


Verkko-
lukeminen 

0 Nopeaa silmäilyä: 
Pääotsikot, kuvat, 
kuvatekstit, väliotsikot, 
linkit, luettelot, 
korostukset.  

0 Hitaampaa kuin paperilla 
olevan tekstin lukeminen 
 

0 F-tyyppinen lukeminen 

0 Käytä listoja ja 
alaotsikoita tekstin 
jäsentämiseen, lihavointia 
keskeisten teemojen 
korostamiseen. 

0 Havainnollista kuvilla, 
kuvioilla, taulukoilla. Pidä 
kappaleet lyhyinä.  

0 Sijoita aina tärkein sivun 
ylälaitaan ensimmäiseksi. 

Verkko-
kirjoittaminen 



Ydinasioista taustatietoihin 

0 Esitä tärkein asia ensin tiiviisti, taustat vasta sen jälkeen. 

0 Sanomalehtityyli. 

Ydin 

Tausta 



Otsikko kertoo sisällöstä 

0 Kerro otsikossa oleellinen. 

 

0 Tiivistä asiasisältö yhdeksi lauseeksi ja lyhennä se vielä 
ytimekkääksi otsikoksi. 

 

” Tokion vesijohtovesi kielletty lapsilta säteilyn 
takia” 



Verkkoteksti on lyhyttä 

0 Kirjoita yksi idea yhteen kappaleeseen. 

0 Pidä kappaleet lyhyinä ( 1-3 virkettä). 

 

0 ” Viranomaisten mukaan veden jodipitoisuus on joillain 
Tokion keskustan alueilla kaksinkertainen verrattuna 
suositeltuun enimmäismäärään. Aikuisille Tokion 
vesijohtoveden ei kerrota aiheuttavan terveysriskiä. ” 

 

0 Muista kuitenkin: helppolukuisuus merkitsee enemmän 
kuin tekstin pituus. 

 



Verkkoteksti on tiivistä 
0 Käytä tiivistä kieltä, lyhyehköjä lauseita mutta silti 

monipuolisia lauserakenteita.  

0 Kirjoita verbit aktiivimuodossa. Ole mahdollisimman 
konkreettinen. 

0 Karsi lausevastikkeet ja minen-muodot. 

 

Ei näin: 

Tehtävää palauttaessa tapahtui virhe. 

Vaan näin: 

Kun palautin tehtävä, tapahtui virhe. 



Korosta oleellisin 

0 Käytä korostamiseen lihavointia. 

 

0 Alleviivaus sekoitetaan helposti linkiksi. 

0 Kursivointi on haasteellinen käyttäjille, joilla on 
lukivaikeus. 

0 Värillä korostaminen tekee sivusta levottoman. 

0 Isot kirjaimet tulkitaan HUUTAMISEKSI. 

 



Käytä listoja 
0 Ei näin: 

”Mukaasi tarvitset pyyhkeen, uimapuvun, uimalasit, 
pesuaineet sekä laudeliinan” 

0 Vaan näin: 

”Mukaasi tarvitset 

0 Pyyhkeen, 

0 Uimapuvun, 

0 Uimalasit, 

0 Pesuaineet, 

0 Laudeliinan.” 

 



Käytä taulukkoja, kuvioita 

0 Jos asian voi esittää taulukossa, sijoita se taulukkoon. 

 

0 Esimerkiksi käsikirjoissa olevat arviointikriteerit. 

http://oppimateriaalit.jamk.fi/ope2010/opinnot/toimintaymparistot/tyoelama-yrittajyys-ja-osaamisen-muutos/


Selkeä fontti ja suuri kontrasti 

0 Käytä sivulla vain yhtä fonttia. Eri fontit vaikeuttavat lukemista 

ja tekevät sivusta vaikeasti hahmotettavan.  

 

0 Tekstin ja taustan kontrastin tulee olla 
mahdollisimman suuri. 

 

0 Värien vaikutuksia tekstin luettavuuteen: 
http://www.bagism.com/colormaker/ 

 

http://www.bagism.com/colormaker/


Kuvaavat linkit 

0 Lukijan tulee tietää jo ennen klikkaamista, mitä linkin 
takana on. 

0 Ei näin: 

0 https://docs.google.com/document/d/1btbWE_3PKijEn
oI1ibBNqk4fOAWV45FTaysB04w27A/edit?hl=en&authk
ey=CNWXmYkB#  

 

0 Vaan näin:  

0 Basaarin suunnitelma 

https://docs.google.com/document/d/1btbWE_3PKijEnoI1ibBNqk4fOAWV45FTaysB04w27A/edit?hl=en&authkey=CNWXmYkB
https://docs.google.com/document/d/1btbWE_3PKijEnoI1ibBNqk4fOAWV45FTaysB04w27A/edit?hl=en&authkey=CNWXmYkB
https://docs.google.com/document/d/1btbWE_3PKijEnoI1ibBNqk4fOAWV45FTaysB04w27A/edit?hl=en&authkey=CNWXmYkB
https://docs.google.com/document/d/1btbWE_3PKijEn-oI1ibBNqk4fOAWV45FTaysB04w27A/edit?hl=en&authkey=CNWXmYkB


Väljyys on valttia 

0 Muista pitää sivu väljänä! Mieluummin kaksi sivua kuin 
yksi liian täyteen ahdettu.  

 

0 Liian pitkä teksti jää usein lukematta 

0 Liian raskas ulkoasu ei houkuttele 

 

0 Esimerkki väljästä sivusta 

 

 

 

 

 

http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=articles&article=153-1
http://www.nicklaskoski.fi/gradu/osa1_6.html
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2010/03/1082398


Tarkista oma verkkotekstisi 
0 Onko tekstini perusrakenne looginen? 

0 Eteneekö teksti lauseesta toiseen loogisesti? 

0 Onhan teksti mahdollisimman yksiselitteinen? Voiko sen 
ymmärtää väärin? 

0 Käytätkö lukijan näkökulmaa? (sinä-muoto) 

0 Aktiivi passiivin sijaan – kuka tekee, kun jotain tehdään? 



Tehtävä 

0 Oma tuottama teksti esim. Optimasta (lyhyt pätkä) 

0 Tiivistä se puoleen_ 

0 turhat asiat pois 

0 tyhjät sanat pois 

0 perusteeton toisto pois 

0 mieti rakenne 

0 korostukset 

0 Voiko jotain sanoa taulukkona, listana? 

 



Suunnittelun apukysymyksiä 

0 Kenelle kirjoitat? 

0 Mitä lukijan on tärkeintä tietää?  

0  Aseta ylimmäiseksi tai muuten selkeästi esiin 

0 Mitkä ovat keskeiset kokonaisuudet/teemat? 

0 Mitkä ovat alakohdat? 

0 Miten asiat liittyvät toisiinsa? 

 

0 Käsitekartta on hyvä työkalu verkkosisällön tuotannossa! 
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http://www.amk.fi/opintojaksot/030905/1112335869302.html
http://www.amk.fi/opintojaksot/030905/1112335869302.html


Videon suunnittelu 

0 Mitä haluat kertoa? 

0 Miksi teet videon? 

0 Mikä on sen tavoite? 

0 Kuka videon katsoo? Mikä on kohderyhmä? 

0 Mitkä ovat videon käyttötavat? 

0 Kuinka pitkä video on? 

0 Mitkä ovat alaotsikot/teemat? 

0 Mikä on esitysjärjestys? 

0 Millaista aineistoa aiot käyttää videon tukena? (diat, kuvat, 
ääni, video…) 


