittelevät pitkälti sen, mitä värejä sivustolla 

käytetään. Väreistä toki voidaan käyttää eri lightness- eli 

valoisuusarvoja.(Korpela & Linjama 394, 2005) Värien valoisuus ei vaikuta 

sivuston ilmeeseen harmoniaa rikkovasti vaan luo siihen hieman 

kolmiulotteisuutta. 

 

Muita huomioitavia seikkoja värisuunnittelussa ovat myös printin ja näytön 

väritoimivuuden erot sekä värisokeudet. Ennen sivuston käyttöönottoa on 

hyvä testata sivustoa. On testattava toimiiko sivusto musta-valkoisena tai 

printattuna (print-preview) ja värisokeus aspektit. Värisokeuden vuoksi ei 

suunnittelija voi luottaa, korostaessaan tai ilmentäessään jotain asiaa, 

pelkkään väriin. Sijainti ja muoto ovat siis elementille värin lisäksi tärkeät 

ominaisuudet. Korpela & Linjama 2005, 399�400) 

5.7.1. Värijärjestelmät  

Additiivinen eli lisäykseen perustuva värijärjestelmä 
 
Lähtökohtana värien syntymiselle on valo. Jos auringon valo yhdistetään 

kokonaisuudessaan saadaan niin sanottu kaikkien värien summa. Jos 

primääriset värit punainen, sininen ja keltainen sekoitetaan, syntyy niiden 

sekoituksista violetti, vihreä ja oranssi. Valon vaikutuksesta syntyneet uudet 

värialueet ovat osatekijöitään vaaleampia. Kun kaikki valokiilat yhdistyvät, 

valottuu alue täysin valkoiseksi. (Kaukoniemi & Volantis Oy 1998 - 2000) 

 

 

Additiivisiin järjestelmiin kuuluvat muun muassa RGB- (red, green, blue) sekä 

HSV- järjestelmät. Tässä värijärjestelmässä valo sekoittuu. (Additiivisessa 

koordinaatistossa puhutaan valosta ei pigmentistä). Primaariset värit ovat 

punainen, vihreä ja sininen ja sekundaariset värit ovat näiden yhdistelmiä eli 

punainen + vihreä = kkeellttaaiinneenn, punainen + sininen = magenta, sininen + 

vihreä = ssyyaaaannii. Tärkeä muistettava asia on se, että kaikkien valojen 
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yhdistelmästä syntyy valkoinen väri ja jos kaikkia primaarisia värejä on yhtä 

paljon, syntyy harmaa väri. (Kaukoniemi & Volantis Oy 1998 - 2000) 

 
Additiivisista värijärjestelmistä esimerkiksi RGB -järjestelmää käytetään 

perinteisissä kuvaputkinäytöissä. (Metsämäki1998, 34) 

 

Edellä mainittu HSV -termi tarkoittaa IHS -värijärjestelmää. Kirjaimet tulevat 

sanoista Intensity, Hue ja Saturation. 

I= värin kirkkaus tai tummuus (Brightness) 

H= aallonpituus, väri 

S= värikylläisyys, kuinka paljon värissä on harmaata 

(Korpela & Linjama 395, 2005) 

 

HSV -järjestelmä on siitä poikkeuksellinen, että ihminen näkee ne lähes 

samoin kuin koordinaatisto ne ilmoittaa. Intensiteettiarvo 0 on musta ja 255 

on valkoinen. Hue vaihtelee 0:sta 255:een, vaihdellen eri värien kesken. 

Saturation esittää värin aitouden, jolloin 0 on harmaa, keskivaiheilla olevat 

arvot ovat pastellin eri sävyjä ja 255 on aidon ja voimakkaan värin arvo. 

(Kaukoniemi & Volantis Oy 1998 - 2000) 

 

Substraktiivinen järjestelmä eli vähentävä 

Jos valojen sijasta yhdistetään väriaineita (esimerkiksi maaleja) ovat 

sekoittuneet värialueet aina osatekijöitään tummempia. Kohtaan, jossa kaikki 

värialueet sekoittuvat muodostuu musta värialue. 

 

Substraktiivisessa värijärjestelmissä värit sekoittuvat. Tähän 

värijärjestelmään kuuluu muun muassa CMY(K)-järjestelmä. Sen primaariset 

värit ovat syaani (C), magenta (M) ja keltainen (Y) kun taas sekundaariset 

värit ovat additiivisen järjestelmän päävärit, eli punainen, vihreä ja sininen. 

(Kaukoniemi & Volantis Oy 1998 - 2000) 
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5.7.2.  Värisanasto  

 
− Värisävy: tarkoittaa värin paikkaa 

väriympyrän kehällä. Värisävyn vaihtelut 

ovat vivahteita. 

 

− Värin valoisuus: tarkoittaa värin 

heijastamaa valoa (substraktiivisessa 

värijärjestelmässä). Esim. harmaa-asteikko 

 

− Murrettu väri: tarkoittaa kolmen väriaineksen sekoitusta.  

 
 

− Taitettu väri: tarkoittaa neutraalilla värillä (musta tai valkoinen) 

sekoitettua väriä. 

 
 

− Lähiväriharmonia: käytetään väriympyrällä lähellä toisiaan olevia 

sävyjä. 

 
 

− Vastaväriharmonia: käytetään väriympyrässä vastakkaisilla puolilla 

sijaitsevia sävyjä.  

 
 

− Yksiväriharmoni: yhden värin tummuus- ja vaaleusasteiden 

yhdistäminen 
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− Valööriharmonia: yhdistetään harmaan eri sävyjä.  

 
 

− Pieni disharmonia: väriympyrän neljännes yhdistetään viereisen 

neljänneksen johonkin väriin.  

 
− Suuri disharmonia: väriympyrän neljännes yhdistetään viereisen 

neljänneksen useaan väriin tai käytetään vastapäisten neljännesten 

yhtä suurta asteikkoa. 

 
 

(Kaukoniemi & Volantis Oy 1998 � 2000; Korpela & Linjama 2005, 394-395;  

verkkotuotanto 2007) 

5.8 Sisällön interaktiivisuus 

Suurin syy miksi ihmiset tulevat ja pysyvät sivustolla on sen sisältö. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että sisältö on hyvin lukijaa palveleva. Internet on 

kokonaisuudessaan hyvin vuorovaikutteinen eli interaktiivinen väline. Ihmiset 

ovat tottuneet siihen, että internetissä hän itse kykenee useimmiten 

vaikuttamaan myös varsinaiseen sisältöön. �Webbisivu ei ole lukemista 

varten, se on tekemistä varten. Webbisivulla käymisen pitää olla aktiivista 

tekemistä. Webbisivujen laatimiseen käytettävät työkalut tarjoavat monia 

mahdollisuuksia interaktiiviseen kanssakäymiseen kävijän kanssa. Käytä 

niitä.� Näin ohjeistaa Jim Sterne kirjassaan World Wide Web Markkinointi 

(1996) sivulla 6.  

 

Internetissä interaktiivisuus menee kuitenkin hiukan pientä säätelyä 

pidemmälle. Käyttäjät voivat vaikuttaa internetsisältöön konkreettisesti 

esimerkiksi antamalla palautetta, tilaamalla tuotteita tai julkaisemalla 

ilmoituksia. Käyttäjä voi säädellä tekstin tai vaikka selaimen kokoa. 
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Kuitenkaan tällainen sivuston sisältöön vaikuttaminen ei voi olla sivustolla 

itse tarkoitus.  

 

Poikkeuksena tähän kuitenkin lienee esimerkiksi Youtube, jonka 

pääasiallinen tarkoitus on käyttäjän sivustolle tuoma sisältö. Youtube:nkin 

tapauksessa on ohjat pysyttävä sivuston tarjoajan käsissä kuitenkin niin, että 

esimerkiksi jos käyttäjä antaa palautetta sen �perille meno� tulee ilmentyä 

jotenkin. (Korpela & Linjama 2005, 259) Yhä useammin tämän päivän 

internetsivustot ovat konvergensseja eli monen eri media yhteensulautumia. 

Internet kuitenkin eroaa vahvasti muista medioista juuri sen 

toiminnallisuuden, interaktiivisuuden ja mukautuvuuden takia.(Veen 2002, 

25) 

5.9 Navigointi 

Navigoinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka sivulla voidaan �suunnistaa�. Tähän 

kuuluvat kaikki sivustolla sijaitsevat linkit ja muut tavat liikkua sivuston eri 

osiin. (Korpela & Linjama 2005, 335) Kuten luvussa Tilan käyttäminen ja 

ryhmittely mainittiin, sijoitetaan linkkilista lähes standardin omaisesti sivuston 

vasempaan laitaan, mutta myös muita navigointimalleja käytetään. Näistä 

yleisimmät lienevät vierityspalkki ja graafiset navigointi-ikonit.  

 

Jos käytetään graafisia navigointi-ikoneita, tulee suunnittelijan huomioida 

tarkasti niihin liittyvä metafora. Graafisten käyttöliittymien vakinaistuttua on 

muutamat symbolit iskostuneet ihmisten mieliin selkeinä viittauksina tietystä 

toiminnasta. Esimerkiksi avain tarkoittaa lukitsemista, ovi pois pääsyä 

sivustolta, �raksi� tarkoittaa jonkin toiminnon päättymistä ja kirjekuori viittaa 

viesteihin.  

 

Käyttöliittymiin suunniteltavat ikonit asettavat tietynlaisen haasteen 

suunnittelijalle, sillä niiden tarkkuus voi aiheuttaa ongelmia niiden 

havainnoimiselle jos kyseessä on esimerkiksi näkörajoitteinen henkilö. 

Tämän vuoksi graafisia navigointi-ikoneja suositeltavampaa on käyttää 

tekstilinkkejä. (Korpela & Linjama 2005, 339) 
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Internetsivustojen mainosarvon vuoksi ovat suunnittelijat pyrkineet viime 

vuosina siihen, että sivuston navigointielementit olisivat pienempiä, mutta 

samalla näyttävämpiä. Yhtälö voi tuntua mahdottomalta, mutta nykypäivän 

teknologia mahdollistaa niin sanotut moniulotteiset navigointipalkit 

(pudotusvalikot). (Korpela & Linjama 2005, 342) 

 

Oikeanlainen navigointi herättää varmasti keskustelua suuntaan jos toiseen. 

Edellä mainittu sivustojen mainosarvo ajaa suunnittelijat keksimään koko 

ajan uusia ja hienompia navigointikeinoja. Usein kuitenkin käy niin, että 

toimivan navigoinnin idea katoaa ja käyttäjä ei enää tiedä minne suunnistaa.  

 

Varsinkin Yhdysvalloissa suositaan hyperlinkitystä. Linkeillä on omat hyvät 

puolensa, vaikka ne eivät välttämättä olekaan visuaalisesti kaikkein 

viehättävimmät. Linkit on mielletty osaksi käyttöliittymää niin kauan kuin 

internet on ollut olemassa. Linkkejä voidaan käyttää eri tavoilla (hiiren oikea - 

avaaminen uuteen ikkunaan tai tallentaa se), linkit toimivat eri selaimissa, 

linkeistä nähdään värin perusteella sen tila (käytetty, käyttämätön, aktiivinen) 

ja tietenkin linkin viereen voidaan lisätä kuva keventääkseen sen visuaalista 

ilmettä. (Korpela & Linjama 2005, 343) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 
Toimeksiantajan pyynnöstä toteutin USAsuomeksi.com sivuston 

modaamisprojektin. Pääfunktiot projektissa olivat lisätä portaalin 

käyttäjäystävällisyyttä, parantaa portaalin visuaalista ulkoasua, lisätä 

mainonnan miellyttävyyttä portaalissa visuaalisella suunnittelulla sekä lisätä 

portaalin kiinnostavuutta kohderyhmän keskuudessa.  

 

Projektin aikana halusin perehtyä myös tutkimukseen, jossa selvittäisin, millä 

tavalla modaamisprojekti tulisi toteuttaa USAsuomeksi.com sivustolla ja 

millainen vaikutus modaamisella on sivuston käytettävyyteen, 

visuaalisuuteen sekä mainonnalliseen puoleen. Huomioin nämä melko laajat 

tutkimuskysymykset koko modaamisprojektin ajan. 

 

6.1 Projektin hyvä suunnittelu on tutkimuksen 
kivijalka 

Oikein tehty suunnittelu helpottaa kokonaisprojektia, kohderyhmien valintaa, 

toteutusta ja ajoitusta. Se, millainen modaamisprojektista tulee, täytyy 

suhteuttaa koko portaalin toimintamalliin. Koko projektin onnistumisen 

kannalta on hyvä ymmärtää se seikka, että kaikki langat eivät ole Web-

suunnittelijan käsissä vaan lopullinen käyttäjä saa vain valmiin paketin, joka 

sittemmin mukautuu aina selaimesta ja muista teknisistä muutoksista 

riippuen. (Veen 2002, 106�107)  

 

USAsuomeksi.com sivuston modaamisprojektin suunnitelma rakentui 

seuraavasti: 

 

1. Toimeksiantajalta tehtävä ja tavoitteet 

2. Perustietojen hankinta + tilanneanalyysi 

3. Toimenpiteiden valinta 

4. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma 
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5. Toteutus 

6. Tulosten analysointi 

7. Jatkokehittely. 

 

 

Alla oleva kuvio kuvaa työn suunnitteluprosessia: 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

KUVIO 6: Suunnittelun vaiheet 
 

Kun sain tehtävän toimeksiantajalta, pohdin tavoitteita, joita olisi mahdollista 

ajan ja resurssien puitteissa toteuttaa. Kun tavoitteet olivat selvät, hankin 

pohjatietoa asiakirjoista, kirjoista, Internetistä sekä USAsuomeksi.com:ista. 

Toteutin USAsuomeksi.com sivuilla kvantitatiivisen/kvalitatiivisen e-

lomakekyselyn, jonka pohjalta laadittiin tilanneanalyysi (liite1). 

Tilanneanalyysin pohjalta suunnittelin toteutettavan sivuston. 

 

Sopivimmaksi toimenpiteeksi suunniteltujen tavoitteiden toteuttamiseen 

valitsin USAsuomeksi.com sivuston modaamisen, en täydellistä 

uudistamista. Kerätyn tiedon perusteella toteutin sivustoa niin, että korjasin 

tilanneanalyysissa tulleet epäkohdat ja tein halutut uudistukset. 

USAsuomeksi.com sivusto on ollut toimintansa ajan visuaalisesti lähes 

muuttumaton. Tämän vuoksi tein kaikki uudistukset vanhaa ja jo käyttäjien 

luottamuksen saavuttanutta sivustoa kunnioittaen. 

 
Laadin toimintasuunnitelmaan tarkan aikavälin, jonka raameissa toteutin 

projektin kokonaisuudessaan. Toteutin tilanneanalyysikyselyn keväällä 2006 

ja modasin sivuston syksyn 2006 aikana. Kysyin lukijoiden mielipidettä 

jälleen e-lomakkeella keväällä 2007. Analysoin tulokset lopullisesti toisen 

kyselyn jälkeen, vaikka tuloksia tutkittiin itse kyselyn aikanakin. 

TEHTÄVÄ 
Toimeksiantaja: 

USAsuomeksi.com 

TAVOTTEIDEN 
ASETTAMINEN 

TOIMENPIDE 
VAIHTOEHDOT

JATKO 
SUUNNITELMA 

TUTKIMUS
JA TULOSTEN 
ANALYSOINTI 

TOTEUTUS  PÄÄTÖS 
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Kehitysidea/jatkosuunnitelma syntyi (ks. kpl. 7) viimeiseksi. Laadin sen 

kaiken koetun, kuullun ja saatujen tulosten pohjalta.  

 

6.2 Tilanneanalyysi lähtötilanteen kartoittajana 

World Wide Web kertoo jo sanana paljon. Maailmanlaajuinen. WWW tarjoaa 

käyttäjilleen niin paljon, että on erittäin vaikea hahmottaa mitä kaikkea sieltä 

voi löytyäkään. Tämän vuoksi myös käyttäjien odotukset ovat korkealla. Mitä 

ihmiset haluavat, ketkä käyvät tietyillä sivustoilla ja miksi ovatkin kysymyksiä, 

jotka tulee selvittää ennen minkäänlaisen Web-projektin aloittamista.(Korpela 

& Linjama 2005, 5)  

 

Koska tämän projektin tarkoitus on modata vanha sivu enemmän käyttäjää 

miellyttävämmäksi, niin tieto siitä missä ollaan, on olennainen 

suunniteltaessa sitä, mihin voidaan ja halutaan mennä ja mitä keinoja tällöin 

kannattaa käyttää. Tämä lähtökohtatieto saadaan tilanneanalyysistä. Mitä 

kaikkea tuohon tilanneanalyysiin pitää sisällyttää ja kuinka syvällinen tämä 

vaihe on, riippuu siitä, millainen on päätöksiin tarvittavan lähtökohtatiedon 

tarve.  

 

Projektin tilanneanalyysin lähtökohtana olivat USAsuomeksi.com sivusto ja 

lomakekyselyin tehty kvalitatiivinen/kvantitatiivinen tutkimus kevään 2006 

(liite 1). 

6.3 Sisäiset ja ulkoiset tekijät 

Tilanneanalyysi jakaantuu kahteen pääosaan, sisäiseen ja ulkoiseen. 

Sisäiset tekijät tilanneanalyysissa kuvaavat organisaation omia arvoja, 

missioita ja visioita. Mihin organisaatio toiminnallaan pyrkii ja kuinka pyrkimys 

toteutetaan? Kun nämä asiat sekä organisaation nykytila on saatu 

kartoitettua, voidaan tilanneanalyysin pohjalta alkaa rakentamaan 

modaamisprojektia. 
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Kysymykseen USAsuomeksi.com sivuston arvoista, missiosta ja visioista 

vastauksen antoi Timo Vainionpää, joka on sivuston tarjoaja ja ylläpitäjä. 

 

− USAsuomeksi.com sivuston arvot ovat: luotettavuus, toimivuus ja 

palvelevuus. 

 

− Missio on kasvaa suureksi ja kiinnostavaksi tieto- ja palvelufoorumiksi 

sekä Amerikassa että Suomessa.  

 

− Tulevaisuuden visio USAsuomeksi.com sivustolla on lisätä 

mainostajien määrää myös laajemmalti Yhdysvalloissa ja Suomessa. 

Tällä hetkellä mainostajat koostuvat lähinnä lähialueen yrityksistä ja 

ihmisistä. 

 

Jotta tulevaisuudessa USAsuomeksi.com sivusto saavuttaisi vieläkin 

merkittävämmän tieto- ja palvelufoorumin aseman sekä mielenkiinnon 

suuremman mainostajajoukon keskuudessa, tulee USAsuomeksi.com 

sivustoa kehittää teknisesti ja visuaalisesti sekä parantaa sen tunnettuutta. 

Merkityksellinen tekijä on myös käyttäjätutkimukset ja niiden hyödyntäminen 

jatkokehittelyä ajatellen.  

 

Ulkoiset tekijät tilanneanalyysissä ovat kohderyhmään liittyvät asiat: ketä he 

ovat, mitkä asiat heitä kiinnostavat ja mihin asioihin heidän kanssa 

toimiessaan tulisi kiinnittää huomiota. Tilannekartoituksen tuloksissa (liite 1)  

saadaan lisäinformaatiota ulkoisista tekijöistä luvuissa 7.1 ja 7.2. 

6.4 Tekniikan taitamista ja ihmisten kuuntelua 

Konkreettinen työ oli suunnitella tilanneanalyysin pohjalta USAsuomeksi.com 

sivuston pääsivu. Käytössä oli Macromedia Dreamweaver -ohjelma ja 

Adoben PhotoShop. Vaikka nykyisin käytössä oleva tekniikka on 

huippuluokkaa, on suunnittelun alkuvaiheessa hyvä käyttää vanhaa kynä 

paperi -toimintatapaa. Itse suunnittelutyö vei aikaa. Aluksi piirsin erilaisia 

paperimalleja ennen varsinaista sivuston koodaamista sähköiseen muotoon.  
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Tässä vaiheessa sivusto sommitellaan visuaalisesti ja rakennetaan sitemap. 

Tarkastelemalla luonnosta voidaan nähdä kuinka toimivalta sivuston 

sommittelu vaikuttaa. Myös muutokset ovat tällöin helpompi toteuttaa. 

Paperilta on vaivatonta tarkastella sitä, mitkä elementit vangitsevat katseen 

ja mitkä jäävät pimentoon.  

 

Myös taulukointi on hyvä tehdä ensin paperille. Taulukointi helpottaa 

järjestelmällisen sommittelun ja ryhmittelyn suunnittelua ja lopulta itse työn 

toteuttamista. Paperille kannattaa tehdä erilaisia vaihtoehtoja ja esittää niitä 

välillä myös muille. Kun sommittelu on suurinta osaa miellyttävä, tehdään se 

sähköiseen muotoon. Käytössä olivat kaikki USAsuomeksi.com sivustolla 

olevat kuvat ja oma kuvagalleriani.  

 

Valitsin käytettävät kuvat ensin ja muokkasin niitä PhotoShopilla 

ajattelemaani visuaaliseen ilmeeseen sopivaksi. Suuria muutoksia en 

halunnut tehdä, sillä modaamisessa on juuri tarkoitus muokata jo olemassa 

olevaa alustaa uuteen kuosiin. Värien käyttö oli projektissa kaikkein helpoin 

vaihe. USAsuomeksi.com sivustolla käytetään logoon perustuvia ja 

toimivaksi todettuja värejä: sinistä, valkoista ja punaista. Myös käyttäjät ovat 

olleet väreihin tyytyväisiä (liite 2) . 

 

Vaikka päävärit pysyivät samoina kuin vanhassa (kuvio 7) ulkoasussa, niiden 

kontrastia vaihdettiin hieman pehmeämpään. Amerikkalaistuneissa sivuissa 

kontrasti oli muuttunut pikku hiljaa kovaksi ja jyrkäksi, joka aiheutti sen, että 

sivustoa oli hieman raskas lukea. Värikontrastin muuttamisella saatiin 

ulkoasusta harmonisempi ja seesteisempi.  
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KUVIO 7: Käytössä oleva �vanha� sivuston pääsivu 

 

Haasteellisin vaihe modaamisprojektissa oli sommittelu. Alkuperäisellä 

sivustolla oli suunnaton määrä erilaisia linkkejä ja käyttäjä joutui 

skrollaamaan vierityspalkkia pitkän aikaa löytääkseen aivan sivuston 

alaosassa sijaitsevat asiat (esimerkiksi pankkiasiat). Uudelleen sommittelulla 

ja ryhmittelyllä pyrittiin saamaan etusivusta hieman intensiivisempi ja tällä 

tavalla käyttäjäystävällisempi.  

 

Kaikki linkit oli tarkoitus saada näkyviin mahdollisimman vähäisellä 

skrollaamisella �myös mainosbannerit ja linkit. Nivoin linkit 

asiakokonaisuuksina yhteen ja ryhmittelin ne taas sopiviin kokonaisuuksiin. 

Kun sain ryhmittelyn valmiiksi, sijoitin linkkikokonaisuudet niin sanottuun 

tärkeysjärjestykseen. Tässä auttoi tilanneanalyysi, jossa selvitettiin mitä 

lukijat sivustolla useimmiten tekivät ja etsivät (liite1). 

 

Projekti oli omia odotuksia haasteellisempi, mutta ihmiset olivat yllättävän 

kiinnostuneita projektista ja uusi pääsivun ilme otettiin vastaan todella hyvin. 

Kun sivuston ulkoasu oli valmis, tein uuden e-lomake-kysely 

USAsuomeksi.com sivustolle. Lukijat saivat katsoa uutta pääsivun ilmettä ja 
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antaa mielipiteensä asiasta. Se, kuinka paljon ihmiset ovat valmiita ottamaan 

kantaa sivuston ulkoasuun, oli osittain hämmentävää. Palaute oli niin 

positiivista kuin negatiivistakin, mutta aina asiallisen rehtiä.  

 

Projektin aikana olin koko ajan yhteydessä sivuston ylläpitäjän kanssa ja 

raportoin kuulemaani eteenpäin. E-lomake ei toiminut myöskään 

varsinaisessa kyselyssä oikein kaikissa selaimissa ja se varmasti vaikutti 

tutkimukseen osallistuvien määrään rankalla kädellä (30). 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN 
ANALYSOINTI 

 
Tulosten analysointi on sekä tutkimuksen, että jatkosuunnitelman kannalta 

ratkaiseva. Tutkimustulosten (liite 2) analysointi alkoi haastattelujen 

purkamisella. Koska ratkaisevat lomakekyselyjen vastaukset sekä 

sähköpostitse käymäni keskustelut (kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä ja 

kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä) olivat sähköpostilaatikossani, ilmenneet 

asiat taltioitiin heti muistiinpanoihin, materiaali siirrettiin käsittelyn 

helpottamiseksi Word:iin.  

 

Siirsin vastaukset Word:iin sen vuoksi, koska osa vastauksista oli 

merkkijonoiltaan sekaisin. Muokkasin merkkijonot Word:issa puhtaaksi 

selkokieleksi. Seuraavaksi siirsin vastaukset Word:istä Ecxel:iin. 

Vastauksista poimin suorina lainauksina kysymysten keskeisimmät 

asiasisällöt. Lopuksi keräsin vastauksista sekä kommenteista vielä vain 

tärkeimmät avainasiat. Näiden vaiheiden jälkeen suoritin tulosten lopullista 

analysointia (liite 2). 

 

Käsittelin tutkimuksen tuloksia kysymys kysymykseltä. Kävin jokaisen 

kysymyksen teema-alueiden sisällön läpi. Vastauksista saatu tutkimustulos 

pitää sisällään yhteenvedon kohderyhmän näkökulmista. 

 

Tutkimuksiin on liitetty myös ennen modaamisprojektia tehty tilanneanalyysi, 

jonka pohjalta varsinainen modaaminen tehtiin. Tilanneanalyysissa selviää 

hyvin ne asiat, mitkä lukijat kokevat tärkeiksi, käyttäjäkunnan ikä- ja 

sukupuolijakauma, sivustolle toivottavat muutokset ja ne asiat, jotka ovat 

kunnossa. 
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7.1 Tilannekartoitus, Who are you? 

Suuri osa USAsuomeksi.com sivuston käyttäjistä on ulkosuomalaisia. 

Tehdyn lomakekyselyn pohjalta havaittiin, että kävijät ovat aikuisia aina 26 

ikävuodesta yli 66 ikävuoteen. Nuorison (0-25-vuotiaat) määrä jää 

kävijämäärissä marginaaliseksi vain yhteensä kuuteen prosenttiin. 

Seuraavassa kuviossa 8 esitetään ikäjakauma tarkemmin. 

 

 
KUVIO 8: Ikäjakauma 

 

Kaikista vastanneista 46 prosenttia oli miehiä ja naisia 37 prosenttia. 

Sukupuolensa ilmoittamatta jätti 17 prosenttia kaikista vastanneista. 

Jakauma kertoo selvästi, että sivusto on suosittu niin miesten kuin naistenkin 

tieto- ja palvelukanavana. Kun tarkastellaan niin ikä- kuin 

sukupuolijakaumaa, voidaan johtopäätöksenä sanoa, että USAsuomeksi.com 

sivuston kävijät ovat aikuisia henkilöitä sukupuoleen katsomatta. Usein 

ulkosuomalaiset koostuvat aikuisista ja ikäihmisistä, joten ikäjakauma ei tullut 

suurena yllätyksenä. Haasteena sinänsä voidaan ajatella nuorisoryhmää. 
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Kuinka heidät saataisiin aktivoituneeksi saapumaan sivustolle? 

Mahdollisuudet ovat rajattomat, sillä on tutkittu, että nuoret ikäryhmät ovat 

kuitenkin se ryhmä, joka internetiä käyttää kaikkein ahkerimmin. Se millainen 

merkitys USAsuomeksi.com sivustolla on käyttäjille, selvisi hyvin kysyttäessä 

Mikä on www.USAsuomeksi.com merkitys sinulle viestinnässä ja 

mainonnassa?  

 

Kuten kuvio 9:stä havaitaan suurin osa (19) käyttäjistä käyttää sivustoa 

viikoittain ja noin joka kolmas (6) jopa päivittäin. Tämä antaa osviittaa siitä, 

että sivusto olisi hyvä päivittää ainakin kerran viikkoon, jotta kävijöille olisi 

tarjota �jotain uutta ja innostavaa�. Yllättävää tutkimuksessa oli se, ettei 

sivustoa pidetä mainonnallisesti merkittävänä, vaikka USAsuomeksi.com 

päärahoitus tulee juuri mainoksista.  

 

 
KUVIO 9: USAsuomeksi.com merkitys kohderyhmälle 

 

Viestinnällinen merkitys oli mainonnallista merkitystä selkeästi suurempi. 

Kuviosta 10 taasen selviää, että sivustolla käydään pääsääntöisesti 
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lukemassa uutiset, artikkelit sekä tarkastelemassa tapahtumia. Vasta toiseksi 

viimeisempänä noteerataan yritykset.  

 

 

Miksi käyt USAsuomeksi.com sivustolla?

10

18

9

18

14

18

15

Etsin t ietoa
yrit yksistä

Luen uutiset Katson sään Luen art ikkeleja Tarkastelen
ilmoituksia

Tarkastelen
tapahtumia

Katson kuvapankin
kuvia

 

KUVIO 10: Syy sivustolla vierailuun 
 

Kyselyyn vastanneiden kommenteissa mielikuva USAsuomeksi.com sivuston 

merkitys tieto- ja palvelukeskuksena vahvistui. Seuraavassa muutama 

kommentti: 

 

− �Olen tulossa marraskuussa 

Miamiin yhdistettynä 

Karibian risteily ja etsin 

tietoa myös lentokentästä�, 

− �miten toimia�, 

− �Etsin infoa (esim. 

valuuttakurssit, sanakirjat, 

puh.no-haku jne.)�, 

− � Kiinnostus USA:an�, 

− � Ystävä käski ;D�, 

− � Uusi hyvä tuttavuus�

 

Se, että mainonnan merkitys on tilannekartoituksen mukaan alhainen, tulee 

huomioida uuden sivuston ulkoasun suunnittelussa erittäin tarkasti. Kuinka 
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saadaan sivuston mainosarvo suurennettua? Kokonaisuudessaan tämä 

kuitenkin tarkoittaa merkittäviä mahdollisuuksia USAsuomeksi.com sivuston 

kehittämiselle, sillä amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluu vahva 

markkinavetoisuus ja usein ulkosuomalaisille yrittäjille tällaiset sivustot ovat 

kultaakin kalliimpia mainospaikkoja.   

 

Tulos on merkittävä yrittäjän lisäksi myös käyttäjän kannalta. Aikuisia ja 

kulutuskykyisiä henkilöitä käy sivustolla päivittäin jopa lähes 3000. Jos 

sivustolle saadaan �rakennettua� tehokkaasti toimiva mainospaikka, voidaan 

USAsuomeksi.com sivustoa kehittää entisestään käyttäjää palvelevaksi. 

Kyse on vain sivuston kiinnostavuudesta ja sen tehokkaasta markkinoinnista. 

Tähän pyritään sivuston modaamisprojektilla ja käyttäjätutkimuksella. 

7.2 Tilannekartoitus, Is everything ok? 

USAsuomeksi.com sivustolla käy lähes 50 000 kävijää kuukaudessa ja 

päivittäin jopa lähes 3000. Ihmiset löytävät sivuston tilanneanalyysin mukaan 

helposti. Vain neljä prosenttia kaikista vastanneista sanoi kokeneensa 

vaikeaksi löytää sivustoa. Loput 96 prosenttia sanoivat löytäneensä sivuston 

vaivattomasti. On tärkeää, että käyttäjät löytävät USAsuomeksi.com sivuston 

helposti. Koska voidaan raa�asti sanoa, ettei palvelun tarjoaja voi saavuttaa 

mainonnalla mitään, jos kukaan ei löydä mainosta (liite 2). 

 

Kuviosta 11 havaitaan, että hakukone on yksi parhaimmista keinoista, 

käyttäjien mukaan, löytää USAsuomeksi.com sivustolle. Muut tavat ovat 

samalla 28 prosentin määrällä jakamassa hakukoneen kanssa kakkossijan. 

�Muita tapoja� olivat tutkimukseen osallistuneiden vastausten mukaan: 

�AimoTravel matkatoimiston kautta, Susanna Suhonen, työkaveri�.  

 

Johtopäätöksenä tähän voidaankin sanoa, että puskaradion voima on 

tässäkin suhteessa järkkymätön. Puskaradion voimasta kertoo myös se, että 

ystävän suosittelemana sivustolle on tiensä löytänyt kaikkein eniten kävijöistä 

(34%). Tämän vuoksi on hyvä, esimerkiksi artikkeleiden myötä, lisätä 

kävijäkuntaa yhä laajemmalle sekä upottaa artikkeleihin yhä enemmän 
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mainontaa. Myös keskustelufoorumi voisi olla hyvä idea. Lisäksi muissa 

medioissa näkyminen on erittäin tärkeää, jotta USAsuomeksi.com tunnettuus 

kasvaisi entisestään. Sanomalehtien ja muiden mainosten kautta sivustolle 

on löytänyt 10 prosenttia kävijöistä. 

 

 
KUVIO 11: Miten kohderyhmä löytää USAsuomeksi.com sivustolle? 

 

Ihmiset kertoivat olevansa ihan tyytyväisiä sivustoon ja sen toimivuuteen.  

Syitä tälle mielikuvalle oli monia, mutta varsinkin sivuston käytön helppous ja 

sisällön asiallisuus ovat käyttäjien mieleen. Seuraavassa muutama 

käyttäjältä tullut kommentti: 

 

− �asiallinen ei kovin moderni, 

sivut ovat selkeät�, 

− �helppokäyttöiset�, 

− �helppo löytää tietoa�, 

− �paljon erilaista tietoa�, 

− �olen tyytyväinen kaikkeen,� 

− �asiallinen, mutta 

viihdyttävä�, 

− �selkeä ulkoasu�, 

− �värit�, 

− �lyhyehkö esittely artikkelin 

aiheesta�, 

− �kuvat�, 

− �yksinkertaisuus!�, 

− �kaikki löytyy helposti�, 

− �eniten inhoan sekavia ja 

liian värikkäitä sivuja�, 

− �värikäs, ryhdikäs�, 

− �paljon linkkejä! Paljon 

tietoa! Selkeät väri
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Alkuperäisestä �vanhasta� USAsuomeksi.com sivuston ilmeestä löydettiin 

positiivisten piirteiden lisäksi myös negatiivisia puolia. Eniten närää aiheutti 

sivuston liiallinen sisällön määrä ja siitä johtuva sekavuus. Näihin ongelmiin 

kiinnitettiin jo projektin alkumetreillä huomiota. Sivusto alkaa ajan saatossa 

rönsyilemään ja pyrkimys onkin saada sivustosta modaamalla harmonisempi. 

 

− �asiallinen ei kovin 

moderni�, 

− �Koska sivunne nimi on 

USA suomeksi, niin siihen 

nähden liian Florida 

keskeinen! Saisi olla tietoa 

ym. ympäri USA:a!�, 

− �Teksti voisi olla hieman 

suurempaa�, 

− �Osoitteet selkeämmiksi!�, 

− �Etusivulla liikaa tekstiä�, 

− �Silmä ei osaa heti tarttua 

mihinkään�, 

− �Vähän liikaa ahdettu tietoa 

yhdelle sivustolle�, 

− �Voi joutua etsimään 

pitkäänkin tiettyä asiaa..�, 

− �Sivut kokonaisuudessaan 

ovat melko sekavat�, 

− �Rakenne tulisi muuttaa 

selkeämmäksi�, 

− �Kuvat ja bannerit ovat 

jotkut vanhanaikaisen 

näköiset.

 

 

Fontteihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Vain neljä 27:stä halusi muutosta 

fontteihin. Lähinnä muutosta haluttiin fonttikokoon. Jos fontteihin oltiin 

tyytyväisiä, myös logot saivat kiitosta. Mielenkiintoista oli kuitenkin huomata 

se, etteivät vastaajat kovinkaan paljoa kommentoineet logoihin. Jotkut (3) 

kuitenkin mainitsivat logojen olevan liian pienessä tilassa ja niitä olevan liian 

paljon. Myös logojen kuvat koettiin hieman sekaviksi. 

 

Visuaalisen suunnittelun kannalta tutkimuksen tulos on hyvä, sillä visuaalisen 

ilmeen muutoksella pyritään vaikuttamaan juuri logojen mieleenpainuvuuteen 

ja niiden kiinnostavuuteen. Tilanneanalyysin pohjalta voidaan sanoa, että 

sivuston pitää modaamisen jälkeen olla entistä selkeämpi. Toisaalta eheyden 

säilyttäminen ja käytön selkeys on tärkeää tällaisella sivustolla muutenkin, 

sillä käyttäjäkunta koostuu vahvasti myös ikäihmisistä, joiden tietokoneen 

käyttötaito on ehkä hiukan heikompaa samoin kuin näköaisti. Seuraavassa 
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muut kommentit, joita tilanneanalyysin yhteydessä sain. Kommenteista käy 

ilmi keskustelufoorumin tarve, jota jatkosuunnitelmaan tullaan visioimaan. 

 

− Lehtenne pitäisi vähäsen 

mainostaa Ruotsin 

suomalaisten lehdessä, 

koska jouduin niin monelle 

neuvomaan miten löytävät 

lehtenne esimerkiksi www-

osoitteella. Terveisin 

lukijalta, joka käy melkein 

päivittäin, vaikka olen 

Ruotsin suomalainen,  

− Jotain pieniä "juoruja" voisi 

olla enemmän. Olisi 

suotavaa, jos löytyisi 

suomenkielisistä huolehtiva 

matkanjärjestäjä Lake 

Worth:iin. Kun Roger meni 

ja möi hotellin on 

Aurinkomatkojen matkat 

muuttuneet 

omatoimimatkoiksi. Ei 

onnistu meikäläiseltä.  

− Menestystä sivustolle! 

− Moi Timo! Miten on talvi 

mennyt siellä? Täällä on jo 

päivät pidentyneet. Jos ja 

kun Lauri Kxxx hankkii sen 

läppärin niin olisi hyvä jos 

siinä olis giga RAM:ia? Ter: 

Timo Kxxx PS.  

− Lauri sai sen Suomen ja 

Ruotsin kultamitaliottelun 

DVD:PAL levyn mukaan. 

− Uusi löytö-mielenkiintoista! 

− Hei! Olen Pohjois-

Suomessa asuva ja nytkin 

vastaan tähän läheltä 

Napapiiriä.  

− Haaveeni on ollut jo 

lapsesta saakka päästä 

joskus käymään siellä 

USA:ssa, joten siksikin 

sivujanne tulee silloin tällöin 

seurattua.  

− Kiva että tällaiset sivut ovat 

olemassa! 

− Kiitos!  

− Terkkuja!  

− Lisätkää Webcameja ja 

USA:laisia tapahtumajuttuja. 

Vaikka viikon erikoinen 

otsikon alle. Ja lisäksi 

minulle Greencard... 

− Oli kiva tutustua!  

− Todella monipuolinen 

alueella asuville.  

− Kunpa pääsis Floridaan... ;) 

− Tietoa saa mielettömästi, 

ilmoitustaulunne on toimiva
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7.3 Värin voima, Color your life! 

Jo tilanneanalyysissä ihmiset kommentoivat USAsuomeksi.com sivuston 

värejä ja kokonaisvaltaista sivuston visuaalista ilmettä. Värit koettiin kautta 

linjan erinomaisiksi ja niiden kerrottiin sopivan sivuston imagoon hyvin. 

Seuraavassa muutama kommentti: 

 

− �värit ok� 

− �hillitty käy suomalaisille�, 

− �värit ovat hyvät�, 

− �helpottavat käyttöä�, 

− �miellyttävät�, 

− �ok�,  

− �Värejä voisi lisätä,�  

− �hyvät ja selkeät�,  

− �Hyvät�, 

− �Kivan neutraalit, mutta 

ehkä liian virallisen 

oloinen�hmmm.!�, 

 

− �Värit hyvät!�, 

− �Hienot värit!�, 

− �Ovatko USA-painotteiset? 

(sininen, punainen ja 

valkoinen)�, 

− �OK, mutta voisi olla 

värikkäämpi�,  

− �Voisi olla räväkämpää!� 

 

 

Uuden sivuston visuaalisessa suunnittelussa lähtökohtana oli juuri sivuston 

värien hyödyntäminen modaamisessa. Jotta sivusto kuitenkin saisi hieman 

harmonisemman ilmeen, värien kontrastia pehmennettiin hiukan. Väreissä ei 

käytetty enää puhtaita päävärejä vaan taitettuja värejä. Sivuston tausta 

muutettiin myös valkoisesta pehmeäksi siniseksi (kuvio 12). 

Kokonaisuudessaan sivusto on nähtävillä http://homes.jypoly.fi/~c9879/USA/ 

. 
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KUVIO 12: Modattu USAsuomeksi.com visuaalinen ilme 

 

Sinisen taustan myötä vahvemmalla kontrastilla olevat mainosbannerit, kartat 

ja kuvat tulevat paremmin kokonaisuudesta esiin. Pääasiallisesti sivuston 

koko perusilme koostuu sinisen ja valkoisen harmoniasta. Punaista käytetään 

vain teho keinona ilmentämään, esimerkiksi navigointia helpottamaan. 

 

Jo useampaan otteeseen mainittu asia, värit, sai ihmiset innostumaan 

uudesta ilmeestä todella paljon. Uutta sivuston ulkoasua tutkivaan kyselyyn 

vastanneista 78 prosenttia piti värejä hyvänä. 22 prosenttia suhtautui 

kriittisesti uudistuneeseen värimaailmaan (liite 2). Varsinkin sivuston 

värityksen pehmeneminen koettiin kauniiksi ja rauhalliseksi. Myös se, että 

sivuston värimaailma antaa kävijälle niin sanotun lukurauhan, miellytti 

kyselyyn vastanneita.  
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KUVIO 13:Uusien värien miellyttävyys 

 

Uuden värimaailman lähtökohtana on taata käyttäjälle miellyttävä kokemus 

hänen käydessään sivustolla. Kokonaisuudessaan sivuston uusi värimaailma 

onnistui odotusten mukaan luomaan sivustolle harmonisen vaikutelman. 

Tässä projektissa nähdään mainiosti, se mitä on todettu taustavärin tekevän 

eli �Tausta (background) voi olla piste i:n päälle, viimeistelevä siveltimenveto 

teokseesi...� (Vasquez-Peterson & Chow kirjassaan1997, 21). Taustavärin 

himmeä sinisävyisyys luo seesteisen tunnelman, parantaa luettavuutta sekä 

samalla sivustolla esiintyvät bannerit saatiin nousemaan taustasta enemmän 

esille.  

7.4 Selkeys miellyttää, The strenght of the serenity 

Modaamisprojektin tarkoitus oli muun muassa lisätä portaalin 

käyttäjäystävällisyyttä ja parantaa portaalin visuaalista ulkoasua. 

Modaamisen saavutetuista vaikutuksista merkittävin lienee 

USAsuomeksi.com portaalin visuaalisen ilmeen rauhattomuuden karsiminen.  
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Tutkimukseen osallistuneet henkilöt kiinnittivät eniten huomiota juuri sivuston 

selkeyteen. Käyttäjät kokivat uuden sivuston ulkoasun helpottavan heitä 

löytämään etsimiään asioita portaalista ja antavan lukurauhan (liite 2). Koska 

vastauksista käy ilmi, että käyttäjät mielsivät uuden visuaalisen ilmeen 

harmoniseksi ja selkeäksi, voidaan todeta uuden sivuston lisänneen portaalin 

käyttäjäystävällisyyttä.  

 

Negatiiviset vastaukset liittyvät käytettävyyden osalta lähinnä navigointiin, 

johon jatkossa tuleekin kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. Pelkkä 

selkeys ja harmonia ulkoasussa eivät riitä tekemään sivustosta 

käyttäjäystävällistä, sillä navigoinnin toimivuudella on todella suuri vaikutus 

sivuston kokonaiskäytettävyyteen. Toisaalta kyselyssä ei haluttu vastauksia 

suoranaisesti navigoinnista, sillä tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan etusivun 

ulkoasun toimivuutta. Tutkimuksen ja jatkon kannalta on kuitenkin hyvä 

huomata, että ihmiset huomioivat navigoinnin toimivuuden. 

 

Portaalin visuaalisen ilmeen parantaminen oli modaamisprojektin toinen 

tavoite. 83 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi sivuston uuden 

ulkoasun olevan visuaalisesti vanhaa parempi. Paremmuutta perusteltiin jo 

edellä mainitulla selkeydellä ja yksinkertaisuudella.  

 

Myös linkkien asetteleminen suppeampaan tilaan eli sivuston ryhmittely sai 

kiitosta. Ryhmittely herätti muunlaistakin keskustelua. Ihmiset pohtivat 

avoimissa vastauksissaan bannereiden sijoittelua ja karttojen olemassa oloa. 

Tämä kertoo siitä, että ihmiset kiinnittävät sijoitteluun huomattavasti 

enemmän huomiota, kuin ennen tutkimuksen aloittamista arvattiinkaan. 

Jatkoa ajatellen tällaiset kommentit täytyy huomioida entistä tarkemmin. 

Vaikka uuteen sivustoon mainosbannerit ja linkkiluettelot ovat aseteltu niin 

sanotusti oikeaoppisesti, mietitytti se useaa tutkimukseen vastannutta 

henkilöä. Jatkoa ajatellen varsinkin mainosbannereiden asettelua ja 

ryhmittelyä täytyy soveltaa ja kokeilla ryhmittelyä sekä huomion lisäämistä eri 

tavoilla (mm. koot, kuvat, multimedia, käänteinen sijoittelu). Alla olevassa 

kuviossa 14 osoitetaan tuloksia vastauksista, jotka liittyvät uuden 
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USAsuomeksi.com visuaalisen ilmeen paremmuuteen verrattuna vanhaan 

visuaaliseen ilmeeseen. 

 

 
KUVIO 14: Onko modattu ulkoasu hyvä? 

7.5 Mainonta ja interaktiivisuus, Get a grip! 

Ulkoasun kohentamisen lisäksi modaamisprojektilla oli tarkoitus lisätä 

mainonnan miellyttävyyttä portaalissa visuaalisen suunnittelun keinoin ja 

lisätä portaalin kiinnostavuutta kohderyhmän keskuudessa.  

 

Mainonnallisen aspekti oli tässäkin tutkimuksessa vastaajien keskuudessa 

melko merkityksettömältä vaikuttava asia, vaikka logoihin ja bannereihin 

tyytyväisiä vastaajia oli 86 prosenttia koko vastaajamäärästä. 

Merkityksettömyys heijastuu avoimista vastauksista ja toisaalta niiden 

puuttumisesta.  

 

Mainontaan välinpitämättömästi suhtautuminen on portaaleissa erittäin 

vaikea asia ja ehkä johtuu osin myös siitä, etteivät ihmiset ajattele 

internetmainontaa suoranaisena mainontana. Tutkimuksen edetessä ja 

mainonta-aspektia käsitellessä, selvisi, että mainonta kannattaa upottaa nyt 
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toistaiseksi artikkeleihin ja luoda sivustolle toimiva keskustelufoorumi, jotta 

sivuston interaktiivisuutta saataisiin kasvatettua. Interaktiivisuuden 

lisäämisen rinnalla tulee mainosbannereiden ulkoasuun alkaa kiinnittämään 

huomiota. Hyvä idea olisi luoda Flash -bannereita, jolloin saataisiin aikaiseksi 

dynaaminen mainospaikka vaihtuvalla mainoksella. Tutkimukseen 

osallistuneista hyvin moni koki juuri bannerielementit sekaviksi ja tukkoisuutta 

aiheuttaviksi niiden määrän ja ulkoasun vuoksi (liite 2). 

 

 

            
KUVIO 15: Ovatko sivustolla esiintyvät logot hyviä 

 

Logojen ja bannereiden ulkoasua kritisoitiin avoimissa vastauksissa heikoksi 

ja vastaajista osa halusi antaa oman mielipiteensä mainonnan 

järjestämisestä (liite 2).  Jatkosuunnitelmaa ajatellen tulee mainonta-asia 

ottaa tarkkaan syyniin ja pyrkiä saamaan siitä vieläkin kiinnostavampi ja 

mielipiteitä herättävämpi. Lisää mainonnan jatkosuunnitelmista luvussa 7.6.   

 

Keskustelupalstan tarpeellisuus nousi esille useasti vastauksissa. Ihmiset 

haluaisivat antaa omia mielipiteitään ja keskustella asioista. Mielipiteiden 

jakamisen tarpeen havaitsi tutkimuksen aikana varsinkin avointen vastausten 

kohdalla, sillä ne olivat varsin suosittuja muutoin vaisuksi jääneeseen 
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tutkimusotokseen verrattuna. Ihmiset ottivat myös suoraan yhteyttä minuun 

sähköpostitse ja kertoivat asioistaan sekä mielipiteistään. Risuja ja ruusuja 

kohtaan vastanneista moni kirjoitti myös terveisiä ja toiveita. Ks. luku 7.2. 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että 

keskustelupalsta tai jonkinmoinen foorumi tulisi tarpeeseen ja olisi tarpeellista 

toteuttaa. 

 

Kun sivusto rakennetaan interaktiivisemmaksi, lisää se automaattisesti 

kävijöiden kiinnostusta sivustoa kohtaan. Tämän vuoksi oli hyvä huomata, 

että ihmisiin vetoaa hyvin vahvasti visuaalisen suunnittelun lisäksi sivujen 

mahdollinen interaktiivisuus ja mahdollisuus itse osallistua sivuston 

toimintaan.  

 

Visuaalisella suunnittelulla saadaan kiinnitettyä ihmisen huomio, kun hän 

vierailee sivustolla. Visuaalinen suunnittelu vaikuttaa sivuston 

käytettävyyteen ja sen käyttäjäystävällisyyteen, mutta jos sivustosta halutaan 

entistä kiinnostavampi, tehdyn tutkimuksen mukaan, ei pelkkä sivuston 

visuaalinen yleisilme vaikuta asiaan vaan vahvemmin vaikuttaa sivuston 

toimivuus ja mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen (liite 2). 
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8  JATKOSUUNNITELMA USASUOMEKSI.COM 

Millä tavalla visuaalinen suunnittelu tulee toteuttaa www.USAsuomeksi.com 

portaalissa, jotta sivustosta tulisi kiinnostavampi ja käyttäjäystävällisempi 

kohderyhmää ajatellen? Millainen vaikutus visuaalisella suunnittelulla on 

sivuilla olevien internetmainontaan? Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta 

koko opinnäytetyöprojektin ajan. Tutkimuksen ja havaittujen kokemuksien 

pohjalta laadin jatkosuunnitelman USAsuomeksi.com:in visuaalisen ilmeen 

toteutukselle.  

 

1. Suunnitelma pohjautuu täysin siihen, millaisiin asioihin projektin 

aikana törmäsin, mitä havaitsin vastaajien kommenteista sekä 

tutkimustuloksiin, joita tutkimuksen aikana kohderyhmältä sain. 

 

2. USAsuomeksi.com sivuston tulee olla selkeä, eheä ja 

helppokäyttöinen, sillä suurin osa kohderyhmästä on aikuisia ja 

iäkkäämpiä henkilöitä.  

 

3. Mainontaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota niin sanotun 

�puskaradio� toiminnan kautta (artikkelit, foorumit jne.). Nykyisellään 

bannerimainonta ei ole toimiva ja bannereiden ulkoasua tulee 

modernisoida ja niiden ryhmittely tulee tehdä selkeämmiksi. 

 

4. Liiallista linkkien ja juttujen määrää tulee karsia ryhmittelemällä jutut 

alaotsikkojen alle. Liiallista skrollaamista saadaan näin vähennettyä. 

 

5. Päivityksiä tulee lisätä, jotta sivustolla olisi vähintään kerran viikkoon 

jotakin uutta ja mielenkiintoista käyttäjille. 

 

6. Sivustolle tulee luoda keskustelufoorumi, jolla saadaan lisättyä 

USAsuomeksi.com:in interaktiivisuutta. 

 

7. Tutkimuksen pohjalta laadin SWOT -analyysin (taulukko 1.) tämän 

hetkisestä USAsuomeksi.com sivustosta. Jatkosuunnitelmia tehtäessä 
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on suositeltavaa tutustua laadittuun SWOT -analyysiin, sillä siitä saa 

hyviä ohjeita jatkokehittelyn suhteen.  

 

SWOT -analyysi on menetelmä, jonka tuloksia hyödynnetään esimerkiksi 

oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

SWOT -analyysissä kirjataan ylös seuraavat asiat:  

  

1. vahvuudet (strengths), 

2. heikkoudet (weaknesses), 

3. mahdollisuudet (opportunities) ja 

4. uhat (threaths). 

 

SWOT -analyysissä yläpuoli kuvaa nykytilaa ja sisäisiä asioita, alapuolella 

ovat tulevaisuus ja ulkoiset asiat. Vasemmalla ovat myönteiset, oikealla 

kielteiset asiat (SWOT -analyysi 2004; Uskali 1993 218 - 218). 

 

TAULUKKO 2. SWOT -analyysi 
 

Vahvuudet  Heikkoudet 
Suuri huomioarvo 
Luotettavuus 
Päivitettävyys 
Helppous 
Tunnettuus 
 

Mainonta 
Interaktiivisuuden puute 
Bannerit 
Liika Florida-keskeisyys 
 

Mahdollisuudet Uhkat 
Mainontaa voidaan lisätä hyvin 
paljon, kehittämällä sitä niin 
visuaalisesti kuin toiminnallisesti 
Interaktiivisuuden lisäämisellä 
saadaan sivustosta entistäkin 
kiinnostavampi ja kävijämäärää 
voidaan lisätä huomattavasti 
 

Kilpailu 
Valvonta 
Rönsyily 
Kohderyhmän varauksellisuus 
muutosta kohtaan 

 

 

Laaditussa SWOT -analyysissä huomataan se, että sivustolla on paljon 

vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Heikkoudet ja uhat ovat hyvin pitkälti 

kytköksissä juuri mainontaan ja sivuston toimintaan. Jotta sivusto saavuttaisi 

jatkossa mahdollisimman suuren tieto- ja palvelukeskuksen aseman ja 



 

 63

mainontaa voitaisiin jatkossa kasvattaa, tulee mainontaan, interaktiivisuuteen 

ja myös visuaalisen ilmeeseen kiinnittää jatkossa huomattavasti nykyistä 

enemmän huomiota.  

 

Vaikka sivusto on vuosien saatossa saavuttanut luotettavan ja tunnetun 

sivuston aseman Yhdysvalloissa asuvien suomalaisten keskuudessa, tulee 

heille jatkossa tarjota enemmän palveleva sivusto. Suuriin operaatioihin ei 

kannata lähteä vaan juuri pieni muotoisella visuaalisella ja toiminnallisella 

suunnittelulla ja toteutuksella, jo hyvin toimiva sivusto, saadaan entistäkin 

ehommaksi -käyttäjäystävällisemmäksi, interaktiivisemmaksi ja 

kiinnostavammaksi.  
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9   MORE THAN POINT AND CLICK 

Projekti oli pitkä ja haastava, mutta samalla hyvin palkitseva. Mielenkiintoista 

projektissa oli se, kuinka ihmiset ottivat suoraa kontaktia ja olivat äärettömän 

kiinnostuneita kokonaisprojektista. Syy kiinnostukselle lienee se, että 

USAsuomeksi.com sivusto on Amerikan ulkosuomalaisille hyvin tärkeä tiedon 

ja palveluiden hankintakanava.  

 

Opin projektin aikana huomaamaan visuaalisen suunnittelun laajuuden. 

Visuaalinen suunnittelu ei pyöri pelkästään visuaalisuuden ympärillä vaan 

liittyy muun muassa Web -sivuston kokonaistoimivuuteen ja kaupalliseen 

aspektiin.  

 

Internetmainonta on kasvava markkinointikenttä, mutta tutkimuksessa kävi 

ilmi, että ihmiset eivät koe internetmainontaa suoranaisena mainontana vaan 

heille jaettavana tietona. Se, kuinka tätä yhtälöä voitaisiin hyödyntää ja sen 

avulla vahvistaa mainontaa, asettaa omat haasteensa. Ihmisten käsitys 

internetmainonnasta kaupalliselta näkökulmalta tarkastellen on todella 

mielenkiintoista ja tältä kantilta asiaa tarkastellessani huomasin, että 

visuaalisuudella ja mainoksen esteettisyydellä on todella suuri rooli itse 

mainonnassa. On sanottu, että ihminen etsii internetistä elämyksiä. Myös 

mainos voi olla elämys. Siksi USAsuomeksi.com sivustolla tulee kiinnittää 

huomiota esimerkiksi multimedian lisäämiseen mainosbannereihin.  

 

Huomasin projektin aikana, että uudet sivut herättivät vahvasti mielikuvia ja 

tunteita. USAsuomeksi.com sivusto on ollut kauan aikaa toiminnassa ja 

visuaalisen muutoksen tekeminen tällaiselle sivustolle ei käy aivan 

kivuttomasti. Tämän takia tilanneanalyysi ja kohderyhmän tunteminen olikin 

äärettömän tärkeää. Mitä uutta ihmiset halusivat sivuille ja mitä he halusivat 

pois? Vasta käyttäjiä kuultuani tein varsinaiset muutokset sivustolle. Tämä 

ratkaisu oli enemmän kuin onnistunut, sillä kyselyyn vastanneilta sain 

loistavia ajatuksia itse sivuston visuaaliseen suunnitteluun. Ehkä syy 

käyttäjien tyytyväisyyteen koko sivuston uudesta ilmeestä johtui juuri heidän 

mielipiteidensä huomioon ottamisesta.  
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Onnistuin mielestäni luomaan sivustosta miellyttävän ja niin kuin useammat 

vastaajista sanoivat, selkeämmän. Tällä tavalla uudesta sivustosta tuli 

huomattavasti käyttäjäystävällisempi kuin mitä �vanha� sivusto oli ollut. Uutta 

sivustoa on mukava lukea.  

 

Hankaluudet kohdistuivat lähinnä mainontaan, sillä bannerimainokset  

tehdään muun tahon puolesta. Nyt ainoa keino vaikuttaa mainontaan 

visuaalisesti on ryhmittely ja asemointi.  

 

�Kuumaksi aiheeksi� työn edetessä nousi sivuston interaktiivisuus, jota kävijät 

kaipaavat kovasti. Tähän kannattaakin jatkossa paneutua entistä enemmän, 

sillä keskustelupalstan olemassa olo sivustolla vaikuttaa sivuston 

kiinnostavuuteen ja sitä kautta tunnettuuteen. Projektin aikana syntyi 

mielikuva siitä, että interaktiivisuudella voidaan sivuston pitkäaikaiseen 

kiinnostavuuteen vaikuttaa enemmän kuin millään olemassa olevalla 

visuaalisella keinolla. Ihmiset haluavat vaikuttaa ja ennen kaikkea osallistua 

internetissä enemmän kuin koskaan aiemmin. Koska tässä 

opinnäytetyöprojektissa suuri osa kohderyhmää koostuu henkilöistä, jotka 

asuvat kaukana kotoaan, on interaktiivisuuden tarjoaminen etusijalla sivuston 

uudistuksien listalla.  

 

Kaiken visuaalisuuden ja käytettävyyden lisäksi, on tärkeää tarjota sivuston 

käyttäjille hyvää palvelua ja nykyään tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta 

vuorovaikutteisuuteen. Laatua verkkoon.fi sivustolla on sanottu, että 

laadukas verkkopalvelu on luonteeltaan avoin ja läpinäkyvä ja se tarjoaa 

käyttäjälle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa.  

 

�'Interactive' has to mean more than point and click - it should be 

involving and personal. It all comes down to concepts. A brilliant idea that 

works interactively ... is a way that makes sense, and that makes it a more 

appropriate tool than a book or a video or a set of crayons� (Sims 1995). 
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Liite 1 e-lomake tilanneanalyysi (vastaukset) 

SUKUPUOLI naiset miehet ei ilmoittanut    
 11 14 5     

IKÄ 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66- 

 1 1 8 7 3 4 6 
Mikä on 
www.usasuomeksi.com 
merkitys sinulle 
viestinnässä/mainonnassa? 

Käytän 
joka 
päivä 

Käyn 
viikottain 

Ei 
mainonnallista 
merkitystä, vain 
viestinnällistä 

Ei viestinnällistä 
merkisystä, vain 
mainonnallista 

En osaa sanoa 

 6 18 13 2 6 
 

Miksi käyt 
usasuomeksi.
com sivuilla? 

Etsin tietoa 
yrityksistä Luen uutiset 

Katson 
sään 

Luen 
artikkelej
a 

Tarkastelen 
ilmoituksia 

Tarkastelen 
tapahtumia 

Katson 
kuvapa
nkin 
kuvia 

 10 18 9 18 15 18 15 

Muu syy, mikä? 
Olen tulossa marraskuussa Miamiin yhdistettynä Karibian risteily ja etsin tietoa myös lentokentästä, miten 
toimia, Etsin infoa (esim. valuuttakurssit, sanakirjat, puh.no-haku jne.) Kiinnostus USA:an, Ystävä käski ;D, Uusi 
hyvä tuttavuus, Luen kauttaaltaan kaikkea, 

Löytyykö 
sivuilta 
etsittävät 
asiat 
helposti? kyllä eivät, miksi? 
 22 1,Yritystietoja joutuu hakemaan vaikeasti 

Miten löysit 
ensimmäistä kertaa 
usasuomeksi.com 
sivuille? 

Hakukone 
(google, 
yahoo..) 

Sanomalehti -ilmoituksen/ 
mainoksen kautta 

Ystävä 
suositteli 

Muuta kautta, miten? 

 11 4 13 11 
AimoTravel matkatoimiston kautta, Susanna Suhoselta, työkaveri,en muista valitettavasti, en muista, 
Kerro lyhyesti mihin olet tyytyväinen sivujen ulkoasussa 
 
asiallinen ei kovin moderni, sivut ovat selkeät, helppokäyttöiset, helppo löytää tietoa, paljon erilaista tietoa, olen 
tyytyväinen kaikkeen, Asiallinen, mutta viihdyttävä, selkeä ulkoasu, värit, lyhyehkö esittely aiheesta, kuvat, 
Yksinkertaisuus! Kaikki löytyy helposti. Eniten inhoan sekavia ja liian värikkäitä sivuja. Värikäs, ryhdikäs. Paljon 
linkkejä! Paljon tietoa! Selkeät värit! 
Kerro mihin et ole tyytyväinen liittyen sivujen ulkoasuun 
 
asiallinen ei kovin moderni, Koska sivunne nimi on USA suomeksi, niin siihen nähden liian Florida keskeinen! 
Saisi olla tietoa ym. ympäri USA:a!, Teksti voisi olla hieman suurempaa, en osaa sanoa, Kaikki ok, Osoitteet 
selkeämmiksi! Etusivulla liikaatekstiä. Silmä ei osaa heti tarttua mihinkään. Vähän liikaa ahdettu tietoa yhdelle 
sivustolle. Voi joutua etsimään pitkäänkin tiettyä asiaa... Sivut kokonaisuudessaan ovat melko sekavat. 
Rakenne tulisi muuttaa selkeämmäksi. Kuvat ja bannerit ovat jotkut vanhanaikaisen näköiset. 
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Mitä mieltä olet sivuilla käytetyistä väreistä? 
 
värit ok, hillitty käy suomalaisille, värit ovat hyvät, helpottavat käyttöä, miellyttävät, ok, Värejä voisi lisätä, hyvät 
ja selkeät, Hyvät, Kivan neutraalit, mutta ehkä liian virallisen oloinen�hmmm.! Värit hyvät! Hienot värit! Ovatko 
USA-painotteiset? (sininen, punainen ja valkoinen) OK, mutta voisi olla värikkäämpi. Voisi olla räväkämpää! 
Kivat, selkeät! 

Onko käytetyt fontit 
sopivan tyylisiä, 
kokoisia ja värisiä? 

kyllä 
ovat eivät ole, miksi? 

 
23 4, hieman suurempaa, hakemisto selkeämmin esille, Fontti voisi olla isompi ja 

mielenkiintoisempi. 
Ovatko mielestäsi 
yritysten logot 
hyvin esillä ja 
toimivia? 

kyllä 
ovat eivät ole, miksi? 

 22 3, Liian paljon, liian pienessä tilassa. Jotenkin sekavat kuvat. 
 
Mitä mieltä olet www.usasuomeksi.com -sivuston sisällöstä, nopeudesta, 
luotettavuudesta ja toimivuudesta? 
  
ok :), kaikki ok,kaikki ok, hyvä, sivuilta löytyy hyödyllisiä linkkejä sekä Floridaan 
että Suomeen. Todella erinomaiset sivut.Päivitettyä tietoa, Jotenkin aiheet saisivat 
olla monipuolisempia, mutta muuten ihan hyvää kaikki. En osaa sanoa kun en ole 
käyttäjä, mutta näin nopeesti katsottuna sisältö on kivan laaja ja ainakin minua 
kiinnostava.Suomesta käsin sivut toisinaan hidastelee.=( Sisältö on erittäin 
monipuolinen ja kotoisen tuntuinen; TOIMII!!Yleisesti ottaen mielenkiintoinen, 
tehokas ja toimiva.Sisältö hyvä! Paljon asiaa! Päivitys toimii hyvin! Asiat on 
ajantasalla! Siältö on hyvä joskin selkeyttä rakenteeseen voisi olla enemmän. 
Sivustot on luotettavat. 
 
Toiveita, risuja ja ruusuja : 
 
Lehtenne pitäisi vähäsen mainostaa Ruotsin suomalaisten lehdessä, koksa jouduin 
niin monelle neuvomaan miten löytävät lehtenne esimerkiksi www-osoitteella. 
Terveisin lukijalta, joka käy melkein päivittäin, vaikka olen Ruotsin suomalainen, 
katso kohta 8, Jotein pieniä "juoruja" voisi olla enemmän. Olisi suotavaa, jos löytyisi 
suomenkielisistä huolehtiva matkanjärjestäjä Lake Worthiin. Kun Roger meni ja möi 
hotellin on Aurinkomatkojen matkat muuttuneet omatoimimatkoiksi. Ei onnistu 
meikäläiseltä. Menestystä sivustolle! Moi Timo! Miten on talvi mennyt siellä? Täällä 
on jo päivät pidentyneet. Jos ja kun Lauri Kxxx hankkii sen läppärin niin olisi hyvä 
jos siinä olis kika RAM:ia? Ter: Timo Kxxx PS. Lauri sai sen Suomen ja Ruotsin 
kultamitalliottelun DVD:PAL levyn mukaan. Uusi löytö-mielenkiintoista! Hei! Olen 
Pohjois-Suomessa asuva ja nytkin vastaan tähän läheltä Napapiiriä. Haaveeni on 
ollut jo lapsesta saakka päästä joskus käymään siellä USA:ssa, joten siksikin 
sivujanne tulee silloin tällöin seurattua. Kiva että tällaiset sivut ovat olemassa! 
Kiitos! Terkkuja! Lisätkää Webcameja ja USA:laisia tapahtumajuttuja. Vaikka 
viikon erikoinen otsikon alle. Ja lisäksi minulle Greencard... Oli kiva tutustua! 
Todella monipuolinen alueella asuville. OK! Kunpa pääsis Floridaan... ;) Tietoa saa 
mielettömästi, ilmoitustaulunne on toimiva! 
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Liite 2. e-lomake kysely (vastaukset) 

 
sukupuoli 

nainen  mies 
16 12 

 
ikä 

0-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 50-60
60-
70 70- ?

0 0 3 6 2 8 2 3 4 2
 
www.usasuomeksi.com sivustoilla käydessäni useimmiten: 
 
Luen uutisia Katson sään Luen artikkeleita Etsin tietoa yrityksistä Tarkastelen ilmoituksia

14 8 21 7 8 
Tarkastelen tapahtumia Katson kuvia kuvapankista 

7 9 
Muuta, mitä ? 

Kunhan vain surffailen sivustolla. Usein katselen olisiko myös matkatarjouksia.En pysty 
tähän. joskus etsin uusia linkkeja.Toimiva WEB-kamera Palm Beach Countyn maisemiin 
olisi kiva lisä.yleensä mitä siellä tapahtuu Yleensä luen kaiken infon. 

 
Löytyvätkö äskettäin katsomiltasi sivuilta etsittävät asiat helposti? 
 
kyllä ei miksi eivät? 
22     

 
Kerro lyhyesti mihin olet tyytyväinen sivujen ulkoasussa 
20 
 
rauhallisempi ei liikaa tavaraa selkeät verrattuna entiseen Kyllä  on, 
uusia  sivuja  ei  tarvitse   rullata   paljoa,  mikä  on  hyvä  asia. 
Helppo  ja  selkeä  käyttää  hyvän  linkityksen  ansiosta. 
toinen oli sekava vanhat ovat sekavammat mutta suuremmat kuvat ovat kivempia 
vanhassa rauhallisempi ei liikaa tavaraa 
 
Kerro mihin et ole tyytyväinen liittyen sivujen ulkoasuun 
9 
pääsiivulla voisi olla hieman vähemmän tekstiä ja linkit voisivat olla sen sijaan 
suuremmalla fontilla, yläosa kaunis ja selkeä rauhallisempi kuin edellinen,Linkkejä 
näyttäisi olevan vähennetty, vai onko suurin osa muut linkit- alla. Kaikki hyödylliset 
linkit ovat tarpeen mm. lentoaikataulut. katso alas,Yritysten logot ovat vähän liian 
tiheästi.Ensi silmäys on vähän sekava.vähän aneeminen.Ensi katselulla tuntuu 
sekavalta. Ylaosan kuva vois olla semmoinen joka kertoo enemman milla sivulla 
ollaan ja houkuttelee ja luo tunnelmaa. Ajan kohtaiset asiat on oudon iso kuva ja ei 
erotu. Jossain voisi olla nakyvasti tunnuslause tms. josta heti selviaa mika tama 
sivusto on. Jotain linjakkuutta rajoja reunoille vois ehka olla?! Tarviiko paasivulla 
olla valttamatta satelliittikuvia ja tekstitv... Liian  aneeminen  kuva  luonnosta  jne  
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Mitä mieltä olet sivuilla käytetyistä väreistä? 
ei liian räikeitä ja hyvä niin. ok, Hyvät,  selkeät, rauhalliset Suomalainen  sininen  on  
ihan  kaunis  teksti Uusi väri pirteämpi.  Hyvät  mukavat Hyvät ja selkeät Aivan 
hyvät mainoskuvien räikeät värit eivät sovi kauniin ulkoasun kanssa Asiallinen 
väritys väriharmonia kohdallaan. Hyvät värit Aivan ok.hyvat lippu perus varit. 
Hyvät. Kuten sanoin pehmeä n harmoniset ok Hyvät.  Sinivalkoisuus  korostuu  
hyvin  sivuilla.  hyvät ja selkeät 
 
Onko käytetyt fontit sopivan tyylisiä, kokoisia ja värisiä? 
 
kyllä ei miksi eivät? 
17 1 sopivan tyylisiä ja toimivia kyllä mutta jos tekstiä olisi aloitussivulla 

vähemmän voisi fontit olla suuremmat. 
 
Ovatko mielestäsi yritysten logot hyvin esillä ja toimivia? 
 
kyllä ei miksi eivät? 
19 3 Jos tarkoitettiin etusivua niin ei jaany mieleen ku Usa suomeksi -logo 

mika on ihan ok. Liikeluettelossa huonoja logoja.Liian tiheässä liian 
hyökkääviä  

 
Onko uudistettu etusivu selkeämpi/toimivampi kuin nyt käytössä oleva 
www.usasuomeksi.com etusivu? 
 
kyllä/ei Perustele mielipiteesi? 
22 ja 4 
Alkuperaisessa ihan hirvea maara tavaraa heti. Ylaosa on rauhallisempi uudessa 
versiossa ja logokin erottuu selkeasti. Ruusuja asiallisuudesta. Uudempi versio 
paljon selkeämpi ja rauhallisempi.  Vanhassa  versiossa etusivulla liikaa tekstiä joka 
tekee siitä rauhattoman.Etsittävät tutkittavat tiedot löytyvät uudesta helpommin. 
vanha on parempi tätä ehdotusta koska tämä jää jotenkin etäiseksi ja apaattiseksi. 
Onko muita vaihtoehtoja ??? Ruusuja voin antaa koska ovat niin asiallisia  
Selkeämmät ja paremman väriset selkeämpi ja rauhallisempi Vanha on  
kaupallisemman  näköinen. Nopeammin päivittyviä sivuja tulisi katsottua useammin. 
nykyinen esittaa heti etusivulla kaikki linkit ja tiedostot joita on tosi 
paljon.Ensivaikutus on etta taalta kylla loytyyy ! ! !Uudistettu sivu on kylla selkeampi 
mutta ensi kaynnilla ei varmaan osaa menna eteenpain etsimaan linkkeja ym. Uskon 
etta ehka uusi sivusto olisi selkeampi ja toimisi paremmin  Hienot sivut ! ! !  
Poistaisin etusivulta ne pitkat tapahtuma listat. Lisaisin ehka paikan mielipiteille 
ksekusteluun. Talla tavalla enemman ihmisia tulisi sivuille....tai...suomalainen ei 
puhu eika pussaa. Valentine ruusuja vain ! Sorry ,ei ole aikaa tutustua näihin 
kysymyksiin tällä kertaa Yksikertaisempi, silti selkeästi löytyy kaikki 
Kokonaisuutena selkeämpi. Ehkä nyt käytössä oleva on jotenkin tukkoisen oloinen, 
paljon hyvää tietoa, mutta ne voisi ehkä linkittää toisella tapaa kuten tässä uudessa 
on tehty. textfield  =Ehkä enemmän jotain käytännön tietoa ja vihjeitä, esim. mitä 
kaikkea tulisi tietää jos ostaa asunnon Floridasta. Uusi on valoisampi ja selkeä.  
Tässä  kyselyssä  ei  voinut  vaihtaa  kyllästä  eihin  klikkaamalla,  joten  joissakin  
vastauksissani on  molemmat!! Vois  olla  ehkä  parempi  uudistaa  vähemmän 
Vaihtelu  virkistää  mutta  toiminnasta en  voi  sanoa  vielä  mitään suurempia kuvia 
ja vähemmän tekstiä etusivulle jolloin linkit voisi laittaa vielä selkeämmin esille ja 
niiden kautta pääsisi eri teksteihin sisään. 
Uudet  sivut  vaan  nopeasti  käyttöön! selkeät verrattuna entiseen  Selkeät ei tarvitse 
skrollailla Vaihtelu  virkistää  mutta  toiminnasta  en  voi  sanoa  vielä  mitään 
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Toiveita, risuja tai ruusuja: 
  
sää mahtuisi pienempäänkin tilaan. nyt liian hallitsevassa roolissa. 
Idea: Ottakaa google mainokset sivuille, niin ihmiset saavat heitä 
kiinnostavia mainoksia ja tienaisitte bannerimyynnin lisäksi ihan kivasti. 
Terveisin Ilkka Lavas / Suomikauppa.FI Sivut näyttävät oikein "amerikkalaisilta", 
vaihtaisin kuitenkin bannereiden  
paikan vasemmalle. Nyt sivu on liikaa kallellaan oikealle, tekee  
yleisilmeen hieman raskaaksi. Toivottavasti ko. bannerit ovat  
tulevaisuudessa nk. affiliate-bannereita joiden kautta tulleista tilauksista  
sinulle kilahtaa provisio!!!! 
Sitten pikku-typo: "� Myydaan tai vuokrataan" 
Terveisin ja onneksi olkoon hienosta sivusta! 
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Liite 3 Tilanneanalyysin e-kyselylomake 

Mielipiteesi on meille tärkeä,
kerro mitä mieltä olet 

www.usasuomeksi.com -
sivuston ulkoasusta. 

  
1. Sukupuoli   

 
  
 

Nainen  
Mies  

  
  

2. Ikä 
  

 
  

 
  
  

3.www.usasuomeksi.com sivustoilla käydessäni 
useimmiten: 

  
  

Luen uutisia 
 

  
 

Katson sään 
 

  
 

Luen artikkeleita 
 

  
 

Etsin tietoa yrityksistä 
 

  
 

Tarkastelen ilmoituksia 
 

  
 

Tarkastelen tapahtumia 
 

  
 

Katson kuvia kuvapankista 
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Muuta, mitä ? 
 

  
 

  
  
  
  

4. Löytyvätkö sivuilta etsittävät asiat helposti? 
  
 

Kyllä 
 

eivät, miksi?  
  

 
  

 
  
  
  
  

5. Kerro lyhyesti mihin olet tyytyväinen sivujen 
ulkoasussa 

 
  

 
  
  
  

6. Kerro mihin et ole tyytyväinen liittyen sivujen 
ulkoasuun 
 

  
 

  
  
  

7. Mitä mieltä olet sivuilla käytetyistä väreistä? 
 

  
 

  
  
  

8. Onko käytetyt fontit sopivan tyylisiä, kokoisia ja 
värisiä? 
  
 

Kyllä 
 

eivät, miksi?  
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9. Ovatko mielestäsi yritysten logot hyvin esillä ja 
toimivia? 

 
Kyllä 

 
eivät, miksi?  

  
  
  

  
10. Onko uudistettu etusivu selkeämpi/toimivampi 
kuin nyt käytössä oleva www.usasuomeksi.com 
etusivu? 
  
 

Kyllä 
 

Ei 
Perustele mielipiteesi?  

 
  
  
  

  
Toiveita, risuja tai ruusuja: 

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
  

-Kiitos vastauksestasi!-
  

 

Tyhjennä Lähetä
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Liite 4 Kyselyn e-kyselylomake 

Mielipiteesi on meille tärkeä, 

kerro mitä mieltä olet www.usasuomeksi.com -sivuston ulkoasusta. 

  
1.Sukupuoli  

 
  

NAINEN 
 

MIES 
 

  
  

2. Ikä 
  

 
  

 
  
  

3.www.usasuomeksi.com sivustoilla käydessäni useimmiten: 
  
  

Luen uutisia 
 

  
 

Katson sään 
 

  
 

Luen artikkeleita 
 

  
 

Etsin tietoa yrityksistä 
 

  
 

Tarkastelen ilmoituksia 
 

  
 

Tarkastelen tapahtumia 
 

  
 

Katson kuvia kuvapankista 
 

  
 

Muuta, mitä ? 
  

Seuraavat kysymykset koskevat äskettäin katsomaasi sivua:  
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4. Löytyvätkö äskettäin katsomiltasi sivuilta etsittävät asiat helposti? 

  
 

KYLLÄ 
 

EI 

miksi eivät? 
 

  
 

  
  
  
  

5. Kerro lyhyesti mihin olet tyytyväinen sivujen ulkoasussa 
  

 
  

 
  
  
  

  
6. Kerro mihin et ole tyytyväinen liittyen sivujen ulkoasuun 
 

  
 

  
  
  
  

7. Mitä mieltä olet sivuilla käytetyistä väreistä? 
  

 
  

 
  
  
  
  

8. Onko käytetyt fontit sopivan tyylisiä, kokoisia ja värisiä? 
  

  
 

KYLLÄ 
 

EI 
, miksi eivät?  
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9. Ovatko mielestäsi yritysten logot hyvin esillä ja toimivia? 
  

  
 

KYLLÄ 
 

EI 
, miksi eivät?  

 
  
  
  

  
10. Onko uudistettu etusivu selkeämpi/toimivampi kuin nyt käytössä oleva www.usasuomeksi.com etusivu?
  
 

KYLLÄ  
EI 
  

  
Perustele mielipiteesi?  

  
  

 
  

 
  
  
  
  

Toiveita, risuja tai ruusuja: 
  
  

Risut tai ruusut 
 

  
 

  
  

 
  

  
  
  

Tyhjennä Lähetä
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-Kiitos vastauksestasi!- 

 


