
	   1	  

Ohjeet	  Finna-‐julisteen	  PowerPoint-‐pohjan	  muokkaamiseen	  
	  
Ennen	  kuin	  aloitat:	  
	  

1. Asenna	  tietokoneeseesi	  ilmainen	  Miso	  Regular	  –fontti,	  jonka	  saat	  täältä:	  	  
https://www.fontspring.com/fonts/marten-‐nettelbladt/miso	  
	  

2. Mieti,	  missä	  koossa	  tarvitset	  julistetta.	  Jos	  tarvitset	  sekä	  A3	  että	  A4-‐koot,	  tee	  
ensin	  isompi	  eli	  A3.	  Ks.	  ohjeet	  nopeimpaan	  työnkulkuun	  sivulta	  8.	  

	  
3. Suunnittele	  slogan	  ensin	  ja	  valitse	  julistepohja	  sen	  mukaan,	  onko	  teksti	  lyhyt	  

vai	  pitkä.	  Kummallekin	  on	  oma	  pohjansa	  (lyhyen	  tekstin	  pohjassa	  fonttikoko	  
on	  hieman	  isompi.)	  

	  
	  
Julisteen	  muokattavat	  osat:	  
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1. Slogan.	  Väri	  ensisijaisesti	  valkoinen,	  fontti	  Helvetica	  Bold,	  All	  Caps,	  
oletuskoot:	  
	  
Lyhyt	  slogan:	  

• A3-‐kokoinen	  juliste:	  66pt,	  riviväli	  1.1.	  	  
• A4-‐kokoinen	  juliste:	  49pt,	  riviväli	  1.1	  

	  
Pitkä	  slogan:	  

• A3-‐kokoinen	  juliste:	  60pt,	  riviväli	  1.1.	  	  
• A4-‐kokoinen	  juliste:	  45pt,	  riviväli	  1.1	  

	  
Jos	  tekstisi	  on	  niin	  pitkä,	  ettei	  se	  näillä	  asetuksilla	  mahdu,	  harkitse	  lyhyempää	  
tekstiä	  tai	  pienennä	  fonttikokoa	  hieman.	  Tekstin	  ei	  ole	  tarkoitus	  täyttää	  aivan	  
koko	  tilaa	  vaan	  tekstin	  ja	  url-‐osoitteiden	  väliin	  olisi	  hyvä	  jäädä	  tyhjää	  tilaa.	  
	  

2. Organisaatiosi	  Finna-‐näkymän	  url-‐osoite	  ja	  sen	  alle	  suosittelemme	  myös	  
valtakunnallisen	  näkymän	  osoitetta	  finna.fi.	  Fontti	  Miso	  Regular,	  oletuskoko:	  
	  
Sekä	  pitkällä	  että	  lyhyellä	  sloganilla	  url-‐osoite	  on	  kokoa:	  

• A3-‐kokoinen	  juliste:	  72pt,	  riviväli	  1.0.	  	  
• A4-‐kokoinen	  juliste:	  54pt,	  riviväli	  1.0	  

	  
Jos	  url-‐osoite	  ei	  mahdu	  yhdelle	  riville,	  pienennä	  fonttikokoa.	  	  

	  
3. Julisteen	  taustaväri,	  mielellään	  sama	  kuin	  organisaatiosi	  logon	  väri	  tai	  muu	  

tunnusväri.	  Jos	  logossa	  on	  useita	  värejä,	  valitse	  yksi	  näistä.	  Katso,	  että	  
taustavärin	  ja	  tekstien	  välinen	  kontrasti	  on	  tarpeeksi	  iso.	  Jos	  teksti	  ei	  erotu	  
taustaa	  vasten,	  valitse	  toisen	  värinen	  tausta	  tai	  väritä	  teksti	  mielestäsi	  
sopivalla	  värillä.	  
	  
Taustaväri	  voi	  olla	  väriliuku	  tai	  yksivärinen.	  Pohjassa	  on	  hienovarainen	  
väriliuku	  vasemmalta	  oikealle,	  joka	  on	  tehty	  niin,	  että	  vaaleampi	  pää	  eli	  vasen	  
laita	  on	  logossa	  oleva	  väri.	  Oikea	  laita	  on	  hieman	  tummempi	  tätä.	  Ohjeet	  
väriliukuun	  alempana.	  
	  

4. Organisaatiosi	  Finna-‐näkymässä	  oleva	  logo,	  mielellään	  värillinen	  versio.	  Jos	  
värillistä	  ei	  ole,	  mustana	  sitten.	  Jätä	  tarpeeksi	  valkoista	  suoja-‐aluetta	  logon	  
ympärille.	  	  
	  
Logon	  tulee	  sijaita	  valkealla	  taustalla,	  koska	  muutoin	  toimistoprintterit	  eivät	  
tulosta	  sitä	  oikein.	  Jos	  logosi	  on	  sen	  muotoinen,	  että	  valkea	  taustapalkki	  on	  
sille	  väärän	  kokoinen,	  voit	  kasvattaa	  palkin	  korkeutta.	  Nosta	  silloin	  
vastaavasti	  url-‐osoitteita	  vähän	  ylemmäs	  samassa	  suhteessa.	  
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Taustavärin	  muuttaminen	  
	  
Tausta	  voi	  olla	  joko	  yksivärinen	  tai	  väriliuku.	  Kummassakin	  tapauksessa	  selvitä	  ensin	  	  
tarvittavat	  väriarvot.	  Helpointa	  ne	  on	  syöttää	  PowerPointiin	  hex-‐arvoina.	  Esimerkiksi	  
Finna-‐turkoosin	  hex-‐arvo	  on	  #00A3AD.	  Voit	  syöttää	  värit	  myös	  RGB-‐muodossa.	  
Yksiväriseen	  taustaan	  tarvitset	  yhden	  väriarvon,	  väriliukuun	  taas	  kaksi	  väriarvoa.	  
	  
	  
Miten	  väriarvot	  saa	  selville?	  
	  

• Jos	  organisaatiollasi	  on	  suunnittelijan	  luoma	  visuaalinen	  identiteetti,	  on	  siitä	  
yleensä	  olemassa	  ohjeistus,	  jossa	  mainitaan	  logon	  väriarvot	  tai	  muu	  
tunnusomainen	  väri.	  

• Jos	  organisaatiosi	  värit	  näkyvät	  esim.	  verkkosivulla,	  voit	  selvittää	  värit	  
selaimen	  lisäosien	  avulla,	  esim.	  ColorZilla:	  http://www.colorzilla.com/firefox/	  
joka	  on	  saatavissa	  myös	  Chromeen.	  

• Todennäköisesti	  joudut	  itse	  määrittämään	  väriliu’un	  tummemman	  pään	  
värin,	  ellei	  organisaatiollasi	  jo	  satu	  olemaan	  samantyyppistä	  väriliukua	  
jossakin	  käytössä.	  Ohjeita	  tummemman	  pään	  määrittämiseen	  alempana.	  

	  
	  
Yksivärinen	  tausta	  
	  

1. Vie	  kursori	  pohjan	  värialueen	  päälle	  sellaiseen	  kohtaan,	  jossa	  ei	  ole	  muita	  
elementtejä	  ja	  valitse	  hiiren	  oikealla	  näppäimellä	  Format	  background.	  

	  

	  
	  
	  

2. Valitse	  Fill-‐välilehdeltä	  Solid	  ja	  avaa	  värin	  kohdalta	  valikko.	  Tarkan	  hex-‐	  tai	  
RGB-‐arvon	  pääset	  syöttämään	  kohdan	  “More	  Colors”	  takana	  olevasta	  
sliderista.	  Jos	  käytät	  RGB-‐arvoa,	  katso,	  että	  PowerPoint	  rekisteröi	  myös	  
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viimeisen	  sliderin	  arvon	  (klikkaa	  arvon	  syöttämisen	  jälkeen	  kerran	  esim.	  
ylemmän	  sliderin	  numerokenttään	  ja	  sitten	  vasta	  OK).	  Hex-‐arvon	  kanssa	  
syötä	  ensin	  arvo	  ja	  klikkaa	  sitten	  enter	  ja	  vasta	  sen	  jälkeen	  OK.	  	  
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Väriliuku	  
	  
Tarvitset	  kaksi	  väriarvoa,	  mielellään	  saman	  värin	  eri	  tummuusasteita	  tai	  sävyjä:	  

1. Vaalea/liu’un	  vasen	  pää:	  esim.	  logossa	  oleva	  väri	  sellaisenaan	  tai	  
organisaatiosi	  muu	  tunnusväri.	  

2. Tumma/liu’un	  oikea	  pää:	  tummenna	  edellisen	  kohdan	  väriä	  hieman.	  	  
	  

Värejä	  voi	  suunnitella	  ja	  määrittää	  etukäteen	  esimerkiksi	  Adoben	  ilmaisessa	  
verkkosovelluksessa:	  https://color.adobe.com	  Kokeile	  esim.	  vaihtoehtoa	  Shades.	  	  	  
	  
Voit	  myös	  määrittää	  tummemman	  pään	  suoraan	  PowerPointissa,	  mutta	  se	  on	  
hieman	  kömpelöä,	  koska	  käyttöliittymän	  väriympyrä	  on	  niin	  pienikokoinen.	  
	  
Huom!	  Kannattaa	  pyrkiä	  säilyttämään	  värin	  kirkkaus	  tummempaa	  päätä	  
määritettäessä.	  Jos	  valmis	  liuku	  näyttää	  tunkkaiselta,	  määritä	  tummempi	  pää	  
uudelleen.	  
	  
Väriliu’un	  tekeminen	  

	  
1. Vie	  kursori	  pohjan	  värialueen	  päälle	  sellaiseen	  kohtaan,	  jossa	  ei	  ole	  muita	  

elementtejä	  ja	  valitse	  hiiren	  oikealla	  näppäimellä	  Format	  background.	  
	  

	  
	  
	  

2. Valitse	  Fill-‐välilehdeltä	  Gradient.	  Väriliu’un	  molemmissa	  päissä	  on	  pieni	  
kursori.	  Valitse	  ensin	  vasen	  pää/kursori,	  ja	  muuta	  väri	  klikkaamalla	  Color.	  
Valitse	  sitten	  oikea	  pää	  (oikean	  pään	  kursori	  muuttuu	  siniseksi)	  ja	  muuta	  väri.	  
(Älä	  klikkaa	  “Add	  Color”-‐nappia,	  siitä	  lisätään	  lisää	  
kursoreita/värinmäärityspisteitä.)	  
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Huomioi	  suunnittelussa	  myös:	  
	  

1. Linjaus.	  Napsauta	  PowerPointin	  apuviivat	  näkyviin	  ylävalikosta	  View	  >	  Guides	  
>	  Static	  guides.	  (Jos	  Snap	  to	  Grid	  on	  päällä,	  ota	  se	  pois).	  Linjaa	  vasen	  laita	  
kiinni	  pystyviivaan	  ja	  tekstin	  ylälaita	  kiinni	  vaakaviivaan.	  Linjaus	  tehdään	  
katsomalla	  elementtien	  näkyvää	  sisältöä,	  ei	  laatikkoa	  niiden	  ympärillä.	  
	  

2. Sommittelu.	  Tyhjän	  tilan	  jääminen	  tekstin	  ja	  url-‐osoitteiden	  väliin	  on	  ok.	  
Tyhjä	  tila	  korostaa	  tekstejä	  ja	  niiden	  viestiä.	  
	  

3. Harmonia.	  Jos	  olet	  muuttanut	  pohjan	  oletuksia	  useassa	  kohtaa	  (esim.	  
tekstien	  koot),	  katso	  vielä	  kokonaisuutta	  ja	  tasapainoa.	  Oletuksena	  
tekstielementit	  ja	  logo	  ovat	  optisesti	  suurin	  piirtein	  saman	  kokoisia	  eli	  mikään	  
ei	  ole	  toista	  huomattavasti	  suurempi.	  Slogan-‐teksti	  nousee	  kuitenkin	  
voimakkaimmin	  esiin,	  koska	  se	  on	  boldattu	  ja	  isoilla	  kirjaimilla.	  Jos	  olet	  
jostakin	  asiasta	  epävarma,	  tee	  testitulostus	  ja	  katso	  julistetta	  läheltä	  ja	  
kauempaa,	  ja	  tee	  sitten	  tarvittavat	  muutokset.	  
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Tallentaminen	  ja	  tulostaminen	  
	  

1. Tallenna	  julisteesi	  pdf-‐muotoon	  tulostamista	  varten.	  	  
2. Valitse	  tulostusasetuksista	  Scale	  to	  Fit:	  Fill	  Entire	  Paper.	  

	  

	  
	  

3. Tulostettaessa	  julisteeseen	  tulee	  valkoiset	  reunat	  joka	  puolelle.	  Nämä	  voi	  
leikata	  leikkurilla	  pois.	  Huomioi	  myös	  alalaita:	  logon	  yllä	  ja	  alla	  pitäisi	  olla	  
suurin	  piirtein	  saman	  verran	  valkoista	  tilaa	  (eli	  leikkaa	  myös	  tarvittaessa	  
alhaalta	  jonkin	  verran	  pois.)	  Jos	  valkoiset	  reunat	  ovat	  tasaiset	  joka	  puolella,	  
voit	  jättää	  ne	  myös	  paikalleen.	  

	  
	  
Tallentaminen	  jpg-‐	  tai	  png-‐muotoon	  verkkoviestintää	  varten	  
	  
Voit	  tallentaa	  valmiin	  julisteen	  helposti	  myös	  jpg-‐	  tai	  png-‐muotoon	  Powerpointin	  
Save	  as	  –komennolla.	  	  
	  
Jpg-‐	  ja	  png-‐muotoista	  julistetta	  voit	  käyttää	  esim.	  verkkoviestinnässä	  ja	  	  
–markkinoinnissa	  ja	  sosiaalisessa	  mediassa.	  
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Tarvitsetko	  julistetta	  sekä	  A3-‐	  että	  A4-‐koossa?	  
	  
Nopeimmin	  onnistuu	  näin:	  
	  

1. Tee	  ensin	  juliste	  isommassa	  eli	  A3-‐koossa	  valmiiksi	  ja	  tallenna	  se.	  
2. Mene	  Powerpointissa	  Themes-‐välilehdelle	  ja	  muuta	  kohdasta	  Slide	  Size	  >	  

Page	  setup	  julisteen	  koko	  A4-‐kokoon.	  Tallenna.	  
3. Valmis!	  

	  
Jos	  toimit	  toisinpäin	  ja	  suurennat	  julisteen	  koosta	  A4	  kokoon	  A3,	  saattaa	  kuvanlaatu	  
erityisesti	  logon	  osalta	  kärsiä.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
	  
Käytettävyyssuunnittelija	  Anne	  Luotonen	  
anne.luotonen@helsinki.fi	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


