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Taustatarinaa

• Koulutus
– Ylioppilas vm. -87

– Jyväskylän yliopisto 1989-1996: 
• Taidekasvatuksen laitos, graafisen suunnittelun linja, 

Cultural Management –opinnot, multimedia-opinnot

– PrePress Studion täydennyskoulutuskursseja

– Taideteollisen korkeakoulun täydennyskoulutusohjelma 
2007-2009 

• YomiMedia/YomiFusion Oy 1996-2001
– Internet-, extranet- ja intranet –sivujen toteutus 

suomalaisille suuryhtiöille

• Verkkojulkaisut Oy 2001-2002
• Yliopistopainossa vuodesta 2003



Taustatarinaa

• Yliopistopainon Julkaisupalvelut –yksikkö
– 5 graafista suunnittelijaa

– 1 verkkopalveluiden tuotepäällikkö (viestintätekniikan insinööri)
– 1 järjestelmäasiantuntija

– Tiimin vetäjä kehitysjohtaja Hannele Kauranne

• Graafinen suunnittelu painomedioihin ja digitaaliseen 
mediaan, verkkopalveluiden suunnittelu, julkaisuprosessien 
kehittäminen, tuotekehitys, koulutus



Mitä ovat verkkojulkaisut

• Julkaisut, jotka ovat luettavissa digitaalisesti erilaisilla päätelaitteilla
• www-sivustot

– Html, flash, tietokannat
– Yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden kotisivut
– Verkkolehdet, näköislehdet
– Vuosikertomukset, esitteet, kampanjat jne.
– Verkkohakemistot, -tietosanakirjat, -sanakirjat (wikipedia, Merriam-Webster

http://www.merriam-webster.com/)
– Blogit
– Sosiaalisen median julkaisut (esim. Facebook)

• Pdf-julkaisut
• Sähköpostikirjeet, uutiskirjeet, sähköpostikortit
• Sähkökirjat ja -lehdet
• Mobiileja laitteita varten suunnitellut julkaisut
• Verkon mainokset: bannerit



Käyttöliittymä

• Verkkojulkaisuja luetaan useimmiten 
monitoreilta, joiden muodot nykyään vaihtelevat 
yhä enemmän.

• Lukijat käyttävät näytöissään erilaisia 
resoluutioita jota vaikuttavat siihen miltä
julkaisu lukijan silmissä näyttää



Käyttöliittymä

• Selainnäkymä suuren 
resoluution näytöltä

• Selainnäkymä 800*600 
pikselin resoluution 
näytöltä



Käyttöliittymä

• Painettavassa tuotteessa suunnittelija pystyy 
määrittelemään sitovasti lopputuotteen 
ulkoasun

• Digitaalisessa verkossa jaettavissa julkaisuissa 
useimmiten suunnittelija ei pysty vaikuttamaan 
kaikkiin asioihin, jotka muokkaavat ulkoasua



Käyttöliittymä

• Monitorin fyysiset mitat vaihtelevat
• Näyttöjen säädöt vaihtelevat

– Kirkkaus
– Värisäädöt

• Erilaisia tapoja käyttää www-selainta
– Levitettynä peittämään koko näyttö
– Pinnalla kelluvana täyttäen vain osan näytöstä

• Erilaisten www-selainten käyttö
– Internet Explorer, Firefox jne.
– Voivat lukea koodia eri tavoin



Käyttöliittymä

• Samaa sisältöä voi joutua suunnittelemaan 
luettavaksi erilaisilla päätelaitteilla tai 
toteutettavaksi eri ympäristöihin
– Verkkojulkaisut ja painotuotteet rinnakkain
– On demand
– Web to print
– Mobiililaitteet
– Sähkökirjalaitteet (Amazonin Kindle, Sony Reader
– Digi-tv



Miksi suunnitella verkkoon

• Sähköisen viestinnän osuus kasvaa koko ajan
– graafinen viestintä dominoi joukkoviestinnän 

markkinoita (70% v. 2006), mutta sähköisen viestinnän 
osuus koko ajan kasvaa

– internetin osuus edelleen pieni vaikka kasvaa koko ajan 
– muutosprosentit kokonaismarkkinoiden volyymista 

2005-2006
• kirjat 2%
• esitteet 4%
• lehdet 1%
• internet 32%

• Lähde: GT-raportti 1/2008, VTT



Miksi suunnitella verkkoon

• Muutokset lukutottumuksissa jo merkitseviä
– kasvava osa lukemisesta tapahtuu tietokoneen ruudulta
– internetistä tullut nuorille tärkein media
– internetin mobiilikäyttö yleistyy (vrt. esim. Nokian Ovi-portaali)
– uusia sähköisiä lukulaitteita esitelty (Sony Reader, Amazonin 

Kindle) ja niiden uskotaan lyövän itsensä läpi 2008
– lukulaitteet haastavat pitkällä tähtäimellä painetut kirjat ja 

julkaisut (esim. Amazonilla jo 90 000 sähköisen kirjan valikoima)
– sähköpaperi kovan kehityspanoksen kohteena
– uusien ja vanhojen tietoverkkojen yhdistyminen 

kokonaisuudeksi, jossa voi käyttää monenlaisia päätelaitteita 
(konvergoituvat verkot)



Miksi suunnitella verkkoon

• Digitalisointi edennyt sisällöntuotannosta 
jakeluun
– Jakelu tapahtuu samalla välineellä, jolla sisällön 

tuotanto ja muokkaus
– Jakelu tehostuu
– Ongelmana tekijänoikeus: sisällön kopiointi ja 

uudelleen muokkaus helppoa



Käyttöliittymä

• Perinteisesti painotuotteissa pystymuoto on 
ollut yleisempi.

• Tietokoneiden näytöt ovat vaakamuotoisia



Käyttöliittymä

• Käyttöliittymän kehittyminen tekstipohjaisesta 
graafiseksi haastaa visuaalisen suunnittelun

• Visuaalinen käyttöliittymä auttaa käyttäjää
hahmottamaan kokonaisuus nopeasti: suuri 
osa meistä on toiminnaltaan visuaalisia

• Käyttöliittymä on tärkeä tekijä ihmisen ja 
koneen välillä, sen avulla ihminen ohjaa 
vuorovaikutusta ja käyttää ohjelmaa



Käyttöliittymä

• Käyttöliittymän pitää olla selkeä ja looginen: objektit ja 
yksityiskohdat pitää pystyä havaitsemaan ja 
ryhmittelemään nopeasti. Niiden pitää löytyä
käyttöliittymän kaikissa näkymissä loogisilta paikoiltaan

• Käyttöliittymä pitää olla helposti omaksuttava
• Olennaiset asiat näkyville, turhat, häiritsevät elementit 

eivät kuulu mukaan
• Käyttäjänä voi olla kuka tahansa, kaikenlaiset ihmiset



Käyttöliittymä

• Käyttöliittymäsuunnittelun tarkoituksena on 
– auttaa käyttäjää kohdistamaan huomionsa 

olennaiseen
– auttaa käyttäjää ryhmittelemään asioita loogisiksi 

kokonaisuuksiksi
– auttaa käyttäjää tekemään nopeita ja virheettömiä

valintoja
– auttaa käyttäjää hahmottamaan kokonaisuus ja sen 

osat



Käyttöliittymä

• Oikeanlainen looginen eteneminen auttaa 
käyttäjää löytämään tiensä eteenpäin



Käyttöliittymä

• Katse tarvitsee huomiopisteitä ja kiintopisteitä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä



Käyttöliittymä

• Loogiset kokonaisuudet
• Tiedon hierarkia
• Luonnolliset yhteydet ja merkitykset
• Riittävästi tietoa oikeaan aikaan/ei liikaa tietoa
• Korostetaan oikeita asioita ja riittävän 

yhdenmukaisesti



Käyttöliittymä

• Käyttöliittymätyyppejä:
– Graafinen käyttöliittymä

• Kaksiulotteisuus
• Typografisuus
• geometrisuus

– Kolmiulotteisuus käyttöliittymässä
• Valon ja varjon hyväksikäyttö
• Liukuvärit
• Objektien päällekkäisyys, taustan muokkaaminen
• Läpinäkyvyys
• Pystytään korostamaan haluttuja yksityiskohtia



Käyttöliittymä: graafinen, kaksiulotteinen taso



Käyttöliittymä: kolmiulotteisuus



Käyttöliittymä: kolmiulotteisuus



Käyttöliittymä: kolmiulotteisuus



Käyttöliittymä: kolmiulotteisuus



Käyttöliittymä: kolmiulotteisuus



Käyttöliittymä

• Kolmiulotteisuus on tehokas elementti huomion 
kiinnittäjänä muuten kaksiulotteisessa 
ympäristössä

• Liikaa käytetty kolmiulotteisuus tuhoaa 
tehokeinon



Käyttöliittymä

Mitä kaikkea www-sovelluksen käyttöliittymä voi sisältää

tausta

geneeriset
linkit

Sisällön linkit

sisältöalue

palstat

teksti

kuvat

Käyttöliittymän 
”ornamentit”

lisäinformaation 
alueet

ikonit

Jäsentelyä

muodostava 

grafiikka



Käyttöliittymä

• Grafiikat: kuvia ja graafisia yksityiskohtia
– Käyttöliittymän elementit, muut kuvat, ikonit

• Tekstit ja linkit
– Fontti, koko, väri

• Värialueet, taustat
• Koodin avulla määriteltävä visuaalinen ulkoasu



Käyttöliittymä

• Tiedostot:
– Jpg-kuvat: valokuvat
– Gif-kuvat: grafiikka 

• pystytään määrittelemään tarkkaan pikselien
väriarvot

• Tasaisia väripintoja varten
– Teksti
– Koodi



Värit

• Näytöllä värit muodostuvat valosta
• RGB-värit

– R = Red, punainen
– G = Green, vihreä
– B = Blue, sininen

• Additiivinen värinmuodostus: värit saadaan 
aikaan yhdistelemällä punaisen, vihreän ja 
sinisen valonlähteitä



Värit



Värit

• Jokainen osaväri saa 8-bittisessä tiedostossa 
256 eri arvoa välillä 0-255
– 0 = valo estetty kokonaan, 255 = valo päästetty 

näkymään kokonaan

• Kolmella osavärillä voidaan muodostaa 
256*256*256 väriä = 16777216 erilaista väri-
kirkkausyhdistelmää



Värit

• Punainen RGB = 255, 0, 0
– Muodostuu pelkästään punaisesta valosta

• Vihreä RGB = 0, 255, 0
• Sininen RGB = 0, 0, 255
• Keltainen RGB = 255, 255, 0
• Valkoinen RGB = 255, 255, 255
• Musta RGB = 0, 0, 0



Värit

• Painotuotteissa värinmuodostus tapahtuu 
cmyk-väreillä
– C = syaani, m = magenta, y = keltainen, k = musta
– subtraktiivinen värinmuodostus = paperipinnalle 

painetut cmyk-värit estävät osaa valosta 
heijastumasta silmään. Silmä havaitsee valoon jäljelle 
jääneen värin

– Tulosteissa ja painotuotteissa
– Ei sovellu kuvien näyttämiseen tietokoneen näytöllä



Värit



Värit

• Web-safe-colors:
– 0, 51, 102, 153, 204, 255
– Värit toimivat varmasti samoina sellaisillakin näytöillä, 

jotka eivät toista paljon värejä



Värit

• Digitaalinen väriavaruus on suurempi kuin 
painettu väriavaruus. Eli monitorilla on värejä
enemmän

• Värit ovat näytöllä aina kirkkaampia ja 
kylläisempiä kuin painettuna
– Valo antaa värille hehkua



Typografia

• Kaikki teksti pyritään säilyttämään julkaisuissa tekstinä, 
ei muuteta kuviksi

• Ongelmana suunnittelijan kannalta se että jos lukijan 
tietokoneessa tai muussa lukulaitteessa ei ole 
asennettua kyseistä fonttia, se korvautuu jollain muulla

• Suunnittelija ei siis pysty kontrolloimaan totaalisesti 
julkaisun ulkoasua

• Mikäli halutaan säilyttää kyseisen fontin ulkoasu, on se 
muutettava kuvaksi
– Tällöin taas päivitykset tietoihin ovat hankalampia



Typografia

• Monitorissa objektit rakentuvat pikseleistä



Typografia

• Teksti on siisteintä ja selkeintä, kun se sisältää
mahdollisimman vähän vinoja ja pyöreitä linjoja
– Groteskit eli päätteettömät kirjasimet sopivat näytölle 

parhaiten
– Kursivoitu teksti ei toimi näytöllä siististi



Typografia

• Yleisimpiä käytettyjä kirjasimia:
– Arial
– Times
– Verdana

• Löytyvät yleensä kaikilta



Typografia



Typografia

• Verdana on suunniteltu hyvin toimivaksi lukemiseen 
digitaaliselta näytöltä pienessä koossa

• Ei päätteitä
• Pienten kirjainten x-korkeus verrattuna isoihin kirjaimiin 

on iso
• Fontti on leveää, ja tilaa vievää
• Väljä kirjain välistys
• Isot vastamuodot
• Laaja levinneisyys tietokoneissa



Typografia



Typografia

• Serif eli päätteellinen
• Sans serif eli päätteetön



Typografia

• Ohuet päätteet ja 
hiuslinjat eivät näy 
näytöllä, varsinkaan 
pienessä koossa



Typografia

• Yleisimmin leipätekstifonttina 
(ja otsikoissakin) käytetään 
päätteetöntä fonttia kuten 
Arial ja Verdana



Luettavuus

• Liian pitkät rivit haittaavat luettavuutta









Typografia

• Mikäli haluaa käyttää erikoisempia fontteja, on 
ne tehtävä kuvaksi, jotta niiden ulkoasu säilyy 
eri tietokoneissa



Kuva

• Näytön resoluutio on 72 dpi, joka siis riittää myös kuvien 
resoluutioksi

• Koska näyttö ei pysty toistamaan tarkempaa resoluutiota, 
on turha käyttää sitä koska kuvatiedostot isommalla 
resoluutiolla ovat tiedostoina isompia, ja latautuvat siten 
hitaammin

• Vrt. offset painossa kuvien resoluutioksi tarvitaan 300 
dpi, digitulosteissa vähintään 150 dpi



Layout

• Linjaus selaimessa:
– Layout linjataan vasempaan reunaan
– Layout keskitetään
– Layout venyy selaimen mukana



Keskitetty layout

• Etuja:
– Visuaalinen layout pystytään kontrolloimaan
– Tekstipalstat pystytään pitämään kohtuullisessa 

leveydessä
– Pystytään hallitsemaan koko selaimen alue 

riippumatta siitä, kuinka leveällä selainta pidetään 
auki

– Väripalkit, värialueet, taustakuvat, osa elementeistä
kulkee reunasta reunaan

– Muistettava suunnitella myös tausta



Keskitetty layout



Keskitetty layout



Keskitetty layout

• Mitä tummempi tai voimakkaampi taustaväri, 
sen hallitumpi kokonaisuus

• Taustakuviointi, taustakuosi
• Tilan horisontaali haltuunotto



Vasempaan reunaan sidottu layout

• Pystytään hallitsemaan tekstipalstat
• Layout säilyy rikkumattomana suunnitellun 

kaltaisena
• Selaimen ollessa auki koko näytön leveydellä, 

oikealle puolelle jää hallitsematonta tilaa, 
visuaalista hukkatilaa



Vasempaan reunaan sidottu layout



Vasempaan reunaan sidottu layout



Selaimen levyinen layout

• Saadaan täytettyä koko selaimen visuaalinen 
alue

• Dynaaminen: layout mukautuu selaimen 
mukaan

• Voi aiheuttaa suunnittelijalle hallitsemattomia 
ilmiöitä

• Tekstipalstojen luettavuus kärsii



Selaimen levyinen layout



Selaimen levyinen layout



Miten luoda ryhmittelyjä ja 
eroavaisuuksia

• Hahmolait
• Perustuvat 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 

saksalaisiin ja itävaltalaisiin psykologiateorioihin
• ”kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa”
• Joukko sääntöjä joiden avulla ihminen hahmottaa 

visuaalisia kokonaisuuksia ja käsittelee visuaalista tietoa
• Hahmolakien avulla voidaan luoda sekä ryhmiä, että

erotella asioita toisistaan
• Hahmolait käytettävyyden parantajina, Anne Laine, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos



Hahmolait: samanlaisuus

• Samanlaiset objektit mielletään kuuluvan 
yhteen

• Samanlaisia asioita voi olla koko, muoto tai väri



Hahmolait: samanlaisuus

• Koko



Hahmolait: samanlaisuus

• Muoto



Hahmolait: samanlaisuus

• Monimutkaiset muodot erottuvat hyvin
• Ihmisellä on kuitenkin tarve luonnolliseen 

järjestykseen, siksi perusmuodot havaitaan 
käyttöliittymässä hyvin ja ne hallitsevat 
havainnointia



Hahmolait: samanlaisuus

• Väri ja 
sen 
vahvuus



Hahmolait: samanlaisuus

• Väri on usein vahvempi yhdistävä tekijä kuin muut



Hahmolait: samanlaisuus/väri



Hahmolait: samanlaisuus

• Myös värin vahvuudella on merkityksensä



Hahmolait: läheisyys

• Lähekkäin olevat asiat mielletään kuuluvaksi 
samaan ryhmään

• Voi olla jopa voimakkaampi ryhmittäjä kuin 
samankaltaisuus



Hahmolait: läheisyys

• Mitä lähempänä sen varmemmin koetaan 
ryhmäksi



Hahmolait: läheisyys

• Toisiaan koskettavat objektit ovat voimakkaasti 
sidoksissa



Hahmolait: läheisyys

• Päällekkäisyys ja limittyminen luovat mielikuvan 
kolmiulotteisuudesta



Hahmolait: läheisyys

• Käyttöliittymää suunniteltaessa on tärkeä
sijoittaa lähekkäin toiminnot, jotka liittyvät 
toisiinsa

• Samoin myös on muistettava erottaa toisiinsa 
liittymättömät asiat riittävällä etäisyydellä



Hahmolait: sulkeutuvuus

• Suljettu muoto tai melkein suljettu muoto 
muodostaa kuvion

• Ihmisellä on taipumus täydentää mielessään 
avoin muoto



Hahmolait: sulkeutuvuus

• Rajatulle alueelle mielletään ulko- ja sisäpuoli
• Sisäpuolelle jäävät objektit mielletään kuuluvan 

samaan ryhmään



Hahmolait: sulkeutuvuus

• Kehyksellä voi ryhmittää ja erotella



Hahmolait: sulkeutuvuus

• Yksi yleisimpiä keinoja www-sivuilla ja 
käyttöliittymissä



Hahmolait: sulkeutuvuus



Hahmolait: sulkeutuvuus



Hahmolait: sulkeutuvuus



Hahmolait: jatkuvuus

• Muodot ja viivat koetaan jatkuvan luonnollisesti
• Koska esineet ovat tällaisia oikeasti, ihminen 

myös hahmottaa epätäydelliset kuviot sellaisina



Hahmolait: symmetria

• Symmetrinen muoto havaitaan kokonaisuutena
• Kokonaisuus korostuu, osat jäävät vähemmälle 

huomiolle



Hahmolait: symmeria

• Kuviot ymmärretään yksinkertaisina ja 
symmetrisinä

• Ihmisellä on taipumus havaita kuviot 
säännönmukaisina ja yksinkertaisina



Hahmolait: symmetria

• Symmetrinen asettelu koetaan harmonisena
• Epäsymmetria luo dynaamisuutta



Hahmolait: symmetria



Hahmolait: symmetria



Hahmolait: symmetria

• Keskitetty layout korostaa symmetriaa



• Dynaamisuutta muuten symmetrisesti 
keskitettyyn layoutiin

Hahmolait: symmetria



Hahmolait: symmetria

• Selaimen vasempaan reunaan kiinnitetyssä
layoutissa symmetrinen asettelu näyttää
helposti tylsältä

• Oikealle puolelle jäävän tyhjän tilan 
käsittelemättömyys korostuu

• Tasainen kolmipalstaisuus korostaa 
symmetriaa



Hahmolait: symmetria

• Epäsymmetrian luominen sommittelulla lisää
dynaamisuutta



Hahmolait: yhteenliittyminen

• Toisiinsa kiinnitetyt objektit liittyvät yhteen
• Vahvempi kuin muut lait



Hahmolait: yhteenliittyminen



Hahmolait: yhteenliittyminen



Hahmolait: yhteinen 
suunta/yhteinen liike

• Samaan suuntaan samalla nopeudella liikkuvat 
mielletään kuuluvan samaan ryhmään



Hahmolait: yhteinen 
suunta/yhteinen liike

• Vaikka objekteilla on kokoeroa, sama suunta 
liittää ne ryhmäksi



Hahmolait: yhteinen 
suunta/yhteinen liike

• Yksittäisen kohteen tuominen esiin ryhmästä



Hahmolait: yhteinen 
suunta/yhteinen liike



Hahmolait: kohde ja tausta

• Taustalla merkitystä visuaalisessa tulkinnassa
• Ihminen pyrkii aina erottelemaan itse kohteen 

taustasta
• Vääränlainen tausta voi pilata tulkinnan
• Kuviointi ja yhtenäinen ulkomuoto luovat 

kokonaisuuden



Hahmolait: kohde ja tausta



Hahmolait: kohde ja tausta



Hahmolait: kohde ja tausta



Hahmolait: alue

• Objeteista suurempi mielletään taustaksi ja 
pienempi erilliseksi kohteeksi



Hahmolait: alue

• Efektiä voidaan muuttaa värien ja tummuuden 
avulla
– Nyt kohde näyttää reiältä ja tausta korostuu



Muita sommittelukeinoja

• Kontrasti
– koko
– vahvuus
– pinta
– väri
– muoto
– tyhjä ja täysi tila



Kontrasti

• Kontrastien avulla voidaan luoda dynamiikkaa 
layoutiin

• Voidaan käyttää apuna asioiden 
korostamisessa ja luokittelussa



Kontrasti

• Koon kontrasti
• rinnastus saa näyttämään ison isommalta ja 

pienen pienemmältä



Kontrasti

• Kontrasti vahvuudessa



Kontrasti

• Erilaisten pintojen kontrasti



Kontrasti



Kontrasti

• Väri
– voimakas väri/mustavalkoinen ympäristö
– eri värien väliset kontrasti
– kirjavuus/yksinkertaisuus
– Tumman ja vaalean välinen kontrasti



Kontrasti



Kontrasti

• Muotojen kontrasti



Kontrasti

• Tyhjä ja täysi tila



Kontrasti



Visuaalinen rytmi

• Rytmi syntyy vaihtelusta
– tyhjä ja täysi
– suunnat ja liikkeet
– värit ja muodot
– ryhmien vaihtelu



Kokonaisuus on tärkein

• Eri hahmolait ja muut sommittelun keinot 
vaikuttavat yhdessä kokonaisvaikutelman 
saamiseen

• Tärkeintä saada nostettua olennainen esille 
sekä luokitella kokonaisuuksia ja pystyä
luomaan looginen tie lukemiselle



PDF

• Myös PDF-julkaisut jaettuna verkossa 
kannattaa muokata käyttäjäystävälliseen 
suuntaan

• PDF sellaisenaan on toki selattavissa mutta 
siinä ei ole käyttäjää hahmottamaan auttavia 
työkaluja



PDF

• Koko: leikattu koko
– Tiedosto pitäisi saada mielellään aukeamaan niin että

ensimmäinen sivu (kansi) näkyy kokonaisuudessaan
• Document properties -> Initial View

• Tiedostokoko < 1MB
– Kuvien resoluutio ei tarvitse olla painoresoluutio



PDF

• Muista laittaa dokumentin metatiedot
– Document Properties -> Description
– Tiedot julkaisusta, tekijöistä, avainsanat



PDF

• Kansista tulee mukaan aina myös sisäkannet. 
Jos sisäkansia ei ole, lisätään niiden tilalle 
tyhjät sivut. Tämä tehdään, jotta sivutus toimisi 
myös verkko-pdf:n kaksipuoleistulostuksessa

• Kannet numeroidaan Pages-näkymässä
roomalaisin numeroin. Sisus numeroidaan niin, 
että sivujen thumbnailien numerot vastaavat 
pdf:n sivujen numeroita. 
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• Navigointi: Bookmarkit
– Alkusivuista ja sisällysluettelosta tehdään kirjanmerkit 

(Ctrl+B) 
– Luettelo sisennetään alaotsikoiden mukaan
– Bookmarkit linkitetään oikeaan kohtaan painamalla 

hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla "Set Destination".
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• Sisällysluettelon linkittäminen
– Sisällysluettelo linkitetään oikeaan kohtaan sisällössä.

– Otsikko maalataan tekstityökalulla, klikataan hiiren oikeaa 
ja valitaan "Create Link".

– Valitaan linkkityypiksi (Link Type) näkymätön suorakaide, 
linkin toiminnaksi mene näkymään (Go to a page view). 
Painetaan Next, klikataan Bookmarkeista oikea kohta ja 
painetaan Set Link.

• Lopuksi Bookmark-navigointi "kursitaan" kokoon 
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• Optimointi
– Verkko-PDF:n muutetaan vanhempiin Acrobateihin

yhteensopivaksi. 
– Avataan Advanced-valikosta PDF Optimizer. Valitaan 

yhteensopivuudeksi Acrobat 4.0 ja myöhemmät. 
Pakkauksia ei enää tässä vaiheessa tehdä.

• Preflight
– Tehdään pdf:lle Preflight (Shift+Ctrl+X). Valitaan

yhteensopivuudeksi Acrobat 4.
– No problems found! : VERKKO-PDF ON VALMIS! 


