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Luetun ymmärtämiseen vaikuttavat monet tekijät, joista yksi on luettavan materiaalin visuaali-
suus. Oppimateriaalien visuaalisuuden tulisi edistää tehokasta tiedonvälitystä ja auttaa oppilasta 
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määrällistä ja laadullista analyysiä yhdistelevä menetelmä. Oppikirjojen taittoa ja typografiaa ana-
lysoitiin erityisesti lapsilukijoiden erityispiirteet huomioiden. Tutkielman ensimmäinen osa on 
kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa yhteen lukemiseen, taiton visuaaliseen käytettävyyteen ja kogni-
tiiviseen ergonomiaan liittyvää tutkimustietoa eri tieteenaloilta. Toinen osa on taiton analyysi, 
jossa eritellään kirjallisuuskatsaukseen pohjaten oppikirjojen taiton piirteitä lasten lukemisen, 
näkemisen ja tiedonkäsittelyn kannalta.  

Visuaalisten elementtien runsaus ja kuvien suuri määrä olivat kaikkia tutkimusaineiston oppi-
kirjoja yhdistäviä piirteitä. Hyvän luettavuuden osa-alueista tekstin näkyvyys toteutui kaikissa 
kirjoissa kohtalaisen hyvin, joskin tekstin koon kasvattaminen todennäköisesti hyödyttäisi varsin-
kin heikompia lukijoita. Sen sijaan ymmärrettävyyteen liittyvät taiton ominaisuudet eivät välttä-
mättä toteudu ihanteellisesti. Taiton keinoin tekstiin koodatut saavutettavuusrakenteet, kuten 
otsikot, tiivistelmät, listat ja korostukset, ovat välttämättömiä luetun ymmärtämisen ja tehokkaan 
lukustrategian kannalta. Jos kuitenkin korosteiden ja korostuskeinojen määrä on liian suuri, 
huomion suuntaaminen olennaiseen voi vaikeutua. Visuaalisten häiriötekijöiden karsiminen ja 
taiton saavutettavuusrakenteiden määrän kohtuullistaminen voisivat olla kehittämiskohteita oppi-
kirjojen ulkoasussa.  

Erilaisille julkaisualustoille tuotettavaa oppimateriaalia tulee kehittää niin, että kunkin alustan 
vahvuudet saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. Painetun oppikirjan käytettävyyteen liittyvää tietoa 
voidaan hyödyntää myös sähköisen oppimateriaalin suunnittelussa ja arvioinnissa. Tutkielman 
keskeiset tulokset on tiivistetty kaavioksi, johon on listattu tärkeimmät luettavan tekstin havaitta-
vuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat tekijät. 
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Abstract 
Reading comprehension is affected by many factors. One of them is the visuality of reading mate-
rials. The visual design of learning materials should promote effective communication and help 
students understand the text. The purpose of this study was to describe the features of layout and 
typography that affect the reading process. Specifically, the study investigated whether the visual 
design of schoolbooks is consistent with scientific knowledge about visual usability and cognitive 
ergonomics regarding the act of reading.  

The research material consisted of third grade primary school Finnish language schoolbooks. 
The chosen research method was the content analysis, which combines quantitative and qualita-
tive analysis, and is commonly used in visual culture research. The layout and typography of 
schoolbooks was analysed taking into account the particular characteristics of child readers. The 
first part of the study consists of a literature review of the scientific knowledge about reading pro-
cess, visual usability, and the cognitive ergonomics of layouts and typography. The scientific 
knowledge represents several fields of research. The second part consists of an analysis of layouts 
of schoolbooks. The analysis was based on the scientific knowledge presented in the first part of 
the study. The layouts were analysed in regard to how child readers see, read and semantically 
process reading material.  

Abundance of visual elements and large number of images are features common to all analysed 
books. The visibility of text is reasonably good in all of these books, but the comprehensibility of 
the layouts may be suboptimal. Access structures, such as titles, summaries, lists and highlights 
have to be visually coded in layouts in order to make the text comprehensible and to enable an 
effective reading strategy. However, an excessive amount of highlights may make it more difficult 
to focus on the most relevant information. Cutting down the visual clutter of layouts and keeping 
the number of access structures and highlights at a reasonable level should be considered when 
developing the visual design of schoolbooks.  

The particular characteristics of different publishing platforms should be utilised effectively 
when producing new learning materials. Knowledge about the visual usability of printed school-
books can be applied to the design and evaluation of digital learning materials, too. The most es-
sential findings of the study are listed in a chart, which summarises the most important factors 
that affect the visibility and comprehensibility of layouts. 
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Luetun ymmärtämiseen vaikuttavat monet tekijät, joista yksi 
on luettavan materiaalin visuaalisuus. Lapsilukijoille suunna-
tussa tietotekstissä ymmärtämisen edistäminen on erityisen 
tärkeää. Vasta harjaantumisvaiheessa oleva lukija ei voi aikui-
sen lailla suhteuttaa lukemaansa aiempaan tietoon, koska 
kokemusta on vähemmän.

Oppimateriaalien ja lapsille suunnattujen kirjoitettujen 
tekstien visuaalisuuden tutkimus on toistaiseksi keskit-
tynyt lähinnä yksittäisten typografisten piirteiden, kuten 
kirjain tyypin ja pistekoon vaikutukseen lukunopeuteen 
ja luetun välittömään muistamiseen (esim. Bernard ym. 
2002). Oppimateriaalin taitto on kuitenkin monimutkai-
nen kokonaisuus, jonka vaikutus lukemiseen riippuu paitsi 
 yksittäisten osatekijöiden ominaisuuksista, myös niiden 
yhteis vaikutuksesta. 

Oppimateriaalien visuaalisuuden tulisi edistää tehokasta 
tiedonvälitystä ja auttaa oppilasta ymmärtämään lukemaan-
sa. Esimerkiksi taittoelementtien paikka ja tekstin ulkoasu 
toimivat lukijalle visuaalisina vihjeinä ja mieleen palauttami-
sen apuna (Waller, 2012, 238). Siksi on tärkeää tutkia taittoa 
laajemmin lukemiseen vaikuttavana tekijänä.

Painetun oppikirjan kehittämiseen ja käytettävyyteen liit-
tyvää tietoa voisi hyödyntää myös sähköisen oppimateriaalin 
kehittämissä ja arvioinnissa erityisesti nykyisessä tilanteessa, 
jossa erilaisille julkaisualustoille tuotettavien oppimateriaa-
lien rooli koulutyössä on vielä muotoutumassa. 

1.1 Lapsi, lukeminen ja oppiminen
Lukeminen on yksilön kehityksessä myöhäinen taito ver-
rattuna puheen kuuntelun ja tuoton kehitykseen. Kun lapsi 
oppii lukemaan sujuvasti, lapsen on opittava hahmottamaan 
kirjaimia, kirjainjonoja ja sanamuotoja ja yhdistämään ne 
puhuttuun kieleen. Ekaluokkalaisen lukiessa tuttuja  sanoja 
aivoaktivaatio on samankaltaista kuin aikuisella. Lapsi kui-
tenkin prosessoi sanat hitaammin. (Riitta Salmelin, luento 
13.11.2013.) 

1 Johdanto
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Lukemaan opettelevan lapsen tiedonkäsittelyä kuormittaa 
pääasiallisesti mekaaninen lukeminen. Luetun tekstin mer-
kityksen ymmärtäminen on mahdollista vasta, kun sujuva 
mekaaninen lukutaito on saavutettu. (Numminen, 2006, 34.)

Lukeminen on yksi tärkeimmistä oppimismenetelmistä 
peruskoulussa. Lukutaito määrittää koulumenestystä koko 
peruskoulun ajan (Panula, 2013, 262). Koulussa oppiminen 
perustuu suurelta osin luetun ymmärtämiseen.  Harjaantuva 
lukija tarvitsee ohjausta kyetäkseen tehokkaasti ja tarkoituk-
sen mukaisesti hakemaan, lukemaan ja tulkitsemaan tietoa. 
 Luetun ymmärtämisen opetteluun liittyy erilaisten lukemis-
strategioiden oppiminen. 

Oppikirjan typografialla ja taitolla on mahdollista ohjata 
oppilaita käyttämään tehokasta tiedonhakua ja ymmärtä-
mistä helpottavia lukustrategioita. Opiskelulle on ominaista 
epälineaarinen lukemistapa, eli tekstiä ei lueta järjestyksessä 
alusta loppuun, vaan luettuun tietoon palataan ja tietoa hae-
taan. Oppikirjagenrelle tyypilliset tekstin ulkoasun käytän-
nöt, kuten hakemistot, listat, sanastot ja tiivistelmät, ovat 
muodostuneet tukemaan näitä lukemisen piirteitä ja strate-
gioita (Waller 1979, 175–176). 

Tehokkaan lukustrategian edellytyksiä ovat sekä lukijan 
taidot että tekstin selkeä rakenne. Typografia ja taitto ovat 
tekstin rakennetta selkeyttäviä, ja näin ollen myös lukustrate-
giaan vaikuttavia tekijöitä. (Waller, 1987, 82.)

Vuosien 2000–2009 PISA-tutkimusten (Programme for 
International Student Assessment) tulosten vertailu osoittaa, 
että suomalaisten peruskoululaisten lukutaito on heikentynyt 
vuoden 2000 tasosta erityisesti tiedonhaun sekä ymmärtämi-
sen ja tulkinnan osa-alueilla (Välijärvi, 2014, 9). 

Kartoittamalla äidinkielen oppikirjojen typografiaa ja 
taitto käytäntöjä voidaan selvittää mahdolliset kehittämis-
kohteet kirjojen ulkoasussa.

1.1.1 Lukutaidon määritteleminen
Lukutaidon käsite on vuosikymmenien saatossa muuttunut.  
Se on laajentunut yksilön teknisten kykyjen mittaamisesta 
kattavammaksi ymmärrykseksi lukutaidon merkityksestä 
niin yksilölliseen kuin yhteiskunnalliseenkin muutokseen ja 
kehitykseen liittyvänä tekijänä. Lukutaidolle on lukuisia jon-
kin verran poikkeavia määritelmiä muun muassa eri maissa, 

Lukeminen  
on yksi tärkeim
mistä oppimis
menetelmistä 
peruskoulussa.
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järjestöissä ja tieteenaloilla. Lukutaito voidaan määritellä 
esimerkiksi joukkona erityisiä taitoja, näiden taitojen sovel-
tamisena erilaisissa tilanteissa, oppimisprosessina, tai mää-
ritelmän lähtökohtana voidaan käyttää luettuja ja tuotettuja 
tekstejä. (Unesco, 2005, 148.)

Monipuolisen lukutaidon tärkeys ilmenee myös Opetus-
suunnitelman perusteissa (POPS, 2004). Äidinkielen ja kirjal-
lisuuden oppiaineen pohjalla mainitaan olevan laaja teksti-
käsitys, jonka mukaan tekstit ovat ”puhuttuja ja kirjoitettuja, 
kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja 
graafisia sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä”.

Lukutaidon käsite laajenee uusien viestintäkanavien myötä 
koko ajan, ja näin ollen myös lukutaidon  oppimiseen liittyvää 
oppimateriaalia tulee aktiivisesti kehittää. Sähköiset oppi-
materiaalit tulevat vähitellen perinteisen painetun oppikir-
jan rinnalle. Muutoksen myötä erilaisille julkaisu alustoille 
tuotettavaa oppimateriaalia täytyy kehittää niin, että kunkin 
alustan vahvuudet saadaan tehokkaasti  hyödynnettyä.

Suunnittelutyö kannattaa aloittaa nykytilanteen huolelli-
sella kartoittamisella. Kun kehitetään uusia sähköisiä oppi-
materiaaleja, on hyvä miettiä, miksi kaivataan muutosta: 
mitä sellaisia puutteita nykyisissä oppimateriaaleissa on, 
jotka voidaan ratkaista sähköisissä oppimateriaaleissa? 

Jos tavoitteena on parantaa oppimista, suunnittelun pe-
rustana tulisi olla käyttäjien tarpeet. Ensin tulisi siis määrit-
tää oppimistavoite ja miettiä, minkälaiset sisällöt parhaiten 
soveltuvat näiden asioiden oppimiseen ja opettamiseen. 
Julkaisukanava tulisi valita sillä perusteella, missä kanavassa 
sisällöt totetutuisivat parhaiten.

1.1.2 Lukemisstrategiat ja oppiminen
Lukemisstrategioilla tarkoitan tässä erilaisia tapoja lukea, ym-
märtää ja etsiä tietoa tekstistä. Strateginen lukeminen on usein 
valikoivaa ja tavoitteellista. Strategista lukutaitoa voi tietoisesti 
harjoitella ja kehittää. Lukemisstrategian valintaan vaikuttavat 
esimerkiksi lukijan motiivi ja tavoite sekä tekstin tyylilaji. 

Erilaisten lukemisstrategioiden avulla voidaan muun 
muassa hahmottaa tekstin rakennetta, aihealuetta, vaikeus-
tasoa ja kontekstia, löytää vastauksia kysymyksiin, valita 
 tärkeimpiä kohtia tarkemmin luettavaksi sekä palauttaa 
mieleen ja kerrata luettua tekstiä. 

Erilaisille 
julkaisualustoille 
tuotettavaa 
oppimateriaalia 
täytyy kehittää 
niin, että 
kunkin alustan 
vahvuudet saadaan 
tehokkaasti 
hyödynnettyä.
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Tehokas opiskelu edellyttää aktiivista  lukemisstrategiaa: 
silmäilyä, uudelleen lukemista ja luetun pohtimista. Aktiivi-
siin lukemisstrategioihin liittyy tietoisuus omasta tietämyk-
sestä ja sen puutteista sekä siitä, mitä tietoa tarvitaan oppi-
mispäämäärän saavuttamiseksi. (Waller, 1987, 82.) 

Luetun ymmärtämiseen liittyvät taidot mainitaan perus-
koulun opetussuunnitelman perusteiden kuvauksessa hyväs-
tä oppimisesta viidennen luokan päättyessä. Kuvauksen mu-
kaan oppilaan tulisi mm. osata käyttää luetun ymmärtämistä 
parantavia strategioita, löytää pääasiat erilaisista teksteistä ja 
pohtia tekstin luotettavuutta. (POPS, 2004, 51–52.) 

Visuaalisuudella on yhteys lukemisstrategioihin, koska 
tekstin tai julkaisun ulkoasu ohjaa yhtenä tekijänä lukemis-
strategian valintaa ja soveltamista. Tekstin rakenteen tulee 
olla myös visuaalisesti selkeä, jotta sen lukemisessa voidaan 
hyödyntää tehokasta lukemis strategiaa (Waller, 2015, 2; Wal-
ler, 1987, 82). (Kuva 1.)

Simplification Centre  Layout for Legislation 4

These days every office computer offers bold type, horizontal 
rules and boxes, and the ability to set up style sheets to maintain 
consistency. So I have simply used these features, and have applied 
something closer to current best practice in information typography 
(Figure 2).

With the exception of repositioning some instances of ‘and’ and ‘or’, I 
have left the words alone. The improvements include:

• reduced punctuation and simplified numbering

• bold terms and horizontal rules to show the structure

• a solution to the problem of ‘and’ and ‘or’ relationships

• a solution to the problem of showing amendments to other Acts. 

4

2.4 In this section—

 1949 Act means the Marriage Act 1949;

 armed forces overseas marriage Order means an Order in Council under Part 3 of Schedule 6;

 person—

• includes a religious organisation;

• does not include a registrar, a superintendent registrar or the Registrar General;

 relevant marriage means—

a a marriage of a same sex couple solemnized in accordance with—

 • section 26A or 26B of the 1949 Act (marriage in a place of worship or in another place according to 
religious rites or usages),

or • Part 5 of the 1949 Act (marriage in a naval, military or air force chapel),

or  •  section 1 of the Marriage (Registrar General’s Licence) Act 1970 (deathbed marriage), where the 
marriage is according to religious rites or usages, 

or  •  an armed forces overseas marriage Order, where the marriage is according to religious rites or usages,

 including any ceremony forming part of, or connected with, the solemnization of such a marriage;

and

b a marriage ceremony read or celebrated in accordance with section 46 of the 1949 Act in respect  
of a same sex couple (religious ceremony after registrar’s marriage of same sex couple);

and a reference to conducting a relevant marriage is to be read accordingly.

2.5 In section 110 of the Equality Act 2010 (liability of employees and agents), after subsection (5) insert—

5A A does not contravene this section if A—

 a does not conduct a relevant marriage,

or b is not present at, does not carry out, or does not otherwise participate in, a relevant marriage,

or c does not consent to a relevant marriage being conducted, for the reason that the marriage is 
the marriage of a same sex couple.

5B Subsection (5A) applies to A only if A is within the meaning of “person” for the purposes of section 
2 of the Marriage (Same Sex Couples) Act 2013; and other expressions used in subsection (5A) and 
section 2 of that Act have the same meanings in that subsection as in that section.”

2.6 In Schedule 3 to the Equality Act 2010 (services and public functions: exceptions), after Part 6 insert—

Part 6A: Marriage of same sex couples in England and Wales

25A Marriage according to religious rites: no compulsion to solemnize etc

1 A person does not contravene section 29 only because the person—

 a does not conduct a relevant marriage,

or b is not present at, does not carry out, or does not otherwise participate in, a relevant marriage, 

or c does not consent to a relevant marriage being conducted, for the reason that the marriage is 
the marriage of a same sex couple.

2 Expressions used in this paragraph and in section 2 of the Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 
have the same meanings in this paragraph as in that section.”.

Figure 2. Redesign of the same 
page using a wider range of 
typographic resources,

In this section ‘1949 Act’ means the Marriage 
Act 1949; ‘armed forces overseas marriage 
Order’ means an Order in Council under Part 
3 of Schedule 6; ‘person’ includes a religious 
organisation; does not include a registrar, a 
superintendent registrar or the Registrar General. 
‘Relevant marriage’ means a marriage of a same 
sex couple solemnized in accordance with section 
26A or 26B of the 1949 Act (marriage in a place of 
worship or in another place according to religious 
rites or usages), Part 5 of the 1949 Act (marriage 
in a naval, military or air force chapel), section 1 
of the Marriage (Registrar General’s Licence) Act 
1970 (deathbed marriage), where the marriage 
is according to religious rites or usages, or an 
armed forces overseas marriage Order, where 
the marriage is according to religious rites or 
usages, including any ceremony forming part of, 
or connected with, the solemnization of such a 
marriage.

Kuva 1. Tekstin ulkoasun jäsentäminen graafisen suunnittelun keinoin 
voi olla välttämätöntä tekstin sisällön ymmärtämiseksi. Esimerkkiteksti 
on brittiläisestä lainsäädännöstä (Marriage (Same Sex Couples) Act 2013). 
(a) Vaikka sanat ovat ymmärrettäviä, ilman ulkoasun keinoin ilmaistua 
rakennetta tekstin merkitys jää käsittämät tömäksi. (b) Jos tekstin ra
kenne koodataan visuaalisesti taiton ja typografian avulla, teksti sisällön 
merkitys muuttuu ymmärrettäväksi. (Waller, 2015, 2–4)

a b

Tekstin 
ulkoasu ohjaa 
lukemisstrategian 
valintaa ja 
soveltamista.
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1.1.3 Lapsi tietotekstin lukijana
Suomessa oli vuonna 2012 hieman alle 350 000 peruskou-
lun ala-asteella opiskelevaa koululaista (Tilastokeskus 2012). 
Ala-asteilla on siis päivittäin käytössä useita satojatuhansia 
oppikirjoja. Kirjat toimivat paitsi tiedon ja harjoittelun lähteinä 
oppilaille, myös oppituntien suunnittelun ja toteutuksen apu-
välineinä opettajille (Perkkilä 2002, 50; Tossavainen 2013, 29). 

Lukemaan oppimista voi pitää yhtenä alkuopetuksen eli 
ensimmäisen ja toisen luokan tärkeimmistä tavoitteista. 
Kolmannesta luokasta eteenpäin oppilailta edellytetään myös 
luetun ymmärtämisen taitoa ja oppimiseen soveltuvien luku-
tekniikoiden harjaannuttamista. (POPS, 2004.) Alakoululaiset 
opettelevat siis lukemis- ja oppimistaitoja samaan aikaan. 
Siksi on tärkeää huomioida lasten kognitiiviset eli tiedon 
käsittelyyn liittyvät valmiudet sekä oppikirjatekstien sisällön 
että ulkoasun suunnittelussa. 

Kuva 2. Ensiluokkalaisen 
äidinkielen kotitehtävässä piti 
kuvan alla olevaan ruutuun kir
joittaa sanan viimeinen kirjain 
– u tai i. Tehtävä sujui hienosti, 
kunnes ”keijun” kohdalla tuli 
pulmatilanne: lapsi totesi, että 
alla oleva kuva on ”torni”, eikä 
se lopu samaan kirjaimeen 
kuin ”keiju”. Koululainen oli siis 
tulkinnut samojen kirjainruu
tujen liittyvän sekä ylempään 
että alempaan kuvariviin, 
koska ne näyttävät olevan yhtä 
lähellä alempia kuvia kuin 
ylempiä. Lisäksi kuvarivin alla 
oleva viiva (kuvituksen hylly) 
erottaa kirjainruudut kuvista, 
jolloin alemman rivin alla ole
vat ruudut jäivät lapselta aluksi 
huomaamatta.
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Kuva 3. Esimerkki siitä, kuinka 
opettaja on parantanut oppi
materiaalin  käytettävyyttä:  
toisesta reunasta lovettu kortti 
auttaa vieraan kielen sanojen 
opettelussa. Korttia kääntä
mällä voi peittää sanalistasta 
ensin suomenkieliset, sitten 
englanninkieliset sanat. 
Lopuksi kortin voi kiepauttaa 
ympäri ja suoran reunan avulla 
peittää ulkoa opeteltavat fraa
sit yksi kerrallaan.

Kun keskimmäinen lapseni aloitti ala-asteen ensimmäi-
sen luokan, huomasin, että vaikka oppikirjat pääsääntöisesti 
vaikuttavatkin laadukkailta sekä sisältönsä että ulkoasunsa 
 puolesta, ne saattavat toisinaan hämmentää niin lasta kuin 
läksyissä auttavaa vanhempaakin. Ensiluokkalaisenkin läksy-
kirjoissa voi toisinaan olla tekstiä ja tehtäviä, joita on näen-
näisestä helppolukuisuudesta huolimatta vaikea ymmärtää 
oikein. (Kuva 2.)

Vanhin lapseni aloitti samana syksynä kolmannen luokan 
ja uutena oppiaineena englannin. Parin viikon koulunkäyn-
nin jälkeen kolmasluokkalainen toi kotiin kartongista leika-
tun kortin, jollaisen englanninopettaja oli jakanut tunnilla 
oppilaille. Kortin tarkoituksena on auttaa sanalistojen opet-
telussa siten, että oppilas voi peittää ensin suomenkieliset 
ja sitten englanninkieliset sanat. Opettaja oli siis havainnut, 
että oppimateriaali ei sellaisenaan ole ihanteellinen vieraan 
kielen sanaston opetteluun, ja oli kehittänyt sanojen oppimis-
ta helpottavan apu välineen. (Kuva 3.)
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Arkikokemukseni perusteella vaikuttaa siis siltä, että vaik-
ka suomalaisten oppimateriaalien taso lienee kansainvälisesti 
arvioiden hyvä, ainakin käytettävyydessä on myös paran-
tamisen varaa. Oppimateriaalien ulkoasun suunnittelussa, 
kuten suuressa osassa arkikäyttöön suunnatusta muotoilusta, 
keskeisin haaste tuntuu olevan käyttäjien tarpeiden huomioi-
minen ja yleisön  tunteminen.

1.2 Tutkielman tavoite
Visuaalinen käytettävyys liittyy  kaikkeen arkielämän toi-
mintaan, jossa käytetään näköaistia – myös koulukirjoihin. 
Julkaisujen suunnittelijalle olennaista on visuaalisen käytet-
tävyyden sääntöjen taustalla olevien periaatteiden ymmärtä-
minen. Oppikirjojen kohdalla voidaan puhua myös kognitiivi-
sesta ergonomiasta, jonka avulla pyritään ottamaan huomioon 
ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä suunnittelussa. 
Tutkielmassani käsittelen ulkoasusuunnittelua ja eritoten jul-
kaisujen taiton ja typografian käyttökelpoisuutta visuaalisen 
käytettävyyden ja kognitiivisen ergonomian näkökulmasta. 

Tavoitteeni on selvittää, minkälaisia ovat  lukemisprosessiin 
vaikuttavat taiton ja typografian piirteet. Pyrin oppikirjojen 
taittoja ja typografiaa analysoimalla selvittämään, vastaako 
oppikirjojen ulkoasu  olemassa olevaa tietoa lukemiseen 
liittyvästä visuaalisesta  käytettävyydestä ja kognitiivisesta 
ergonomiasta. 

Tutkimusaineistoksi valitsin peruskoulun ala-asteen kolman-
nen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjat. 

1.3 Tutkielman rakenne
Tutkielmassani on kaksi osaa: teoreettinen osa ja empiiri-
nen osa. Ensimmäinen osa (luvut 1–3) on kirjallisuuskatsaus 
(review), jossa esittelen teoreettisen viitekehyksen ja keskeiset 
käsitteet.
Oppikirjojen visuaalisessa suunnittelussa ja taitossa hyödyn-
nettävä tutkimus liittyy moneen tieteenalaan ja tutkimus-
traditioon. Kirjallisuuskatsauksessa olen esitellyt erilaisia 
lähestymistapoja ja käytettyjä käsitteitä.

Toinen osa (luvut 4–5) on empiirinen osa, jossa käsittelen 
taiton analyysiä. Tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyy-
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si, joka on visuaalisen kulttuurin  tutkimuksessa käytetty 
määrällistä ja laadullista analyysiä yhdistelevä menetelmä 
(Seppä 2012). Tämän tutkielman menetelmää ja sen vaiheita 
käsittelen tarkemmin luvussa 4. Tutkimusongelman kuvailen 
tarkemmin luvussa 4.1. Luvussa 5 esittelen analyysin tulok-
set. Luvussa 6 esitän kirjallisuuden ja tulosten perusteella 
tehdyt johtopäätökset. 
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Tässä luvussa tarkastelen lukemisprosessia näkemisen ja 
tiedonkäsittelyn kannalta, sekä pohdin lasten ja erityisesti 
koululaisten lukutaitoon liittyviä erityispiirteitä.

Lukemisella tarkoitan kirjoitetun tekstin havaitsemista 
näköaistin avulla, havaitun tekstin muuntamista merkityk-
selliseksi, sekä jatkuvan tekstin sisäisten merkityssuhteiden 
ymmärtämistä.

2.1 Lukeminen ja näkeminen
Lukeminen on lukijan ja tekstin välistä vuorovaikutusta, jossa 
lukija peilaa tekstistä saamaansa informaatiota aiempaan 
tietämykseensä ja kokemuksiinsa. Lukemista voi tarkastella 
monesta eri näkökulmasta. Tarkastelen seuraavaksi lukemis-
tapahtumaa näköaistin kannalta.

Näöntarkkuus
Kirjainten ja sanojen näkeminen on lukemisen perusedelly-
tys. Näköaisti asettaa fysiologisen rajoituksen lukemiselle, 
koska kirjaimia tai sanoja voidaan tunnistaa yhdellä katseen 
kohdistuksella vain hyvin rajallinen määrä. (Rayner, 1998, 
379–380.)

Näkökentän keskellä oleva tarkan näkemisen alue on pieni, 
ja sen ulkopuolella näön tarkkuus laskee jyrkästi (Kuva 4). 
Näkökenttä voidaan jakaa foveaaliseen, parafoveaaliseen ja 
perifeeriseen näköön (jako on keinotekoinen, koska näön-
tarkkuus laskee jyrkästi ja portaattomasti näkökentän reuno-
ja kohti). Näkökentän laajuutta mitataan asteina. Foveaalisen 
eli erittäin tarkan näön alue on kahden asteen laajuinen alue 
näkökentän keskellä. Parafoveaalinen näkö ulottuu viiteen 
asteeseen fiksaation kummallakin puolella ja se on huomat-
tavasti foveaalista epätarkempi. Perifeerinen näkö eli parafo-
veaalisen näkökentän ulkopuolinen osa on vieläkin epätar-
kempi. (Rayner, 1998, 374.) 

Lukemisessa yksittäisiä kirjaimia tunnistetaan tarkan 
näkemisen alueella. Ääreisnäöllä hahmotetaan tarkasteltavan 
dokumentin piirteitä karkeammin. Ääreisnäkö voi ohjata 

2 Lukemisprosessi

Kirjainten ja 
sanojen näkeminen 
on lukemisen 
perusedellytys. 
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Kuva 4. Vasemman silmän suhteellinen näöntarkkuus 
vaakasuunnassa näkökentässä (Wertheim, 1891). Näkökenttä 
voidaan jakaa foveaaliseen eli erittäin tarkan näön alueeseen 
(kahden asteen laajuinen alue näkökentän keskellä), para
foveaaliseen näköön (ulottuu viiteen asteeseen fiksaation 
kummallakin puolella), joka on huomattavasti foveaalista epä
tarkempi, sekä perifeeriseen näköön eli parafoveaalisen näkö
kentän ulkopuoliseen osaan, joka on vieläkin epä tarkempi. 
(Rayner, 1998, 374.)
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Kuva 5.  Tarkan näkemisen alue tekstiä lukiessa. Kuva on 
suodatettu siten, että terävä alue vastaa foveaalisen näön 
aluetta, kun katse on kohdistettu Pkirjaimeen vasemman si
vun lauseessa ”Penni on maailman mukavin…”. Sanan tunnis
tus tapahtuu alueella, joka ulottuu 3–4 kirjainta fiksaatiosta 
vasemmalle ja 7–8 kirjainta fiksaatiosta oikealle. Parafoveaa
lisella näölla havaitaan karkeita kirjainmuotoja ja sanavälejä. 
Sanan esiprosessointia tapahtuu 14–15 kirjainta fiksaatiosta 
oikealle saakka ulottuvalla alueella. (Rayner, 1998, 380.)
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esimerkiksi lukusuuntaa, ja karkea kappaleiden pituuden 
tai kuvaelementtien sijainnin hahmottaminen antaa viittei-
tä tekstin sisällöstä ja saattaa vaikuttaa mm. lukustrategian 
valintaan.

Silmänliikkeet
Lukiessa silmät tekevät jatkuvasti hyvin nopeita liikkeitä 
eli sakkadeita. Jokaista sakkadia seuraa fiksaatio eli silmien 
liikkeen pysähdys, jonka aikana havaitaan visuaalista infor-
maatiota. Pysähdyksen aikana myös suunnitellaan seuraavaa 
sakkadia. Sakkadeita ohjaa ääreisnäöllä havaittava karkeampi 
tieto kuten sanojen väliin jäävä tyhjä tila. Sakkadit pyritään 
kohdistamaan niin, että fiksaatio tapahtuu lähellä sanan kes-
kikohtaa. Kohdistuksen tarkoituksena on nähdä sanan kaikki 
kirjaimet kerralla. (Rayner, 1998, 373, 378.)

Sakkadien pituudet ja fiksaatioiden kestot vaihtelevat 
erilaisten näkötehtävien välillä. Kognitiiviset prosessit oh-
jaavat silmän motoriikkaa. Visuaalisessa haussa ja näkymien 
katselussa (scene perception) sakkadien pituutta mitataan as-
teina, mutta tekstin lukemisessa sakkadien pituutta mitataan 
kirjaimissa, koska normaalikokoista tekstiä lukiessa silmän 
liikkeitä ohjaa havaittavien kirjainten määrä. Fiksaatioiden 
kestoissa ja sakkadien pituuksissa on vaihtelua erilaisten teh-
tävien, kuten visuaalisen haun, näkymien katselun ja lukemi-
sen välillä. Vaihtelut johtuvat oletettavasti siitä, että erilaiset 
kognitiiviset mekanismit vaikuttavat silmän liikkeisiin näissä 
tehtävissä (Rayner, 2009, 1459). 

Tekstiä lukiessa merkityksellistä informaatiota saadaan 
alueelta, jonka laajuus on 3–4 kirjainta fiksaatiosta vasem-
malle ja 14–15 kirjainta fiksaatiosta oikealle. Varsinaisen 
sanan tunnistuksen laajuus on noin 7–8 kirjainta fiksaatiosta 
oikealle ja 3–4 kirjainta vasemmalle. (Kuva 5.) (Rayner, 1998, 
380.) Tekstin koko ei vaikuta yhden fiksaation aikana tun-
nistettavien kirjainten määrään (Morrison & Rayner, 1981, 
395). Ei ole varmuutta siitä, mistä kirjainten tunnistamisen 
määrän rajoitus johtuu, mutta oletetaan, että syy liittyy usean 
kirjaimen yhtäaikaiseen prosessointiin. Muita mahdollisia 
selityksiä ovat näön tarkkuuteen liittyvät seikat sekä crow-
ding-ilmiö, eli fovean ulkopuolisessa näkökentässä tapahtu-
va kohteen tunnistusta vaikeuttava vierekkäisten objektien 
vaikutus. (Hautala, 2012, 16.)
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2.2 Lukeminen ja tiedonkäsittely
Lukeminen edellyttää monenlaisia kognitiivisia toimintoja, ku-
ten tiedon havaitsemista, huomion keskittämistä, muistamista 
ja ymmärtämistä. Tässä alaluvussa tarkastelen visuaalisen 
haun, huomion kohdistamisen, tarkkaavaisuuden ja muistin 
roolia lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä.

Visuaalinen haku
Visuaalinen haku on näkemisen toiminto, jota käytetään 
esimerkiksi silmäilevässä lukemisessa tarvittavan tiedon 
löytämiseksi tekstistä. Huomiota ei voi kohdistaa suureen 
määrään informaatiota kerralla. Siksi visuaalinen haku 
vaikeutuu, jos haetun kohteen lähellä on paljon samanlaisia 
kohteita. (Näsänen, 2007.) Taiton ja typografian avulla voi 
todennäköisesti helpottaa visuaalista hakua jäsentämällä 
informaatiota visuaalisesti.

Huomion kohdistaminen
Nähty informaatio tulee tietoisuuteen vain, jos huomio koh-
distuu siihen. Vaikka intuitiivisesti uskomme huomaavamme 
kaikki tärkeät, erikoiset tai yllättävät asiat ympäristössämme, 
tosiasiassa vain pieni osa näkymästä havaitaan tietoisesti 
(Kuva 6). Huomion kiinnittäminen tiettyyn kohteeseen tai 

Kuva 6.  Kuuluisassa valikoivaa 
tarkkaavaisuutta havainnollis
tavassa kokeessa gorillapukui
nen henkilö jää huomaamatta 
noin puolelta koehenkilöistä, 
kun tarkkaavaisuus kohdistuu 
syöttöjen laskemiseen koripal
lopelissä. (Simons & Chabris, 
1999, 1068)
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tapahtumaan voi estää muiden, erikoislaatuistenkin asioiden 
huomaamista (Simons, 2000, 147). 

Visuaaliset piirteet, jotka saavat kohteen erottumaan 
ympäristöstään, vetävät huomion automaattisesti puoleensa. 
Tällaisia piirteitä voivat olla mm. ympäristöstä poikkeava 
väri, koko, tummuus ja kallistuskulma. (Simons, 2000, 148.) 
Katseen kohdistukseen vaikuttavat myös katsojan tavoitteet 
(Rayner, 2009, 1478).

Julkaisun ulkoasun suunnittelussa tulisi pitää mielessä, 
että tärkeimpien asioiden huomaamista voi helpottaa erot-
tamalla ne visuaalisesti ympäristöstään esim. typografian tai 
taiton keinoin. Vastaavasti tärkeiden asioiden huomaaminen 
vaikeutuu, jos muiden kohteiden visuaaliset piirteet ovat 
sellaisia, että ne vetävät huomion puoleensa.

Tarkkaavaisuus
Tarkkaavaisuus ja päällekkäiset kielelliset prosessit rajoittavat 
yhdellä fiksaatiolla havaittavien kirjainten määrää normaali-
en kirjainkokojen puitteissa (Rayner, 2009, 1462–1465). Kuten 
luvussa 2.1 mainittiin, tekstiä lukiessa saadaan yhdellä fiksaa-
tiolla käyttökelpoista informaatiota alueelta, jonka laajuus on 
3–4 kirjainta fiksaatiosta vasemmalle ja 14–15 kirjainta fik-
saatiosta oikealle (edellä mainittu pätee kielissä, joita luetaan 
vasemmalta oikealle). Aloittelevilla ja heikommilla lukijoilla 
laajuus on oletettavasti pienempi. 

Lukemisessa käytettävissä oleva ”tehokkaan” näkemisen 
laajuus riippuu myös tekstin vaikeudesta siten, että vaikeaa 
tekstiä lukiessa laajuus on pienempi. Lisäksi ortografia eli 
kielen kirjoitussäännöstö vaikuttaa havaintovälin laajuuteen. 
Tiheä kirjoitussysteemi (esim. Kiinassa käytössä oleva mor-
feemikirjoitus) pienentää tehokkaan havaitsemisen laajuutta. 
(Rayner, 1998, 381.) Tämä on hyvä ottaa huomioon suunnit-
telijalle vieraita ortografioita sisältävien julkaisujen ulkoasun 
suunnittelussa, esimerkiksi vieraiden kielten oppikirjoissa.

Työmuisti 
Työmuistin toiminnallinen kapasiteetti kasvaa lineaarisesti 
lapsuudesta varhaiseen aikuisuuteen, mutta sen toiminnalli-
nen rakenne näyttää säilyvän samankaltaisena ainakin kuu-
den vuoden iästä eteenpäin (Gathercole ym., 2004). Vaikka 
työmuisti kasvaa iän myötä, sen suhteellinen kapasiteetti 

Vaikeaa tekstiä 
lukiessa käytet
tävissä oleva 
”tehokkaan” näke
misen laajuus on 
pienempi.
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säilyy samanlaisena. Toisin sanoen työmuistin kapasiteetti 
suhteessa saman ikäluokan edustajien työmuistin kapasiteet-
tiin ei muutu iän myötä (Packiam Alloway & Alloway, 2010, 
26). Työmuistin kapasiteetilla on yhteys kykyyn sulkea pois 
häiriötekijöitä. Häiriöherkät henkilöt suoriutuvat heikom-
min työmuistia vaativista tehtävistä kuin ne, jotka pystyvät 
sulkemaan pois huomiota häiritsevät tekijät (Rosen & Engle, 
1998, 418). 

Sekä työmuisti että pitkäkestoinen muisti liittyvät luke-
miseen, lukemaan oppimiseen ja luetun ymmärtämiseen. 
Lukemaan oppimisessa työmuistin kuormitus helpottuu 
mekaanisen lukutaidon automatisoituessa. Luetun ymmärtä-
misessä työmuistia tarvitaan tiedon vastaanottamiseen sekä 
aktivoimaan pitkäkestoista muistia. Pitkäkestoisen muistin 
tietovarastot taas auttavat ymmärtämään tekstin merkityksiä. 
(Numminen, 2006, 32–34.) 

Edellä mainittuihin kognitiivisiin toimintoihin liittyvää 
 kuormitusta voidaan mahdollisesti vähentää typografian ja 
taiton keinoin.
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Käytettävyyteen liittyvä kirjallisuus painottuu käyttöliitty-
mäsuunnitteluun ja erityisesti verkkosivustoihin. Kuitenkin 
käytettävyys on läsnä kaikissa arkielämän tilanteissa, matka-
kortin lukulaitteen käytöstä sanomalehden lukemiseen. 

Hyvässä käytettävyydessä olennaista on yleisön tuntemi-
nen: minkälaisia tarpeita, toiveita, ominaisuuksia ja kykyjä 
käyttäjillä on. 

Käytettävyys on yhtä tärkeää painetuissa tekstimateriaa-
leissa kuin sähköisissäkin. Tässä luvussa selvitän, miten typo-
grafia ja taitto vaikuttavat julkaisun visuaaliseen käytettävyy-
teen. Luvun lopussa käsittelen erityisesti lapsille suunnattua 
typografiaa ja oppikirjaa taiton tyylilajina. 

3.1 Tekstin luettavuus
Luettavuus on yksi kognitiivisen ergonomian ja visuaalisen 
käytettävyyden osa-alue. Luettavuudella voidaan tarkoittaa 
sekä tekstisisältöjen että tekstin ulkoasun ominaisuuksia. 
Tässä tutkielmassa tarkastelen luettavuutta tekstin ulkoasun 
kannalta. Taittoratkaisuilla voidaan vaikuttaa tekstin luetta-
vuuteen sekä havaittavuuden että ymmärrettävyyden osalta. 
Havaittavuudelle on olemassa melko yksiselitteiset mittarit, 
mutta ymmärrettävyyteen vaikuttavat seikat ovat monimut-
kaisempia ja vaikeammin mitattavissa. (Kuva 7.) Havaittavuus 
on tekstin luettavuuden perusedellytys: jos tekstiä ei näe, sitä 
on mahdotonta lukea. Tekstin havaittavuus riippuu kirjainten 
näkyvyydestä ja kirjainmuotojen tunnistettavuudesta.

3.1.1 Näkyvyyden vaikutus havaittavuuteen
Tärkeimmät näkyvyyteen vaikuttavat tekijät ovat tekstin tum-
muuskontrasti ja kirjainkoko. Kontrasti tarkoittaa taustan ja 
kohteen välisen tummuuden tai värin eroa. Näköaisti erottaa 
pienempiä yksityiskohtia tummuuseroina kuin värieroina. 
Siksi typografian käytettävyydessä on kiinnitettävä huomiota 
erityisesti tummuuskontrastiin. Tummuuskontrastin merki-
tys lukemisen sujuvuuden kannalta on sitä suurempi, mitä 
pienempää teksti on. Pienikokoisen tekstin havaitseminen 

3  Taiton visuaalinen 
 käytettävyys
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matala.
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vaikeutuu huomattavasti, jos kontrasti on matala. Vastaavasti 
suurikokoinen teksti voi olla havaittavaa pienemmälläkin 
kontrastilla. (Näsänen, 2007, 17.) 

Kirjainkoolla on merkittävä vaikutus lukunopeuteen ja –
varmuuteen niin aikuisilla kuin lapsillakin (Legge & Bigelow, 
2011, 6; Wilkins ym. 2009, 410). Näkötutkimuksessa tekstin 
koon mittayksikkönä käytetään yleensä asteita, koska asteet 
vastaavat katsottavan kohteen kokoa verkkokalvolla. Aste-
luku on riippuvainen katseluetäisyydestä. (Legge & Bigelow, 
2011, 2.) (Taulukko 1.) 

Näöntarkkuuden kynnysarvoa (pienin luettavissa oleva 
tekstikoko) lähellä olevan tekstikoon lukeminen on epä-
miellyttävää, koska se vaatii silmiltä pinnistelyä. Soljuvan 
lukemisen edellytys on, että tekstin x-korkeus on vähintään 
kolminkertainen kynnysarvoa vastaavan tekstin x-korkeu-
teen nähden (Näsänen, 2007, 17.) Lukeminen on sujuvaa, 
kun tekstin koko on vähintään 0,2° ja enintään 2°. (Kuva 8.) 
Lukunopeus laskee jyrkästi, jos tekstin x-korkeus on alle 0,2°, 
mutta jos tekstin koko ylittää 2°, lukunopeus laskee paljon 
loivemmin. (Legge & Bigelow, 2011, 13).

Kuva 7. Oppikirjan typografian 
käytettävyys. Kattokäsitteenä 
on kognitiivinen ergonomia ja 
sen alakäsitteenä visuaalinen 
käytettävyys. Visuaaliseen 
käytettävyyteen liittyy luetta
vuus, johon vaikuttaa tekstin 
havaittavuus (eli näkyvyys ja 
tunnistettavuus)  ja ymmärret
tävyys (eli saavutettavuus ja 
muistettavuus).

Kognitiivinen ergonomia

Visuaalinen käytettävyys

Luettavuus

Havaittavuus
· näkyvyys
· tunnistettavuus

Ymmärrettävyys
· saavutettavuus
· muistettavuus

Kirjainkoolla 
on merkittävä 
vaikutus 
lukunopeuteen ja 
–varmuuteen.
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3.1.2 Tunnistettavuuden vaikutus havaittavuuteen
Tunnistettavuus tarkoittaa tässä yhteydessä sellaisia typo-
grafian piirteitä, jotka vaikuttavat tekstin hahmottamiseen 
kirjain-, sana-, lause- ja kappaletasolla. Tällaisia piirteitä ovat 
kirjainten sekä erilaisten kirjainyhdistelmien keskinäinen 
erottuvuus ja kirjainvälistyksen, sanavälien ja rivivälien mer-
kitys tekstin hahmottamisen kannalta. On osoitettu, että ns. 
”tavanomaisten” kirjaintyyppien välillä ei ole kovin merkittä-
västi eroa sen suhteen, kuinka ne vaikuttavat lukunopeuteen 
tai –varmuuteen, jos näkökyky on normaali (ks. Walker & 
Reynolds, 2002; Mansfield ym., 1996, 1500). Kirjaintyypin 
 valinnalla on kuitenkin vaikutusta siihen, minkälaisia tuntei-
ta lukijat yhdistävät kirjoitettuun tekstiin (ks. Koch, 2012).

Foveaalisen ja parafoveaalisen näön alueilla tunnistetaan 
sanojen pituuksia, kirjainten piirteitä ja varsinaisia kirjaimia. 
Näiden tietojen perusteella suunnitellaan ja tehdään päätök-
siä lukemiseen liittyvistä silmänliikkeistä. (Häikiö ym., 2009, 
168) Lukeminen saattaa vaikeutua, jos kirjainmuodot tai 
niiden yhdistelmät muistuttavat liian paljon toisiaan. Koska 

Taulukko 1. Tekstin fyysisen 
koon muuntaminen asteiksi, 
kun katseluetäisyys on 40 cm. 
Näkötutkimuksessa tekstin 
koon mittayksikkönä käytetään 
yleensä asteita, koska silmän 
ja kohteen välinen etäisyys vai
kuttaa verkkokalvolle piirtyvän 
kuvan kokoon. Typografiassa 
taas mitataan yleensä pai
netun tekstin fyysistä kokoa. 
Taulukossa esitetyllä kaavalla 
voi muuntaa tekstin koon 
millimetreistä asteiksi. Tekstin 
koko ja katseluetäisyys tulee 
mitata samoina mittayksiköi
nä, esim. millimetreinä. (Legge 
& Bigelow, 2011, 2.)

Tekstin koko asteina = 57,3 x  fyysinen koko / katseluetäisyys

mm
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0,13
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0,43
0,57
0,72
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1,43
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1,72
1,86
2,01
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kirjainten muotoja havaitaan myös sillä näkökentän alueella, 
joka on tarkan näkemisen alueen ulkopuolella, on tärkeää, 
että kirjainten perusmuodot eivät häiritsevästi sekoitu toisiin-
sa. Myös sanavälien tulisi olla riittävän väljät, jotta sanojen 
rajat erottuvat selvästi.

3.1.3 Typografian ja taiton vaikutus ymmärrettävyyteen
Ymmärrettävyyteen vaikuttavat niin tekstin asiasisällön 
ja tyylin muotoilu kuin ulkoasukin. Typografian ja taiton 
keinoin tekstin ymmärrettävyyttä voidaan parantaa mm. 
koodaamalla visuaalisesti tekstin sisäisiä hierarkioita ja mer-
kityssuhteita sekä ohjaamalla lukijaa löytämään oikea luku-
suunta. Ymmärrettävyyteen vaikuttaa tekstin saavutettavuus, 
joka voi helpottaa myös tekstin muistamista. 

Saavutettavuudella tarkoitetaan lukijoiden tarpeiden 
huomioimista. On tärkeää, että tekstin typografia ja taitto 
tukevat lukijan kannalta tarkoituksenmukaisinta lukutapaa. 
Lukeminen helpottuu, kun tekstin rakenne on visuaalisesti 
selkeä. Saavutettavuutta parantavia taitto- ja typografiaraken-
teita (access structures) ovat mm. otsikot, tiivistelmät, listat ja 
sanastot (Waller, 1979, 175).

Tekstin muistettavuus  vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
luke minen kuormittaa muistia. Muisti liittyy niin lukemaan 
oppimiseen kuin luetun ymmärtämiseenkin (Numminen, 
2006, 33). Kun oppikirjan tekstin ulkoasu on muistettavuu-
den kannalta hyvä, se toimii lukijalle kognition ulkoisena 
tukena. Kognition ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että ympä-
ristö tukee muistamista ja osaamista. Arkielämässä kogni-
tion ulkoisena tukena voi toimia esimerkiksi puhelinmuistio 
tai kännykkä. (Hari, 2009, 2402.) Painetun julkaisun taitto 
voi toimia kognition tukena esimerkiksi tarjoamalla luki-

x x

90 pt ≈ 14 mm 

9 pt ≈ 1,4 mm 

Kuva 8. Times New Roman 
kirjaintyypin pienaakkosten 
x kirjain 14 mm (pistekoko 
90) ja 1,4 mm (pistekoko 9) 
korkuisena. Asteiksi muunnet
tuina kirjainten koot ovat 40 
cm luku etäisyydeltä noin 2° ja 
0,2°, eli ne vastaavat sujuvan 
lukemisen mahdollistavan 
tekstikoon ylä ja alarajaa. 
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jalle visuaalisia maamerkkejä ja toimimalla siten muistin 
 apuvälineenä. 

Typografiset suunnitteluratkaisut voivat parhaimmil-
laan parantaa, mutta väärin toteutettuna vaikeuttaa tekstin 
muistamista. Tärkeiden sanojen typografinen korostaminen 
saattaa auttaa lukijaa palauttamaan mieleen nämä tekstin 
osat. Kokonaisten lauseiden korostaminen sen sijaan saat-
taa haitata mieleen palauttamista korostamattoman tekstin 
osalta. Typografisilla korosteilla voidaan siis mahdollisesti 
auttaa tärkeiden sanojen ja tekstin osien mieleen painamista. 
(Dyson & Gregory, 2002, 326.)

Yksittäisten sanojen tai fraasien korostamisen hyödyllisyys 
verrattuna kokonaisten lauseiden korostamiseen saattaa  
liittyä olennaisimpien asioiden tunnistamiseen tekstistä.  
Toinen mahdollinen selitys sille, että yksittäisten sanojen tai 
fraasien korostaminen on kokonaisten lauseiden korostamis-
ta hyödyllisempää, on, että kun korostettuja sanoja on vähem-
män, myös muistettavaa on vähemmän. (Dyson & Gregory, 
2002, 326.) 

3.2 Typografia ja taitto
Suomen kielessä graafisen suunnittelun sanasto on seka-
lainen kokoelma lainasanoja, käännöksiä ja alan historiaan 
pohjautuvia termejä. Seuraavassa määrittelen typografian ja 
taiton käsitteitä.

Typografia
Typografia-sanan alkuperä on kreikan kielen ’muotoa’ ja 
’kirjoitusta’ tarkoittavissa sanoissa. Yksinkertaisimmillaan 
typografian voikin määritellä tekstin ulkoasun muotoiluna. 
Typografia kattaa kuitenkin laajan joukon erilaisiin tarkoi-
tuksiin, erilaisin keinoin ja erilaisista lähtökohdista tehtyä 
muotoilua. Typografinen työskentely voi olla luonteeltaan 
taiteellista itseilmaisua tai täsmällistä tiedonvälitystä; usein 
se lienee sekoitus kumpaakin. Niin kirjainmuotoilu, kirjan 
taittaminen kuin graffitin maalaaminenkin voi olla typogra-
fista muotoilua. 

Tiukasti rajattuna typografian määritelmällä voidaan tar-
koittaa kirjainten, kirjaintyyppien ja tekstin elementtien am-
mattimaista ja yksityiskohtaista visuaalisuuden suunnittelua. 
Typografian voi myös käsittää laajemmin, jolloin se sisältää 
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kaiken kirjoitetun tekstin ja tekstikokonaisuuksien visuaali-
suuden. Tässä tekstissä typografiaa tarkastellaan lähinnä tie-
don välittymisen näkökulmasta. Tämän viitekehyksen sisällä 
käsite ymmärretään laajassa merkityksessä. Näin ollen käsite 
’typografia’ kattaa jatkossa niin yksittäisten merkkien muo-
dot kuin laajemmatkin, useasta osatekijästä koostuvat tekstin 
ulkoasuun vaikuttavat ratkaisut.

Taitto
Taitto eli layout tarkoittaa dokumentin sisällön osien sijoittelua 
sivulla sekä näiden elementtien visuaalisen tyylin määrittelyä. 
Dokumentti-sanalla viitataan tässä mihin tahansa informaa-
tiota sisältävään kirjalliseen tuotokseen. Sivu tarkoittaa tässä 
yhteydessä joko paperille painettua sivua tai sähköisen laitteen 
ruudulta havaittavaa näkymää. Taitolla voidaan viitata myös 
useamman taitetun sivun muodostamaan kokonaisuuteen 
(esimerkiksi kirjan, lehden tai esitteen taitto).

Taittoelementtien tyyli voidaan valita valmiiksi suunni-
tellun mallin (template) perusteella, kuten on tapana tehdä 
konseptoiduissa sarjajulkaisuissa. Tällöin ulkoasu toistuu 
johdonmukaisena niin julkaisun sisällä kuin julkaisujen 
välilläkin. Ulkoasumalli määrittää yleensä myös elementtien 
sijoittelua ja keskinäisiä suhteita sivulla. Yksittäisissä, ei-tois-
tuvissa julkaisuissa taitto ei välttämättä noudata ennalta mää-
riteltyä kaavaa. Mitä monimutkaisempi ja laajempi sisältö on, 
sitä enemmän hyvän taiton laatiminen vaatii tapauskohtaista 
harkintaa ja luovia ratkaisuja.

Taittaminen on sisällön visuaalista editointia. Taitto pake-
toi sisällön harkituksi ja tarkoituksenmukaiseksi sisältöko-
konaisuudeksi. Siksi taiton voikin ajatella olevan osa sisältöä, 
tai ainakin merkittävä tekijä sisällön tehokkaassa viestimises-
sä viestijältä vastaanottajalle. 

Taiton merkitys korostuu sellaisissa tekstilajeissa, joita 
luetaan tyypillisesti epälineaarisesti. Tällaisia tekstejä ovat 
oppikirjojen lisäksi esimerkiksi käyttöohjeet ja sanomalehdet. 
(Waller 2012, 236.) Kirjoitettua kieltä sisältävä dokumentti 
on objekti, johon tekijällä on tietynlainen suhde ja lukijalla 
omanlaisensa. Kumpikin tulkitsee dokumenttia omista läh-
tökohdistaan. On kaiketi hyvin laaditun dokumentin merk-
ki, jos tulkinnat ovat lähellä toisiaan – ainakin, jos on kyse 
oppikirjasta.

Taittaminen on 
sisällön visuaalista 
editointia.
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3.2.1 Tietotekstin typografian ja taiton käytettävyys
Tekstin tyylilaji vaikuttaa siihen, millaisen lukustrategian lu-
kija valitsee. Romaani luetaan tyypillisesti lineaarisesti alusta 
loppuun, mutta sanomalehtiä, tietokirjoja tai oppikirjoja 
saattaa olla tehokkaampaa lukea valikoiden.  

Typografisten saavutettavuusrakenteiden käyttö julkai-
sussa viittaa siihen, että lukijoiden oletetaan lukevan tekstiä 
ainakin jossain määrin epälineaarisesti. Opiskelulle tyypil-
lisessä lukustrategiassa lukija silmäilee, valikoi, pysähtelee 
ja palaa aikaisemmin lukemaansa. Taitto kertoo lukijalle 
tekstiosioiden välisistä suhteista sekä niiden tyylistä ja 
tärkeydestä. Taiton avulla voidaan keventää lukijan tiedon-
käsittelyn kuormitusta, koska visuaaliset vihjeet toimivat 
muistin tukena. (Waller, 2012, 237–238.) Todennäköisesti 
taiton typografiset rakenteet – tai niiden puute – myös 
ohjaavat lukemisprosessia ja kannustavat tietynlaiseen luku-
strategiaan.

Oppikirjojen lukemista helpottaa, jos tieto on visuaalises-
ti jäsenneltyä. Saavutettavuusrakenteilla (access structures) 
tarkoitetaan tekstin rakennetta selkeyttävien typografisten 
vihjeiden ja taittoelementtien johdonmukaista käyttöä. 
Esimerkiksi otsikot, kaaviot, listat ja tiivistelmät ovat taiton 
rakenteita, jotka jäsentävät tietoa. Nämä rakenteet edesaut-
tavat tietotekstin suunnitelmallista ja valikoivaa lukemista. 
Oppikirjan tyylilaji on yleensä helppo tunnistaa sen ulkoasun 
perusteella, koska oppikirjatekstin rakenne on typografisesti 
koodattu. (Waller, 1979, 175.)

Lukeminen ei ole pelkästään tiedon vastaanottamista. 
Lukijalla on myös aktiivinen rooli tiedon etsijänä, ja lukemi-
nen voi olla hyvin päämäärähakuista. Waller (1979, 182–183) 
esittää, että lukemisen kolme vaihetta (motivaatio, strategia 
ja lopputulos) ovat osittain päällekkäisiä. Lukemisprosessin 
jatkumisen edellytyksenä on siis lukijan motivaatio (esim. 
kiinnostus, relevanssi tai viihde), tehokas lukustrategia (esim. 
silmäily, tiedonhaku tai opiskelu) sekä se, että tavoitteena 
on tietty lopputulos (esim. opintojen suorittaminen, tiedon 
lisääminen tai ajanviete). 

Jos tekstin saavutettavuusrakenteet eivät vastaa lukijan 
 tarpeita, kaikki edellä mainitut lukemiseen liittyvät näkö-
kohdat voivat kärsiä. Puutteelliset typografiset signaalit oppi-
kirjatekstissä voivat vaikeuttaa silmäilyä, tehokasta lukemista 

Puutteelliset typo
grafiset signaalit 
oppikirjatekstissä 
voivat vaikeuttaa 
silmäilyä, teho
kasta lukemista  
ja mieleen 
 painamista.
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ja mieleen painamista. Taiton hyvällä saavutettavuudella 
ja tiedon mieleen painamista helpottavilla typografisilla 
ratkaisuilla mahdollistetaan osaltaan asiasisällön tehokas 
 omaksuminen. 

3.2.2 Lapsille suunnattu typografia
Lapsilukijoille suunnattujen kirjojen ja tekstimateriaalien 
typografiaa on tutkittu erilaisista näkökulmista. Tutkimuksis-
sa on selvitetty mm. kirjaintyypin, tekstin koon ja kirjainten 
välistyksen vaikutusta lasten lukemiseen (esim. Hughes & 
Wilkins, 2000; Walker & Reynolds, 2002; Wilkins ym., 2009). 
Koska lapset ovat lukijoina harjaantumattomampia kuin 
aikuiset, voidaan olettaa, että tekstin visuaalisuudella on suu-
rempi vaikutus lasten kuin aikuisten lukusuorituksiin. 

Intuitio, taiteellinen ilmaisu ja pyrkimys esteettisesti 
miellyttävään lopputulokseen ohjaavat perinteisesti graafista 
suunnittelua, eikä analyyttinen ote ole ollut suunnittelutyötä 
määrittävä piirre. Intuitioon pohjautuva suunnittelu johtaa-
kin usein hyvään lopputulokseen. Analyyttisempi suunnitte-
lutapa saattaa kuitenkin olla tarpeen silloin, kuin tavoitteena 
on tehokas tiedonvälitys ja vaivaton tiedon vastaanottaminen 
lukijan näkökulmasta. 

Käyttäjän tarpeiden selvittämiseksi voi hyödyntää objektii-
visten mittausten avulla saatua tutkimustietoa. Tiedon avulla 
taiteellisen ilmaisun voi sovittaa käytettävyyden puitteisiin. 
Vakiintuneiden graafisen suunnittelun käytäntöjen pohjalta 
tehdyt ratkaisut lienevät usein yhteneväisiä objektiivisen 
tiedon pohjalta tehtyjen ratkaisujen kanssa (esim. Legge & 
Bigelow, 2011).

Koska lapsille suunnattu kirjallinen materiaali – kirjat, leh-
det, oppimateriaalit – on aikuisten suunnittelemaa, voi suun-
nittelijan olla vaikeaa oman havaintonsa perusteella päätellä 
taiton ja typografisten valintojen sopivuus kohderyhmälle. 
Lasten typografisia mieltymyksiä ja tarpeita on tutkittu mm. 
psykologian ja typografian alalla (esim. Wilkins ym., 2009 ja 
Walker, 2005).

Kirjainkoko vaikuttaa lasten lukunopeuteen ja –varmuu-
teen. Alle kymmenvuotiaat lapset lukevat nopeammin ja 
tarkemmin tekstiä, jonka x-korkeus on n. 4,0 mm, kuin 
tekstiä, jonka x-korkeus on n. 2,0 mm (Wilkins ym., 2009, 
403). Lukemaan opetteleva lapsi saattaa hyötyä vielä tätäkin 
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suuremmasta tekstikoosta. Yksittäisten lauseiden ymmär-
tämistä ja lukunopeutta mittaavassa testissä 7–8-vuotiaat 
lapset lukivat sujuvammin tekstiä, jonka x-korkeus oli 5,0 
mm (Arial 26 pt) kuin tekstiä, jonka x-korkeus oli 4,2 mm 
(Arial 22 pt) (Wilkins ym., 2009, 404). Kirjainkoon vaikutus-
ta yksittäisten kirjainmerkkien tunnistamiseen on havain-
nollistettu kuvassa 9.

Yksittäisen typografisen piirteen vaikutusta monimutkai-
sessa tekstikokonaisuudessa on vaikea mitata, mutta yllä-
mainitut tutkimustulokset viittaavat siihen, että alakoului-
käisille lapsille suunnatun tekstin olisi hyvä olla selvästi 
suurempaa kuin aikuisille suunnatun tekstin.

Lapsille suunnattua typografiaa koskevassa selvityksessä 
havaittiin, että lapset pitävät tekstiä, jossa on suuret rivivälit, 

Kuva 9. Tuttua sanaa lukiessa yksittäisen kirjainmuodon sijainti 
kirjainjonossa voidaan päätellä sanantunnistuksen avulla. Lukemaan 
opetteleva lapsi ei voi hyödyntää sanojen ja kirjainmerkkien tuttuutta 
samalla tavalla kuin harjaantunut lukija. Vieras luettava materiaali 
kuormittaa näköä vähemmän, jos kirjainkoko on suurempaa. Kuvan 
thaikielinen teksti havainnollistaa, kuinka yksittäisen kirjainmuodon 
sijainti tekstissä on helpompi hahmottaa, jos kirjainkoko on suuri. 
(Wilkins ym., 2009, 410.)

We have extended their results and shown in Study 1 that the typeface in most reading
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helppolukuisempana kuin tekstiä, jossa on pienet rivivälit 
(Walker, 2005, 18).

Kirjainvälistys voi vaikuttaa siihen, kuinka helposti lap-
silukijat havaitsevat tekstin. Hieman oletusarvoa väljempi 
kirjainvälistys hyödyttää todennäköisesti lapsia kirjainten 
tunnistuksessa. Lasten omat mieltymykset painottuvat 
 taitto-ohjelman oletusarvovälistystä hieman väljempään 
 välistykseen. Myös sanavälien suurentaminen saattaa 
 vaikuttaa hieman lukemisen helppouteen (Reynolds & 
 Walker, 2004, 95). 

Kirjainvälien vähäinen kasvattaminen näyttää vaikuttavan 
positiivisesti myös lasten lukunopeuteen ja –varmuuteen. 
Väljemmät kirjainvälit  nopeuttivat sanantunnistusta mer-
kittävästi sujuvasti lukevilla lapsilla. Kirjainvälien positii-
vinen vaikutus sanantunnistukseen näkyi myös sujuvasti 
lukevilla aikuisilla. Kaikkein eniten välistyksen kasvattami-
sesta hyötyivät lapset, joilla on kehityksellinen dysleksia. 
Dysleksikoilla kirjainvälien kasvattaminen nopeutti sanan-
tunnistusta, mutta paransi myös lukunopeutta ja luetun 
ymmärtämistä jatkuvassa lukemisessa. (Perea ym., 2012, 
423–425.) 

Dysleksia eli lukihäiriö on lukemisen erityisvaikeus, joka 
ilmenee lukemisen hitautena, kirjainten, äänteiden ja sano-
jen hahmottamisen vaikeutena ja heikkona luetun ymmär-
tämisenä. Tarkkaa tietoa dysleksian esiintyvyydestä ei ole, 
mutta arvioiden mukaan 5–10% väestöstä on dysleksikoita. 
Jokaisessa koululuokassa on siis tämän arvion perusteel-
la keskimäärin yksi tai useampi lapsi, joilla on lukemisen 
erityisvaikeus.

Kirjainvälistys vaikuttaa sanantunnistukseen kahdella 
tavalla. Yhtäältä harvemmat kirjainvälit vähentävät vie-
rekkäisten kirjainten aiheuttamaa näön kuormitusta eli 
ruuhkautumista (crowding). Tämä vaikutus näkyy erityisesti 
pitkissä sanoissa. Toisaalta väljä kirjainvälistys saattaa hel-
pottaa kirjaimen sijainnin hahmotusta sanan sisällä. Lapset 
eivät ole yhtä harjaantuneita sanantunnistuksessa ja kirjain-
tunnistuksessa kuin aikuiset. Siksi kirjainvälistys vaikuttaa 
enemmän lasten kuin aikuisten lukusuoritukseen. (Perea 
ym., 2012, 427.) 

Sanavälien koko voi olla kirjainvälejäkin tärkeämpää. 
Rayner ym.(2010, 836–838) havaitsivat aikuisilla lukijoilla 
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tehdyssä kokeessa lukunopeuden kasvavan, kun kirjainvälejä 
pienennettiin 10%, mutta sanavälejä kasvatettiin vastaavasti. 
Raynerin tulkinnan mukaan suurempien sanavälien hyödylli-
set vaikutukset luku nopeuteen voittavat pienempien kirjain-
välien aiheuttamat haitat. 

Tiiviit kirjainvälit siis aiheuttavat ruuhkautumista, mutta 
suuret sanavälit taas vähentävät sivuttaissuuntaista vie-
reisten sanojen kirjainten aiheuttamaa peittovaikutusta ja 
parantavat sanavälien erottumista (Rayner ym., 2010, 838). 
Sanavälit hyödyttävät lukijoita jopa kielissä, joiden kirjoi-
tussäännöstöön sanavälit eivät yleensä kuulu (Rayner, 2009, 
1469–1470).

Koska typografiaa hienosäätämällä voidaan merkittävästi 
helpottaa lukemisvaikeuksista kärsivien lasten lukemista, ja 
samalla parantaa myös normaalisti lukevien lasten suoritusta, 
on oppimateriaalien typografian suunnittelussa syytä kiinnit-
tää huomiota riittävään kirjain- ja sanavälistykseen. 

Typografian suunnittelussa vuosisatojen saatossa muo-
dostuneet käytännöt noudattavat pääsääntöisesti ihmi-
sen havaintokyvyn ja tiedonkäsittelyn rajoituksia (Legge 
& Bigelow, 2011, 19). Näiden puitteiden sisällä tekstien 
ja taittojen ulkoasua on mahdollista hienosäätää vastaa-
maan eri yleisöjen lukemisen taitojen ja tarpeiden erityis-
ominaisuuksia. 

Tämänkaltainen hienovaraisten yksityiskohtien tasolle 
yltävä asiantuntijuus voi tulevaisuudessa olla yksi ammat-
tigraafikon valtti kiristyvässä kilpailutilanteessa, jossa työvä-
lineet kuvankäsittelystä kirjainmuotoiluun ja koodaukseen 
ovat kenen tahansa saavutettavissa.

3.2.3 Oppikirja taiton tyylilajina
Ala-asteen oppimateriaalien kohderyhmä on kaksijakoinen. 
Materiaaleja käyttävät toisaalta opettajat opetustyössään ja 
opetuksen suunnittelussa. Opettajat saattavat myös päättää 
kirjojen hankinnoista. Oppimistarkoituksessa kirjoja käyttä-
vät koulun oppilaat. 

Saman luokan oppilaat saattavat olla kognitiivisilta taidoil-
taan varsin heterogeeninen ryhmä. Suomessa tasoerot kou-
lujen välillä ovat pieniä, mutta oppilaiden lukutaidossa voi 
olla paljon vaihtelua koulujen sisällä (Malin, 2005, 157). Myös 
temperamentti ja oppimistyyli vaihtelee oppilaiden  välillä 

Typografiaa hieno
säätämällä  voidaan 
merkittävästi 
 helpottaa lukemis
vaikeuksista 
 kärsivien lasten 
lukemista.
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(Keltikangas-Järvinen, 2006, 61–62). Oppikirjojen taiton 
suunnittelussa on huomioitava monenlaiset ja monentasoiset 
käyttäjät.

Oppikirjan aukeama on monimutkainen kokonaisuus. Sen 
lukeminen ja ymmärtäminen on vaativa tehtävä. Oppilaan 
on kirjan sivuja katsomalla muodostettava käsitys luettavas-
ta aiheesta, päätettävä lukemisen järjestys ja tehtävä johto-
päätöksiä elementtien välisistä merkityssuhteista. Oikean 
lukustrategian valinta voi olla ratkaiseva sen kannalta, miten 
lukija ymmärtää tekstin ja kuinka tehokkaasti hän pystyy 
painamaan mieleen lukemaansa.

Tietotekstin taitto ohjaa lukijaa lukustrategian valinnassa. 
Hyvä taitto järjestää tietoa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. 
Taiton avulla sivulle luodaan visuaalisia maamerkkejä, jotka 
auttavat lukijaa löytämään tarvitsemansa tiedon ja paina-
maan sen muistiin. 

Tekstin visuaalisuus vaikuttaa lukemiseen kaikilla tasoilla. 
Typografia vaikuttaa näköhavainnon kautta kirjainmuotojen 
havaitsemiseen, kirjainten erottamiseen ja sanojen visuaa-
liseen hahmottamiseen. Tekstiosioiden muoto sekä sijainti 
sivulla vaikuttaa lukemisen järjestykseen ja ennakointiin. 
Ulkoasun perusteella lukija saa vihjeitä tekstin tyylilajista ja 
sopivasta lukustrategiasta. Tekstin rytmittäminen ja ”palas-
telu” viittaavat merkityssuhteisiin ja vaikuttavat asiakoko-
naisuuksien hahmottamiseen. Typografisilla korosteilla ja 
rakenteilla on vaikutusta luetun ymmärtämiseen, muistami-
seen ja oppimiseen. 

Taitto muodostaa kirjoitetun viestinnän perusrakenteen. 
Se tekee näkyväksi osien välisiä suhteita ja mahdollistaa 
tehokkaan toiminnan välittämänsä informaation pohjalta. 
Taittoa onkin kuvailtu lukemisen ja kirjoittamisen infra-
struktuurina (Waller 2012, 236). Oppikirjan taiton tulisi tukea 
lapsen lukemisprosessia ohjaamalla lukustrategian valintaa ja 
selkeyttämällä luettavan tekstin osien keskinäisiä suhteita ja 
tärkeysjärjestystä. 

Taittoa on kuvailtu 
lukemisen ja 
kirjoittamisen 
infrastruktuurina

Oppikirjojen taiton 
suunnittelussa 
on huomioitava 
monenlaiset ja 
monentasoiset 
käyttäjät.
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Tässä luvussa käsittelen sisällönanalyysiä taittoon liittyvän 
tutkimuksen menetelmänä. Analyysini noudattelee Sepän 
(2012, 216–229) esittelemää kuusiportaista menetelmää, jonka 
ensimmäisessä vaiheessa määritetään tutkimusongelma 
(4.1), toisessa vaiheessa rajataan aineisto (4.2), kolmannessa 
vaiheessa määritellään tutkimuksen konteksti (4.3) ja nel-
jännessä muuttujatekijät (4.4). Varsinainen analysointi alkaa 
viidennessä vaiheessa, jossa aineisto koodataan ennalta mää-
riteltyjen kategorioiden mukaisesti (4.4.1 ja 4.4.2). Kuudes 
vaihe, lopputulosten analysoiminen, tuottaa aineistosta usein 
sekä määrällistä että laadullista tietoa. Tulokset esittelen 
luvussa 5.

4.1 Tutkimusongelma
Oppimateriaalien tarkoitus on auttaa oppilaita oppimaan ja 
opettajia opettamaan. Tutkielmassani olen pyrkinyt selvittä-
mään, minkälaisia havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn – toi-
sin sanoen lukemiseen ja oppimiseen – vaikuttavia typografi-
an ja taiton piirteitä on ala-asteikäisten koulukirjoissa. Aihe 
on omakohtainen kahdesta syystä. Graafisena suunnittelijana 
ja taittajana olen kiinnostunut siitä, mikä on ammattini mer-
kitys loppukäyttäjille. Kolmen lapsen äitinä olen myös kiin-
nostunut siitä, kuinka hyvin oppimateriaalien visuaalinen 
suunnittelu tukee lasten oppimista.

Tutkielmani kohteena on typografian ja taiton vaikutus 
lukemiseen. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, kuinka taitto 
ja typografia vaikuttavat lukemisprosessiin lapsilukijoilla, joi-
den lukutaito on vielä harjaantumassa. Olen selvittänyt taiton 
ja typografian vaikutusta lapsilukijoiden lukemisprosessiin 
tutkielman ensimmäisessä osassa, joka on kirjallisuuskatsaus 
aiheeseen. Tutkielman toisessa, empiirisessä osassa olen tar-
kastellut oppikirjojen taitosta ja typografiasta niitä piirteitä, 
joita voi mahdollisimman objektiivisesti mitata. Olen verran-
nut oppikirjojen typografisia ja muita visuaalisia signaaleja 
tutkittuun tietoon siitä, miten lapset havaitsevat, lukevat  ja 
oppivat kirjoitettua kieltä sisältäviä dokumentteja. 

4  Oppikirjataitot 
 tarkastelussa
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Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (2004, 49) 
mainitaan peruskoulun vuosiluokkien 3–5 tekstitaitoihin liit-
tyvinä tavoitteina mm. erilaisten tekstien sujuva lukeminen, 
tulkitseminen ja hyödyntäminen sekä luetun ymmärtämistä 
parantavien strategioiden käyttäminen. Halusin tutkielmas-
sani selvittää, näkyykö monipuolisen lukutaidon ja erityisesti 
lukemisstrategioiden oppimisen tavoite myös oppikirjojen 
taitossa ja typografiassa. 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi hain vastauksia seuraa-
viin tutkimuskysymyksiin:

1.  Vastaako oppikirjojen tekstin ulkoasu lasten lukemiseen  
ja havaitsemiseen liittyviä erityistarpeita?

2.  Millaisia visuaalisia elementtejä oppikirjojen  typografiassa 
ja taitossa on, ja voiko niiden voi olettaa helpottavan 
 opittavan tekstin jäsentämistä ja ymmärtämistä?

3.  Onko oppikirjasarjojen välillä eroja visuaalisen 
 käytettävyyden suhteen?

Tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi tarkastelin aineistosta 
erilaisia typografiaan ja taittoon liittyviä muuttujia, jotka 
esitellään tarkemmin luvussa 4.4.

4.2 Aineiston valinta
Tutkielman aineisto koostuu peruskoulun ala-asteen kolman-
nen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen oppi-
kirjoista. Oppiaineen valinnan perusteena oli äidinkielen ja 
kirjallisuuden tärkeys sekä opiskeltavana aineena että oppiai-
neen asema kaiken oppimisen perustana (POPS 2004, 46). 
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen merkitys käy ilmi 
myös perusopetuksen tuntijakoa koskevasta valtioneuvos-
ton asetuksesta 422, 2012. Asetuksen mukaan äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetukseen käytetään peruskoulun ala-asteella 
eniten tunteja kaikista yksittäisistä oppiaineista.

Ala-asteen ensimmäisellä ja toisella luokalla opitaan luku-
taidon perustekniikat. Myös luetun ymmärtämisen strate-
gioiden opettelu alkaa jo kahden ensimmäisen kouluvuoden 
aikana. Toisen vuosiluokan päättyessä oppilaan tekstitaitojen 
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odotetaan kehittyneen ”alkavan lukemisen vaiheesta perus-
tekniikan vahvistumiseen”. (POPS 2004, 48.) Vuosiluokilla 
3–5 opetuksen painotus siirtyy lukemisen sujuvuuteen ja sy-
vällisempään luetun ymmärtämiseen sekä tiedonhankintatai-
tojen opetteluun. Kolmannella luokalla tapahtuu siis siirtymä 
alkuopetuksen teknisen lukutaidon opettelusta sujuvan luke-
misen vaiheeseen, ja hyvä luetun ymmärtäminen alkaa olla 
välttämätöntä, jotta oppilas pärjää muissakin kouluaineissa.

Kolmasluokkalaisten äidinkielenopetuksen keskeisenä 
sisältönä on luetun ymmärtämisen syventäminen. Tämän 
tavoitteen voi perustellusti odottaa näkyvän myös oppimate-
riaalien ulkoasussa, sillä oppikirja on peruskoulun äidinkie-
len ja kirjallisuuden opettajille tärkeä opetuksen apuväline 
(esim. Lappalainen, 2011, 25; Huisman, 2006, 33). Halusin 
opinnäytteessäni tarkastella oppimateriaalien typografiaa ja 
taittoa näkökulmasta, jossa korostuu ymmärtävän lukemisen 
strategiat ja lukuprosessin sujuvuus. Tästä syystä aineistoksi 
valikoituivat juuri ala-asteen kolmannen luokan äidinkielen 
ja kirjallisuuden oppikirjat. 

Aineisto koostuu kahden suurimman oppikirjakustantajan, 
Sanoma Pron ja Otavan, ala-asteen kolmannen luokan äidin-
kielen ja kirjallisuuden oppiaineen tekstikirjoista. Kirjoja on 
yhteensä viidestä kirjasarjasta. Tarkasteltavat oppikirjat ovat 
Kirjakuja 3, Kulkuri 3 ja Välkky 3 (Sanoma Pro) sekä Kipinä 
3 ja Vipunen 3 (Otava) (Taulukko 2 ja Kuva 10). Aineiston 
rajaamisessa on käytetty systemaattista aineistonvalintaa 
(Seppä, 2012, 220), jolloin jokaisesta kirjasta on valittu joka 
viides aukeama, kuitenkin rajaten tarkasteltavien aukeamien 
määrä kymmeneen aukeamaan kirjaa kohden. Varmistettiin, 
että aineiston rajaus ei ollut päällekkäinen aineiston sisäisten 
syklien kanssa (Seppä, 2012, 220). Tiettyjen muuttujien koh-
dalla tarkasteluun valittiin kaikkien kirjojen kaikki sivut. 
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Taulukko 2. Tutkimusaineisto. Kahdelta suurimmalta oppi
kirjakustantajalta on markkinoilla yhteensä viisi alaasteen 
kolmannen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen 
oppikirjasarjaa, joiden tekstikirjat valittiin tutkimusaineistoksi.

Oppikirja

Kirjakuja 3 
Äidinkieli  
ja kirjallisuus

Kulkuri 3  
Äidinkieli  
ja kirjallisuus

Välkky 3  
Äidinkieli  
ja kirjallisuus

Kipinä 3  
Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Vipunen 3  
Äidinkieli  
ja kirjallisuus

Kustantaja

Sanoma Pro

Sanoma Pro

Sanoma Pro

Otava

Otava

Vuosi

2013

2013

2013

2013

2013

Tekijät

Milena Komulainen, Harry 
Ahlvik , Kati Solastie, Jari 
Andersson, Juha Alhainen

Anu Haviala, Elisa Helin, 
Ulla IlomäkiKeisala, Minna 
Katajamäki, Marjo Siter

Anu Haviala, Merja Kalm, 
Minna Katajamäki, Marjo Siter, 
Mari Vepsäläinen

Sanni Arvaja, Eija Kangasniemi, 
Sini Lairio, Anu Löyttyniemi, 
Satu PesonenKokko, Heleena 
Puolitaival, Mila Teräs

Mari Heikkinen, Sinikka 
Herajärvi, Minna Konttinen, 
Taina Lindfors

Sivumäärä

152

168

168

176

178
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Kuva 10. Esimerkkiaukeama 
ja kansi tutkimus aineiston 
kirjoista.
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4.3 Sisällönanalyysi taiton ja typografian tutkimuksessa
Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, joka tuottaa kuvai-
levaa tietoa tarkasteltavasta kohteesta. Menetelmä tekee 
tarkasteltavasta aineistosta näkyväksi tietoa ja piirteitä, jotka 
muuten voisivat jäädä huomaamatta tai huomioimatta. Kuvai-
leva tutkimus on usein ensimmäinen askel tarkasteltavan 
ilmiön ymmärtämisessä.

Anita Seppä (2012, 212) on määritellyt sisällönanalyysin 
kvantitatiiviseksi tutkimusmenetelmäksi erotuksena taide-
historiallisesta sisällönanalyysista, jolla tarkoitetaan vapaa-
muotoista laadullista kuvien tulkintaa. Koska Sepän (2012) 
teos on menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin 
tulkitsijalle, kattaa se laajasti ajateltuna myös oppimateriaa-
lien ulkoasun.  

Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten ominaisuuksien tarkas-
telua on usein hankala erottaa toisistaan visuaalisen aineiston 
tutkimisessa (Seppä, 2012, 213). Tämän opinnäytetyön mene-
telmänä on käytetty sekä laadullista analyysiä että määrällistä 
sisällönanalyysiä.

Sisällönanalyysin vahvuus visuaalisen viestinnän tutki-
muksessa on sen pyrkimys tuottaa tieteellisesti todistetta-
vissa olevaa tietoa tarkastelun kohteesta. Menetelmän etuna 
on myös tutkimusprosessin läpinäkyvyys ja toistettavuus. 
( Seppä, 2012, 213, 229.)

Aineisto on analysoitu visuaalisen käytettävyyden ja taiton 
suunnittelun kontekstissa. Muuttujia on tarkasteltu luetta-
vuuden ja käytettävyyden näkökulmasta, erityisesti lapsi-
lukijoille tyypilliset fysiologiset ja kognitiiviset rajoitukset 
huomioiden, mutta myös oppikirjagenreen liittyviin yleisiin 
taittamiskäytäntöihin peilaten.

4.4 Tarkasteltavat muuttujatekijät ja niiden mittaus
Aineistosta valittiin tarkasteltavaksi sekä typografiaan että tait-
toon liittyviä elementtejä. Koska aineistoa tarkasteltiin ensisi-
jaisesti visuaalisen käytettävyyden ja kognitiivisen ergonomian 
näkökulmasta, kiinnostavaa oli erityisesti se, minkälaisia tie-
donkäsittelyä kuormittavia tai helpottavia tekijöitä taitoissa on. 

Tarkasteltavat muuttujat jakautuvat kahteen ryhmään. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat muuttujatekijät ovat eri-
tyisesti lapsilukijoiden kannalta merkittäviä havaittavuuteen 
liittyviä typografian ominaisuuksia: tekstin koko ja tummuus-
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kontrasti sekä sana- ja rivivälit. Näiden muuttujien avulla 
pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen: 

1.  Vastaako oppikirjojen tekstin ulkoasu lasten lukemiseen  
ja havaitsemiseen liittyviä erityistarpeita?

Toisessa ryhmässä ovat lukijan huomion suuntaamiseen ja 
aukeaman sommitteluun liittyvät ominaisuudet: kuva- ja 
tekstipinnat, typografiset korosteet sekä muut taiton elemen-
tit. Näiden muuttujien avulla pyrittiin vastaamaan tutkimus-
kysymykseen: 

2.  Millaisia visuaalisia elementtejä oppikirjojen  typografiassa 
ja taitossa on, ja voiko niiden voi olettaa helpottavan 
 opittavan tekstin jäsentämistä ja ymmärtämistä?

Yllä mainituilla muuttujilla pyrittiin hakemaan vastausta 
tutkimuskysymykseen:

3.  Onko oppikirjasarjojen välillä eroja visuaalisen 
 käytettävyyden suhteen?

4.4.1 Typografiaan ja havaittavuuteen liittyvät muuttujat

Tekstin koko
Kirjainkoko vaikuttaa lasten lukunopeuteen ja –varmuuteen 
(Hughes & Wilkins, 2000). Jatkuvaa lukemista edellyttävän 
tekstin eli ns. leipätekstin koko mitattiin digitaalisella työntö-
mitalla. Yleisen käytännön mukaisesti tekstit mitattiin x-kor-
keuden mukaan. X-korkeus, eli pienaakkosten korkeus ilman 
ylä- ja alapidennyksiä, on merkittävin lukemiseen vaikuttava 
tekstin koon mitta, koska valtaosa pienaakkosten piirteistä 
sijaitsee x-korkeuden puitteissa (Legge & Bigelow, 2011, 3–4).  
Myös lukutekstien otsikon x-korkeus mitattiin.

Rivivälit
Lapset kokevat väljien rivivälien helpottavan lukemista (Walker, 
2005, 18). Leipätekstin rivivälit mitattiin työntömitalla pienaak-
kosten kirjainvartaloiden alareunan muodostamasta linjasta 
seuraavan rivin vastaavaan kohtaan, ja suhteellinen riviväli las-
kettiin jakamalla saatu mittaustulos leipätekstin x-korkeudella.
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Sanavälit
Suuret sanavälit kasvattavat lukunopeutta aikuisilla (Rayner 
ym., 2010, 838), ja myös lapsille suunnatussa tekstissä tavan-
omaista suuremmat sanavälit saattavat helpottaa lukemista 
(Reynolds & Walker, 2004, 95). Suomenkielisessä tekstissä 
suositellaan käyttämään runsaita eli a-kirjaimen levyisiä 
sanavälejä silloin, kun rivit ovat pitkiä (Itkonen, 2000, 26). 
Sanavälit mitattiin työntömitalla jokaisen kirjan niin sano-
tusta leipätekstistä. Saatua lukemaa verrattiin kunkin kirjan 
leipätekstin pienaakkosten a-kirjaimen leveyteen. 

Tummuuskontrasti
Tekstin havaitseminen vaikeutuu huomattavasti, jos kont-
rasti on matala (Näsänen, 2007). Tarkasteltavista aukeamista 
arvioitiin laadullisesti lukutekstien tummuuskontrasti eli 
tekstin erottuminen taustasta. Kontrasti arvioitiin riittäväk-
si, jos teksti oli mustaa tai erittäin tummaa väriä valkoisella 
tai hyvin vaalealla taustalla, tai vaihtoehtoisesti valkoista tai 
hyvin vaaleaa tekstiä mustalla tai hyvin tummalla taustalla. 
Tummuuskontrasti arvioitiin riittämättömäksi, jos edellä 
mainittu ei toteutunut.

4.4.2 Taittoon ja ymmärrettävyyteen liittyvät muuttujat

Kuva- ja tekstipinta-ala aukeamilla
Tarkasteltavista kirjoista laskettiin kuva- ja tekstipinnan pro-
sentuaalinen osuus kaikkien kirjojen kaikkien sivujen sivu-
pinta-alasta. Kuvien ja tekstin osuus tarkasteltavien kirjojen 
sivujen pinta-alasta arvioitiin viiden prosentin tarkkuudella. 
Arvioinnin apuna käytettiin kunkin kirjan ulkomittojen mu-
kaista, 4x5-kokoista ruudukkoa. 

Kuvien osalta laskettiin myös aukeamilla esiintyvien kuvi-
en tyypit toteutustekniikan tai tyylin mukaan luokiteltuna. 
Kuvat luokiteltiin kuvituksiksi (piirros-/maalaustekniikalla 
toteutetut lastenkirjamaiset kuvitukset), sarjakuviksi (useam-
man kuvan sarja, jossa on tarina), valokuviksi (valokuvatek-
niikalla toteutettu kuva), taideteoksiksi (kuvat maalauksista 
ym. taideteoksista) tai muiksi kuviksi (edellä mainittujen 
luokitusten ulkopuolelle jäävät kuvat kuten kartat tai kaava-
kuvat).
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Taiton elementit
Otoksen aukeamista (10 aukeamaa / kirja) laskettiin erilaisten 
teksti- ja kuvaelementtityylien ja muiden graafisten element-
tien tyylien määrät (Kuva 11).

Tekstielementeiksi määriteltiin kirjoitettua kieltä olevat 
taiton osat, jotka erottuvat toisistaan kirjaintyypin tai –leik-
kauksen, koon, värin, sijainnin sivulla tai toiminnallisuuden 
perusteella. 

Kuvaelementeiksi määriteltiin toteutustekniikan tai tyylin pe-
rusteella erillisiksi elementeiksi erottuvat kuvalliset taiton osat. 

Muihin graafisiin elementteihin luokiteltiin ne toisistaan 
erotettavissa olevat taiton elementit, jotka eivät sopineet 
kahteen edellä mainittuun luokkaan, esim. viivat, väripohjat, 
nuolet, pallot ja erilaiset symbolit. 

Saavutettavuusrakenteet (access structures)
Oppikirjojen rakenne on tyypillisesti ilmaistu kielellisten 
keinojen ohella myös visuaalisesti, taiton ja typografian kei-
noin. Saavutettavuusrakenteet (access structures) mahdollis-
tavat silmäilevän lukemisen ja helpottavat tiedon löytämistä 
(Waller, 1979, 175–176). Tällaisia rakenteita ovat esim. otsikot, 
sanastot, kaaviot, tiivistelmät ja kysymykset. Myös esim. listo-
ja, väripohjia ja –viivoja sekä tekstin sisäisiä korosteita kuten 
lihavointeja ja kursiiveja voidaan ajatella saavutettavuutta 
parantavina rakenteina. 

Kirjoista tarkasteltiin alla listattuja saavutettavuutta paran-
tavia rakenteita. Katsottiin, mitkä olivat yleisimmin käytettyjä 
saavutettavuuden keinoja ja tarkasteltiin, poikkeavatko kirjat 
tässä suhteessa toisistaan.

Taiton rakenteet:

∙otsikot 
∙ johdannot (esim. 

ingressi)
∙kuvatekstit
∙kysymykset
∙tehtävät
∙listat
∙tietolaatikot

Tekstin korosteet:

∙värikorostus
∙lihavointi
∙kursivointi
∙ alleviivaukset  

ja yliviivaukset

Tekstin visuaalinen  
jäsentäminen:

∙ väripohjat 
∙ kehykset  

(tekstiä ympäröivät  
reunukset)

∙viivat
∙kaaviot
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1. Otsikko

2. Leipäteksti

12. Kehysviiva

13. Väripohja

3. Lähdeviite, 
tekijä

4. Lähdeviite, teos

11. Kuvitus
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10. Sivunumero

5. Tehtävän numero 14. Tumman- 
sininen pallo

15. Vaalean-
sininen pallo

16. Vaalean-
sininen tähti

6. Tehtäväteksti

7. Tehtäväteksti, 
kursivointi

8. Vastausmalli

9. Tehtävän 
kirjain

Kuva 11. Taiton elementit. Esimerkkiaukeamalla on yhteensä 
16 erilaista taittoelementtityyliä, joista erilaiset tekstiele
menttityylit on merkitty numeroilla 1–10, numero 11 on aukea
man ainoa kuvaelementtityyli ja numeroilla 12–16 on merkitty 
muiden graafisten elementtien tyylit.
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Tässä luvussa esittelen sisällönanalyysin perusteella havait-
semiani tyypillisiä piirteitä oppikirjojen taittoaukeamilla. 
Esimerkkiaukeamien avulla on havainnollistettu sitä, mitä 
muuttujia aukeamilta on tarkasteltu, ja miten muuttujat 
esiintyvät aukeamilla.

5.1 Typografiaan ja havaittavuuteen liittyvät tulokset

Tekstin koko ja rivivälit
Aineistosta mitattiin jatkuvaa lukemista edellyttävän tekstin 
(ns. leipätekstin) x-korkeus, eli pienaakkosten korkeus ilman 
ylä- ja alapidennyksiä. Kaikissa tarkasteltavissa kirjoissa pit-
kissä lukuteksteissä oli käytetty päätteellistä kirjaintyyppiä. 
Leipätekstin rivivälit mitattiin työntömitalla pienaakkosten 
kirjainvartaloiden alareunan muodostamasta linjasta seuraa-
van rivin vastaavaan kohtaan. Suhteellinen riviväli laskettiin 
jakamalla rivivälin korkeus x-korkeudella. Mittaustulokset on 
esitetty taulukossa 3.

5  Tulokset

Oppikirja

Kirjakuja 3
Kulkuri 3
Välkky 3
Kipinä 3
Vipunen 3

vaihteluväli

x-korkeus

1,96 mm
1,90 mm
2,00 mm
2,00 mm
1,91 mm

0,10 mm

Riviväli

5,63 mm
5,60 mm
5,18 mm
6,63 mm
5,68 mm

1,45 mm

Suht. riviväli

2,87
2,95
2,59
3,32
2,97

0,73

Taulukko 3.  Leipätekstin x 
korkeus, riviväli ja suhteellinen 
riviväli.
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Leipätekstin fyysinen koko vaihteli  1,90 mm ja 2,00 mm 
välillä. Asteiksi muunnettuna koot vastaavat  0,272 ja 0,287 
astetta 40cm katseluetäisyydeltä. Näin ollen tekstin koko 
asettuu kaikissa kirjoissa sujuvan lukemisen vaihteluvälin 
puitteisiin. Lapset saattavat kuitenkin hyötyä tavanomaista 
suuremmasta tekstin koosta. Alle kymmenvuotiaat lapset 
lukevat nopeammin ja tarkemmin tekstiä, jonka x-korkeus on 
4,0 mm, kuin tekstiä, jonka x-korkeus on 2,0 mm (Hughes & 
Wilkins, 2000). Kolmasluokkalaisten on siis todennäköisesti 
helpompi lukea tekstiä, jonka x-korkeus on suurempi kuin 
2,0 mm. Tarkasteltavien kirjojen leipätekstin x-korkeus jäi 
lapsia koskevaa suositusta pienemmäksi.

Sanavälit
Riittävän suuret sanavälit helpottavat sanojen erottamista ja 
nopeuttavat siten lukemista (Rayner ym., 2010, 838). Suomen-
kielisessä tekstissä sanavälien katsotaan olevan runsaita, kun 
ne ovat pienaakkosten a-kirjaimen levyisiä (Itkonen, 2000, 
26). Kunkin tarkasteltavan kirjan leipätekstin sanavälejä ver-
rattiin a-kirjaimen leveyteen (Kuva 12). 

Kolmessa kirjassa (Kulkuri 3, Vipunen 3 ja Välkky 3) sana-
välit olivat a-kirjaimen leveyttä pienempiä. Näissä kirjoissa 
leipäteksti oli palstamuodoltaan oikean reunan liehu. Kah-
dessa kirjassa sanaväleissä oli vaihtelua. Kirjassa Kirjakuja 3 
osa sanaväleistä oli pienempiä ja osa suurempia kuin a-kir-
jaimen leveys. Kirjassa Kipinä 3 sanavälit olivat pienempiä tai 
yhtä suuria kuin a-kirjaimen leveys. Näissä kirjoissa leipä-
teksti oli taitettu tasapalstaan.

Tekstin kontrasti
Lukutekstien tummuuskontrasti arvioitiin laadullisesti jokai-
sen kirjan kymmenen aukeaman otoksesta. Kontrasti oli riittä-
vä, jos teksti oli tummaa vaalealla taustalla tai vaaleaa tekstiä 
tummalla taustalla. Tummuuskontrasti arvioitiin riittämättö-
mäksi, jos edellä mainittu ei toteutunut. (Kuva 13.) 

Kahdessa kirjassa (Kipinä 3 ja Kulkuri 3) kontrasti oli riittä-
vä kaikilla tarkasteltavilla aukeamilla. Yhdessä kirjassa (Välk-
ky 3) huomautettavaa oli yhden aukeaman pienellä alueella. 
Kahdessa kirjassa (Kirjakuja 3 ja Vipunen 3) oli kummassakin 
huomautettavaa kuudella aukeamalla kymmenen aukeaman 
otoksesta. 
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5.2 Taittoon ja ymmärrettävyyteen liittyvät tulokset 

Taiton elementit
Kirjoista laskettiin aukeamalla esiintyvien erilaisten teksti- ja 
kuvatyylien ja muiden graafisten elementtien tyylien määrät 
(taulukko 4). Tekstityyleillä tarkoitetaan kirjoitettua kieltä 
olevia taiton osia, kuvatyyleillä kuvallisia taiton osia ja muilla 
graafisilla elementeillä esim. viivoja ja väripohjia. Kategoriat 
on esitelty tarkemmin luvussa 4.4. 

Jokaisessa kirjassa suurimpana kategoriana oli erilaiset 
tekstityylit, joita oli typografiset rakenteet ja korosteet, kuten 
otsikot, leipätekstit, tietolaatikoiden tekstit, viitteet, kursi-
voinnit, lihavoinnit ym. Pienin erilaisten tekstityylien määrä 
(3) oli kirjan Kipinä 3 aukeamalla s. 10–11 ja suurin (22) oli 
kirjan Kulkuri aukeamalla s. 20–21. Keskimääräinen erilaisten 

Kuva 12. Esimerkki leipä
tekstistä, jossa sanavälit ovat 
suurempia kuin a, ja leipä
tekstistä, jossa sanavälit ovat 
pienempiä kuin a.
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tekstityylien lukumäärä aukeamalla vaihteli 9,4:stä  15,4:ään. 
Pienin keskimääräinen tekstityylien lukumäärä (9,4) oli kir-
joissa Kipinä 3 ja Vipunen 3. Suurin keskimääräinen teksti-
tyylien lukumäärä (15,4) oli kirjassa Kulkuri 3.

Erilaisten aukeamalla olevien kuvatyylien lukumäärä oli 
kaikissa kirjoissa pienimmillään 1. Kaikilla otoksen aukea-
milla oli siis vähintään yksi kuvaelementti. Suurin kuvatyy-
lien lukumäärä (4) oli kirjan Välkky 3 aukeamalla s. 90–91 ja 
kirjan Kulkuri 3 aukeamilla s. 70–71 ja 100–101. Aukeamalla 
olevien erilaisten kuvatyylien, kuten kuvitusten, sarjakuvien 
ja valokuvien,  lukumäärän keskiarvo vaihteli välillä 1,1 (Vipu-
nen 3) ja 2,2 (Kulkuri 3). 

Muiden graafisten elementtien tyylien, kuten viivojen, väri-
pohjien, nuolien ja pallojen lukumäärä aukeamalla oli pienin 
(0) kirjan Kirjakuja 3 aukeamalla s. 10–11 ja kirjan  Kipinä 

Kuva 13. Esimerkki hyvästä 
kontrastista sekä sivusta,  
jossa tummuuskontrasti on 
riittämätön.
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aukeamalla s. 10–11. Suurin määrä erilaisia graafisten ele-
menttien tyylejä (11) oli kirjan Välkky 3 aukeamalla s. 20–21. 
Erilaisia muiden graafisten elementtien tyylejä oli aukea-
malla keskimäärin 3,7 (Kirjakuja 3) – 7,8 (Kulkuri 3) erilaista. 

Keskimääräinen yhteenlaskettu erilaisten tekstityylien, 
kuva tyylien ja muiden graafisten elementtien tyylien luku-
määrä vaihteli välillä 15,2 (Kipinä 3) ja 25,4 (Kulkuri 3).

Kuvien ja tekstin osuus oppikirjojen sivujen pinta-alasta
Kuvien osuus kirjojen sisältösivujen (sivunumeroinnin alusta 
loppuun) sivupinta-alasta oli keskimäärin 50,7 %. Vähiten 
kuvapintaa oli Kulkuri 3 –kirjassa, jossa kuvapintaa oli 42,7 %. 
Eniten kuvapintaa, 63,4 %, oli kirjassa Välkky 3. Kirjoissa 
oli vain vähän kuvattomia sivuja. Kirjassa Kulkuri 3 ei ollut 
yhtään kuvatonta aukeamaa. Eniten kuvattomia aukeamia, 
6 aukeamaa, oli kirjassa Kirjakuja 3, jonka loppuosan sanasto- 
ja hakemistosivut eivät sisällä kuvia. 

Tekstin osuus kirjojen sisältösivujen (sivunumeroinnin 
alusta loppuun, pois lukien viimeisten sivujen kirjainmal-
lisivut) sivupinta-alasta oli keskimäärin 30,4 %. Vähiten 
tekstipintaa oli Vipunen 3 –kirjassa, jossa tekstin osuus 

Oppikirja

Kirjakuja 3
Kulkuri 3
Välkky 3
Kipinä 3
Vipunen 3

ka.

Tekstityylit

12,2
15,4
13,3
9,4
9,4

11,94

Kuvatyylit

1,2
2,2
2,0
1,2
1,1

1,54

Muut

3,7
7,8
5,2
4,6
5,7

5,40

Yhteensä

17,1
25,4
20,5
15,2
16,2

18,88

Taulukko 4.  Erilaiset tekstityylit, kuvatyylit ja graafisten ele
menttien tyylit oppikirjojen aukeamilla. Taulukkoon on kirjat
tu, kuinka monta erilaista elementtityyliä kirjojen aukeamilla 
keskimäärin esiintyy, sekä kaikkien kirjojen keskiarvot (ka.).
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sivupinta-alasta oli keskimäärin 28,2 %. Eniten tekstipintaa, 
keskimäärin 31,7 %, oli kirjassa Kirjakuja 3. (taulukko 5.)

Kuvat ja teksti menivät aukeamilla osittain päällekkäin eli 
kuvapinta-ala ja tekstipinta-ala eivät ole toisiaan poissulkevia.

Kuvatyypit
Kaikissa kirjoissa ylivoimaisesti suurin osuus kuvista oli 
piirroskuvituksia (Taulukko 6). Kuvituksia oli kaikissa 
tarkasteltavissa kirjoissa vähintään yhdeksällä aukeamal-
la kymmenestä. Toinen kuvatyyppi, joka esiintyi kaikissa 
tarkasteltavissa kirjoissa, oli sarjakuva. Sarjakuvia sisältävien 
aukeamien suhteellinen osuus oli pienin kirjassa Kipinä 3 
(1,1 %) ja suurin kirjassa Välkky 3 (14,3 %). Neljässä kirjassa 
oli kuvitusten ja sarjakuvien lisäksi valokuvia. Suhteellises-
ti eniten valokuvia sisältäviä aukeamia oli kirjassa Kipinä 
3 (19,5 %), ja vähiten kirjassa Vipunen 3 (2,3 %). Kahdessa 
kirjassa oli myös taidekuvia, joita sisältävien aukeamien 
osuus oli 6,8 % kirjassa Vipunen 3 ja 1,2 % kirjassa Kulkuri 3. 
Yhdessä kirjassa (Vipunen 3) oli muita kuin yllä mainittuihin 
kategorioihin luokiteltavia kuvia, joita sisältävien aukeamien 
osuus oli 2,3 % kaikista kirjan aukeamista.

Saavutettavuutta parantavat rakenteet tarkasteltavan 
 aineiston  typografiassa ja taitossa
Taiton rakenteista eniten käytettyjä olivat kaikissa kirjoissa 
otsikot ja tehtävät (Taulukko 7). Keskimäärin 94 % otok-
sen aukeamista sisälsi otsikoita, ja 88 % otoksen aukeamis-

Oppikirja

Kirjakuja 3
Kulkuri 3
Välkky 3
Kipinä 3
Vipunen 3

ka.

Kuvapinta-ala

48,10 %
42,74 %
63,39 %
49,97 %
49,47 %

50,73 %

Tekstipinta-ala

28,20 %
31,55 %
30,17 %
30,50 %
31,68 %

30,42 %

Taulukko 5. Kuva ja teksti
pinnan osuus kirjojen kaikkien 
sivujen pinta alasta ja kaikkien 
kirjojen keski arvo (ka.).
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Taulukko 6. Erilaiset  kuvatyypit oppikirjojen aukeamilla. 
Taulukkoon on kirjattu, milla osuudella kunkin kirjan kaikista 
aukea mista kutakin kuvatyyppiä esiintyy, sekä kaikkien kirjo
jen kuvatyyppien keskiarvot (ka.).

Oppikirja

Kirjakuja 3
Kulkuri 3
Välkky 3
Kipinä 3
Vipunen 3

ka.

Kuvitus

90,67 %
98,80 %
92,86 %
95,40 %
98,86 %

95,32 %

Sarjakuva

2,67 %
7,23 %

14,29 %
1,15 %
3,41 %

5,75 %

Valokuva

0 %
3,61 %
8,33 %

19,54 %
2,27 %

6,75 %

Taideteos

0 %
1,20 %

0 %
0 %

6,82 %

1,60 %

Muu

0 %
0 %
0 %
0 %

2,27 %

0,45 %

ta sisälsi tehtäviä. Vähiten käytettyjä taiton rakenteita olivat 
kuvatekstit. Kuvatekstejä sisältäviä aukeamia oli keskimäärin 
vain 2 % otoksesta, ja kuvatekstejä esiintyi vain yhdessä kirjassa 
(Vipunen 3).

Tekstin korosteista käytetyimpiä olivat lihavoinnit. Keskimää-
rin 92 % otoksen aukeamista sisälsi lihavoitua tekstiä. Kursi-
voinnit oli toiseksi käytetyin tekstin koroste. Keskimäärin 88 
% otoksen aukeamista sisälsi kursivoitua tekstiä. Myös muita 
tekstin korosteita (värikorosteet sekä alle-ja yliviivaukset) esiintyi 
keskimäärin melko paljon (54 %:lla ja 40 %:lla otoksen aukea-
mista), mutta niiden kohdalla kirjojen välinen hajonta oli suurta.

Tekstiä visuaalisesti jäsentävistä rakenteista käytetyimpiä 
olivat väripohjat, joita esiintyi 94%:lla otoksen aukeamista. 
Kaaviot olivat vähiten käytetty tekstin visuaalisen jäsentämisen 
keino. Keskimäärin 14% otoksen aukeamista sisälsi kaavioita, 
ja kahdessa kirjassa (Kipinä 3 ja Vipunen 3) kaavioita ei ollut 
yhdelläkään otoksen aukeamista.

Tekstin jäsentäminen ja korostaminen värien avulla voi 
olla ongelmallista, jos lukijan värinäkö ei ole normaali. Väri-
näön häiriöitä esiintyy n. 8 %:lla miehistä ja 0,5 %:lla naisista 
( Millodot, 2004, 60).
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Taulukko 7. Saavutettavuutta parantavat rakenteet tarkas
teltavan aineiston typografiassa ja taitossa. Taulukkoon on kir
jattu, kuinka monella sivulla 10 aukeaman otoksesta kutakin 
rakennetta esiintyy, sekä rakenteiden esiintyvyyden keskiarvo 
(ka.) prosentteina koko 50 aukeaman otoksesta.

Vipunen 3

10/10
4/10
1/10

0/10
8/10
2/10
4/10

0/10
10/10
10/10
0/10

9/10
4/10
9/10
0/10

ka. 

94 %
20 %

2 %
6 %

88 %
28 %
28 %

54 %
92 %
84 %
40 %

94 %
66 %
48 %
14 %

Kulkuri 3

10/10
0/10
0/10
1/10

10/10
6/10
5/10

10/10
10/10
8/10
1/10

10/10
9/10
6/10
4/10

Kipinä 3

7/10
2/10
0/10
2/10
9/10
0/10
0/10

8/10
8/10
8/10
1/10

9/10
7/10
0/10
0/10

Välkky 3

10/10
0/10
0/10
0/10
8/10
6/10
1/10

0/10
8/10
8/10
9/10

10/10
8/10
9/10
2/10

Kirjakuja 3

10/10
4/10
0/10
0/10
9/10
0/10
4/10

9/10
10/10
8/10
9/10

9/10
5/10
0/10
1/10

Otsikot
Johdannot
Kuvatekstit
Kysymykset
Tehtävät
Listat
Tietolaatikot

Värikorostus
Lihavointi
Kursivointi
Alle/yliviivaus

Väripohjat
Kehykset
Viivat
Kaaviot

Ta
ito

n 
 

ra
ke

nt
ee

t
Te

ks
tin

  
ko

ro
st

ee
t

Te
ks

tin
 vi

su
aa

lin
en

 
jä

se
nt

äm
in

en



58 | Veera Näsänen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ovat  
lukemisprosessiin vaikuttavat taiton ja typografian piirteet. 
Lisäksi pyrin oppikirjojen taittoja ja typografiaa analysoimalla 
selvittämään, vastaako oppikirjojen ulkoasu olemassa olevaa 
tietoa lukemisen visuaalisesta käytettävyydestä ja kognitiivi-
sesta ergonomiasta. 

Kirjallisuuden perusteella tärkeimpiä oppikirjojen typografi-
an ja taiton visuaalista käytettävyyttä parantavia tekijöitä ovat 
tekstin koko, riittävät kirjain-, sana- ja rivivälit, huomion suun-
taaminen olennaisimpaan sisältöön ja taiton rakenteen selkeys. 

Vastaako oppikirjojen tekstin ulkoasu lasten lukemiseen ja 
havaitsemiseen liittyviä erityistarpeita?
Tutkimusaineiston analyysi osoitti, että tekstin koko vasta-
si kaikissa kirjoissa yleisesti määriteltyä sujuvan lukemisen 
kannalta riittävää kokoa. Lapsilukijoiden lukunopeuden ja 
-tarkkuuden kannalta olisi kuitenkin ihanteellista, että tekstin 
koko on selvästi suurempaa kuin aikuisten sujuvan lukemisen 
tekstin koko. Tekstin koko jäi kaikissa tarkastelluissa oppikir-
joissa pienemmäksi kuin lasten kannalta olisi ihanteellista.

Suurehko suhteellinen riviväli on todennäköisesti lapsi-
lukijoille lukemista helpottava tekstin ominaisuus. Riittävä 
rivivälin koko toteutui tarkastelluissa kirjoissa melko hyvin. 
Tutkimusaineiston leipätekstien suhteellisissa riviväleissä oli 
enemmän vaihtelua kuin kirjainkoossa.

Vain kahdessa tutkimusaineiston kirjoista oli runsaita eli vä-
hintään a-kirjaimen levyisiä sanavälejä. Näissäkin kirjoissa osa 
leipätekstin sanaväleistä oli a-kirjaimen leveyttä pienempiä.

Tarkasteltujen kirjojen otoksista kahdessa kirjassa teks-
tin tummuuskontrasti oli osittain liian pieni. Pieni tum-
muuskontrasti vaikeuttaa lukemista huomattavasti. Tekstin 
kontrastiin olisi helppo vaikuttaa taittovaiheessa, mutta se 
edellyttää sitä, että lukemiseen liittyviin havaitsemisen peri-
aatteisiin kiinnitetään huomiota.

Oppikirjojen typografiaa olisi mahdollista kehittää visuaa-
lisesti käytettävämmäksi kasvattamalla jonkin verran leipä-

6 Tarkastelu

Tekstin koko jäi 
kaikissa tarkastel
luissa oppikirjoissa 
pienemmäksi kuin 
lasten kannalta 
olisi ihanteellista.
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tekstin kokoa, suhteellista riviväliä ja sanavälejä, sekä varmis-
tamalla, että tummuuskontrasti on riittävä kaikessa tekstissä.

Millaisia visuaalisia elementtejä oppikirjojen typografiassa ja 
taitossa on, ja voiko niiden voi olettaa helpottavan opittavan 
tekstin jäsentämistä ja ymmärtämistä?
Kaikissa kirjoissa oli paljon kuvia, ja kuvista valtaosa oli 
piirroskuvituksia. On yllättävää, että tekstin osuus sivujen 
pinta-alasta oli pienempi kuin kuvien osuus, vaikka kyseessä 
ovat äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjat. 

Saavutettavuutta parantavista taittorakenteista eniten oli 
käytetty otsikoita ja tehtäviä. Myös listoja ja tietolaatikoita oli 
aineistossa kohtalaisen paljon. Yllättäen kuvatekstejä oli vain 
yhdellä otoksen aukeamalla, vaikka kuvia oli lähestulkoon 
kaikilla kirjojen sivuilla. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että 
kuvilla on joku muu kuin tiedonvälityksellinen merkitys.

Tekstissä oli käytetty paljon erilaisia typografisia korostus-
keinoja. Lihavointi ja kursivointi olivat eniten käytetyt koros-
tuskeinot, mutta myös alle- ja yliviivauksia sekä värikorostuk-
sia oli paljon. 

Tekstin visuaalisen jäsentämisen keinoista väripohjat oli 
ylivoimaisesti käytetyin keino. Väripohjia oli käytetty lähes 
jokaisella otoksen aukeamalla, vaikka tekstin väripohja voi 
olennaisesti heikentää tummuuskontrastia ja siten huonon-
taa havaittavuutta.

Otoksen aukeamilla oli paljon erilaisia visuaalisia element-
tejä: erilaisia teksti- ja kuvaelementtejä sekä muita graafisia 
elementtejä, kuten kehyksiä tai väripohjia. Yhdellä otoksen 
aukeamalla oli keskimäärin 15,2–25,4 keskenään erilaista vi-
suaalista elementtiä. Jos elementtien tarkoitus on selkeyttää 
ja jäsentää sisältöä, täytyy varmistaa, että elementtien määrä 
pysyy työmuistin kapasiteetin rajoissa. 

Taiton visuaalisten koodien purkaminen voi kuormittaa 
lapsilukijan tiedonkäsittelyä, koska harjaantuvalle lukijalle 
kaikkien taiton elementtien merkitykset eivät välttämättä ole 
itsestään selviä. Visuaalisten elementtien paljous voi myös 
vaikeuttaa huomion kohdistamista olennaisiin asiasisältöi-
hin. Kognitiivisen ergonomian periaatteiden mukaan olisi 
hyvä, jos tiedonkäsittelyn turha kuormitus minimoitaisiin. 
Tällöin voimavaroja vapautuisi opiskeltavan aiheen sisältöjen 
ymmärtämiseen. 

Tekstin osuus 
 sivujen pintaalasta 
oli pienempi kuin 
kuvien osuus.

Elementtien 
 paljous vaikeuttaa 
huomion  
kohdistamista 
olennaiseen.



60 | Veera Näsänen

Onko oppikirjasarjojen välillä eroja visuaalisen käytettävyyden 
suhteen?
Kaikki viisi tarkasteltua kirjaa ovat ulkoasullisesti melko sa-
mankaltaisia. Kaikissa kirjoissa on paljon kuvia. Myös typo-
grafia ja taiton rakenteet ovat kaikissa kirjoissa melko saman-
kaltaisia. Tekstien koon ja välistyksen samankaltaisuudesta 
huolimatta luettavuudessa vaikuttaisi subjektiivisen arvioni 
mukaan olevan pieniä eroja. 

Subjektiivinen tunne siitä, että joku kirja on toista luetta-
vampi, on monen tekijän summa. Esimerkiksi typografisten 
tehosteiden, visuaalisten rakenteiden ja elementtien suhtei-
den tiedetään vaikuttavan siihen, minkälaisia tunteita ja arvo-
ja dokumenttiin liitetään (Moys, 2011). Hienovaraisilla visuaa-
lisilla tehokeinoilla voidaan tehdä teksti kiinnostavammaksi 
ja jopa visuaalisesti käytettävämmäksi.

Tutkimusaineiston kirjojen ulkoasussa ja visuaalisessa 
käytettävyydessä ei ole kovin suuria eroja. Viiteen eri oppi-
kirjasarjaan kuuluvat kirjat eivät näin ollen tarjoa keskenään 
kovin erilaisia vaihtoehtoja. 

Taittoon voisi rakentaa enemmän tasoja erilaisille oppi-
joille ja mahdollistaa erilaiset lukustrategiat. Hyvään käytet-
tävyyteen ja kerroksittaiseen lukemiseen perustuvalle oppi-
kirjalle voisi olla markkinarako.

6.1 Näkökulmia oppimateriaalin suunnitteluun
Lukemiseen ja visuaaliseen käytettävyyteen liittyvää tietoa on 
olemassa, mutta tieto on hajallaan eri tieteenaloilla tehdyissä 
tutkimuksissa. Tässä tutkielmassa kokoan yhteen tutkimus-
tietoa erityisesti lasten lukemisen erityispiirteistä ja visuaali-
suuden vaikutuksesta tekstin ymmärrettävyyteen. Suunnit-
telijan intuitio ja hiljainen tieto on edelleen tärkeää tutkitun 
tiedon soveltamisessa käytäntöön tehokkaalla ja toimivalla 
tavalla. 

Kuvien suuri määrä kirjoissa voi viitata oppimateriaalien 
viihteellistymiseen. Taustalla on ehkä ajatus, että oppikirjan 
tulee kilpailla oppilaiden huomiosta olemalla mahdollisim-
man viihdyttävä. Samalle ikäryhmälle suunnattu kaunokirjal-
lisuus on tyypillisesti paljon tekstivoittoisempaa (Kuva 14).

Analyysin tulosten perusteella voi päätellä, että taitolla 
ja typografialla on oppikirjoissa merkittävä viestinnällinen 
rooli. Toisaalta tulokset viittaavat myös siihen, että kirjojen 
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taitto on suunniteltu lähinnä keskiverto-oppilasta ajatellen. 
Heikoimmat oppilaat voitaisiin ottaa paremmin huomioon 
esimerkiksi osoittamalla taiton ja typografian keinoin keskei-
simmät opeteltavat asiat ja etevimmille oppilaille kiinnosta-
vat lisätiedot. Ns. kerroksittainen lukeminen (layered reading) 
on mahdollista, jos opiskeltavan tekstin erilaiset vaikeus- tai 
syventävän tiedon tasot on visuaalisesti jäsen netty. Kerrok-
selliset tekstin tasot voisivat toimia oppimateriaalin eriyt-
tämisen keinona, mutta myös apuna erilaisten lukemis- ja 
oppimisstrategioiden käytössä kaikentasoisilla oppilailla. 
Selkeä visuaalinen rakenne helpottaa todennäköisesti teks-
tin kertaamista, mieleen palauttamista, silmäilyä ja selailua. 
 Tämäntyyppinen kerroksittainen rakenne ei toteudu pelkäs-
tään tekstin ulkoasuun puuttumalla, vaan edellyttää myös 
tekstisisällön suunnittelemista kerroksittaisen lukemisen 
periaatteen mukaisesti.

Kuva 14. Oppikirjoissa 
kaunokirjallisten tekstien 
yhteydessä on runsaasti 
kuvitusta, vaikka alkupe
räisteokset eivät olisikaan 
varsinaisia kuvakirjoja. 
Kirjakuja 3 oppikirjassa 
Peppi Pitkätossun haaksi
rikkoutuminen on kuvitettu 
koko aukeaman kokoisella 
kuvalla. Alla samaa tekstiä 
Astrid Lindgrenin teokses
sa Peppi Pitkätossun tarina 
(WSOY, 1984).

Taiton kerroksit
taisuus edellyttää 
myös tekstisisällön 
suunnittelemista 
kerroksittaisen 
lukemisen periaat
teiden mukaisesti.
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Mitä tulisi huomioida sähköisten oppimateriaalien 
 suunnittelussa?

Tekstin koko. Tekstin koon tulee olla tarpeeksi suurta. Mitä 
nuoremmille lapsille materiaali on suunnattu, sitä suurem-
paa tekstikokoa tulee käyttää. Sähköisessä materiaalissa 
käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus vaikuttaa tekstin 
kokoon, mutta samalla tulisi huolehtia siitä, että taitto säilyy 
johdonmukaisena kokonaisuutena, vaikka tekstin koko 
muuttuu.

Kerroksittainen taitto. Kerroksittaisuus taitossa ja visuaalisuu-
dessa voi helpottaa strategista lukemista. Sähköisessä mate-
riaalissa kerroksittaisuus voisi toteutua hienosti, kun kaiken 
tekstin ei tarvitse olla näkyvillä yhtä aikaa. Syventävää tietoa 
voi saada esiin tarvittaessa.

Huomion kohdistaminen olennaiseen. Liikkuva kuva ja ääni 
kilpailevat lukijan huomiosta kuvien ja tekstin ohella. Niitä 
tulisi käyttää harkiten, jotta ne eivät häiritse keskittymistä.

Lukemisen tärkeys. Vaikka sähköisissä oppimateriaaleissa on 
mahdollisuus käyttää videoita ja ääntä, tekstiäkään ei saa 
unohtaa. Kielellisiä taitoja tulee harjoitella, koska kieli on 
välttämätöntä abstraktille päättelylle ja tietoiselle ajattelulle. 
Kaikkea ei voi konkretisoida tai havaita aistien avulla. 

Taiton merkitys lukemiselle. Usein verkkomateriaaleissa ei 
ole taittoa, vaan yhdessä palstassa juoksevaa tekstiä. Oppi-
materiaalien suunnittelussa tulee pohtia, kuinka taitto 
toteutuu sähköisissä materiaaleissa. Pitäisi myös miettiä 
tehtävänjakoa sähköisten ja painettujen materiaalien välil-
lä: mitkä sisällöt sopivat parhaiten sähköiseen muotoon ja 
mitkä painettuun?

Eriyttävä materiaali. Sähköinen oppimateriaali tarjoaa uuden-
laisen mahdollisuuden toteuttaa eriyttävää materiaalia ker-
roksittaisuuden avulla samaan, kaikille oppilaille yhteiseen 
julkaisuun. Nopeasti edistyville voisi olla syventävää tietoa 
ja hitaammin oppiville yksinkertaistetumpaa tietoa samassa 
materiaalissa. 
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Tehtävät, kertaaminen ja harjoitukset. Painettuun oppimateri-
aaliin verrattuna sähköiset materiaalit mahdollistavat uu-
denlaisia oppimisen tapoja. Sähköisissä oppimateriaaleissa 
on mahdollista saada harjoitustehtävistä välitöntä palautetta. 
Tämä voi motivoida oppilaita tekemään tehtäviä sekä auttaa 
aiemmin opitun asian kertaamisessa. Digitaalisuus mah-
dollistaa myös virtuaaliset harjoitustyöt, jotka voisivat olla 
reaalimaailmassa vaarallisia tai hankalasti toteutettavia.

Mihin vielä tarvitaan painettua oppimateriaalia? 
Painetun oppimateriaalin vahvuudet liittyvät erityisesti luke-
miseen ja tekstin jäsentämiseen.

Lukemisen miellyttävyys. Pitkien tekstien lukeminen koetaan 
usein miellyttävämmäksi paperilta kuin näytöltä. 

Aukeamat. Kirjan aukeama on laajempi näkymä kuin esim. 
tabletin tai älypuhelimen näyttö. Painetulle aukeamalle mah-
tuu enemmän tekstiä kuin pienelle näytölle, ja kokonaisuus 
on helpompi hahmottaa silmäyksellä. 

Strateginen lukeminen. Koska lapsille suunnatun tekstin tulisi 
olla melko suurta, pieneltä näytöltä lukeminen edellyttäisi 
jatkuvaa scrollausta tai klikkailua seuraavalle sivulle. Tämä 
ei tue valikoivaa ja kertaavaa lukustrategiaa, jossa tekstistä 
poimitaan tärkeitä kohtia ja palataan aiemmin luettuun.

Staattisuus. Painetun materiaalin staattisuus (verrattuna 
esimerkiksi auditiiviseen tai liikkuvaan kuvaan perustu-
vaan oppimateriaaliin) antaa lukijalle mahdollisuuden edetä 
omassa tahdissaan. Vaikeita kohtia voi keskittyä opettele-
maan pidemmäksi aikaa, ja helpommat kohdat voi silmäillä 
nopeammin.

Taiton merkitys lukemiselle. Taitto on enemmän kuin teks-
tin ja kuvan sommitelma. Taitto on osa sisältöä; se osoittaa 
 hierarkiaa ja merkityksiä sekä ohjaa lukijaa. Painetussa 
 julkaisussa suunnittelijalla on typografisten signaalien ja 
visu aalisen jäsentämisen kautta mahdollisuus yksityis-
kohtaisesti vaikuttaa siihen, millä tavalla teksti välittyy 
lukijalle. 

Taitto on osa 
 sisältöä; se osoit
taa  hierarkiaa ja 
 merkityksiä sekä 
ohjaa lukijaa.
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Monet verkkojulkaisut ovat nykyisin responsiivisia eli nii-
den formaatti muuttuu sen mukaan, millä laitteella julkaisua 
katsellaan. Tällöin suunnittelijalla on vain rajallinen mah-
dollisuus vaikuttaa merkityksen välittymiseen taiton avulla. 
Uusien julkaisuteknologioiden kehittämisessä tulisi entistä 
enemmän kiinnittää huomiota taiton ja typografian mahdol-
lisuuksiin tehdä teksti ymmärrettäväksi. (Waller, 2015, 17; 
Waller, 2012, 250.) 

Historia ja säilyvyys. Painetusta julkaisusta jää jälki historiaan 
ja eri painoksia vertaamalla voi hahmottaa, kuinka tieto 
kehittyy. Sähköisen materiaalin osalta tulee varmistaa, että 
tieto ei katoa teknologian muuttuessa. Tiedon oikeellisuuden 
seuraamisen kannalta on myös tärkeää, että sisällön päivityk-
sistä jää jälki.

Kokonaisuuden hahmottaminen. Kirja on konkreettinen esine, 
jonka osien ja kokonaisuuden laajuus on helppo hahmottaa 
fyysisesti.

6.2 Johtopäätökset
Visuaalisesti käytettävän taiton ja typografian suunnittelu 
edellyttää ymmärrystä havaitsemisen periaatteista ja kohde-
ryhmän ominaisuuksista. 

Tekstin visuaalisuus vaikuttaa tekstin luettavuuteen eri 
tavoin. Typografisilla valinnoilla ja taittoratkaisuilla voi-
daan parantaa tekstin luettavuutta sekä havaittavuuden että 
ymmärrettävyyden osalta. Luettavuuden periaatteet koskevat 
kaikkia lukijoita. Havaitsemisessa ja ymmärtämisessä on kui-
tenkin myös mm. ikään ja taitotasoon liittyviä eroavaisuuk-
sia. Olennaista on huomioida kohdeyleisön erityistarpeet. 

Taitto on erityisen tärkeää oppimateriaalin suunnitte-
lussa, jossa tieto tulisi välittää ymmärrettävässä ja helposti 
omaksuttavassa muodossa. Vertailun vuoksi esimerkiksi 
aikakaus- ja sanomalehdissä luetun syvällinen ymmärtämi-
nen ei välttämättä ole edes julkaisun tekijöiden tai lukijoi-
den tavoitteena. 

Sähköisten oppimateriaalien kehittämisessä tulisi pai-
nottaa sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka sallivat merkitysten 
viestimisen myös taiton ja typografisten yksityiskohtien 
avulla.

Taitto on erityi
sen tärkeää oppi
materiaalin suun
nittelussa, jossa 
tieto tulisi välittää 
ymmärrettävässä ja 
helposti omaksut
tavassa muodossa.
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Oppimateriaalien kehittämiseksi tarvitaan lisää tutkimus-
ta. Esimerkiksi voitaisiin tehdä kokeita siitä, miten visuaali-
suus vaikuttaa tiedon omaksumiseen. Olisi mielenkiintoista 
selvittää, miten lukijoiden subjektiiviset kokemukset oppima-
teriaalin miellyttävyydestä ja käytettävyydestä vastaavat ob-
jektiivisesti mitattuja oppimistuloksia. Tutkimuksen tarvetta 
lisää oppimateriaalien tuottaminen useampiin julkaisualus-
toihin. Olisi tärkeää selvittää, missä muodossa erilainen tieto 
on järkevintä esittää.

Kuvassa 15 on listattu tärkeimmät havaittavuuteen ja 
ymmärrettävyyteen vaikuttavat tekstin visuaalisuuden osa-
alueet. Kaaviota voi käyttää muistilistana erityisesti perus-
koulun oppimateriaalien visuaalisuuden suunnittelussa.

On tärkeää 
 selvittää,  missä 
muodossa 
 erilainen tieto  
on järkevintä 
 esittää.
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a) Havaittavuus

Näkyvyys

Kirjainmuotojen tunnistettavuus

Riittävä kirjainkoko
• Aikuisille xkorkeus yli 1,4 mm 1
• Lapsille xkorkeus jopa yli 4 mm 2

Riittävä tummuuskontrasti 3
• Tumma teksti vaalealla taustalla
• Vaalea teksti tummalla taustalla 

Kirjainten erottuvuus 
•  Kirjainten tulee erottua selvästi 

toisistaan (esim. a/o)
•  Kirjainyhdistelmien tulee erottua 

selvästi muista kirjaimista (esim. 
rn/m)

Riittävä kirjainvälistys 4
•  Helpottaa kirjainten tunnistusta
•  Parantaa lukunopeutta
•  Parantaa lukuvarmuutta 

Sanavälit
•  Väljät sanavälit helpottavat 

lukemista, koska ne auttavat fiksaa
tion kohdistamisessa 5

•   Väljä sanaväli on noin a-kirjaimen 
levyinen 6

Rivivälit
Lapset kokevat helppolukuisempana 
tekstin, jossa on suuret rivivälit 7

1 Legge & Bigelow, 2011
2 Hughes & Wilkins, 2000
3 Näsänen, 2007

4 Perea ym., 2012 
5 Rayner ym., 2010
6 Itkonen, 2000

7 Walker, 2005
8 Waller, 1979, 2012
9 Dyson & Gregory, 2002
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b) Ymmärrettävyys

Saavutettavuusrakenteet

Muistettavuus

Ohjaavat tarkoituksenmukaista 
lukemista 8
•  Tekstin visuaalinen jäsentäminen 

 mahdollistaa strategisen lukemisen
•  Saavutettavuusrakenteita käytetään 

erityisesti asiateksteissä (esim. oppi
kirjat, sanomalehdet, käyttöohjeet), 
joita luetaan valikoiden ja silmäillen

Tuovat esiin tekstin sisäisiä 
 hierarkioita ja merkityssuhteita 8
Keinoja esimerkiksi
• otsikot
• tiivistelmät
• listat
•  sanastot

Taitto kognition tukena
•  Mieleen painaminen
• Muistiin palauttaminen

Typografiset signaalit
•  Tärkeiden tekstin osien korostami

nen voi parantaa muistettavuutta. 
Jos korostettuja osioita on liikaa, 
hyöty menetetään 9

•  Silmäily, tehokas lukeminen ja 
mieleenpainaminen mahdollistavat 
asiasisällön omaksumisen.  
Puutteelliset typografiset signaalit 
voivat vaikeuttaa omaksumista

Kuva 15. Visuaalisuuden vaikutus tekstin luettavuuteen. 
Typografisilla valinnoilla ja taittoratkaisuilla voidaan parantaa 
tekstin luettavuutta vaikuttamalla a) havaittavuuteen ja  
b) ymmärrettävyyteen.
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