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Johdanto

 

Käytettävyyden tärkeys on noussut nykyajan teknologian ja tietoyhteiskunnan vanhetessa tär-

keämmäksi ja vaaditummaksi. Digitaalisten ja analogisten palveluiden lisääntyessä on myös 

erilaisia käyttöliittymiä, jolloin syntyy monia erilaisia kokemuksia käyttäjille. Käytettävyys voi 

olla yksi suurimmista syistä miksi Applen iPhonet, jotka käyttävät iOS-käyttöjärjestelmiä ovat 

suosittuja, kun taas Symbiania käyttävät Nokian puhelimet ovat olleet roimassa laskussa. 

 

Internet-sivustojen käyttöliittymiin on 90-luvun ja vuosituhannen alun jälkeen panostettu 

huomattavasti enemmän kuin ennen. Käytettävyyden avulla halutaan saada yhä useampia 

käyttäjiä sivuille ja pidettyä heitä sivujen käyttäjinä, jotta he eivät vaihtaisi toiseen palve-

luun, jota on helpompi hallita. Tämä tuo lisää haasteita kehittäjille, joiden on otettava huo-

mioon monet eri asiat, kuten eri kuvien, tekstien ja linkkien sijainnit, ulkonäkö ja toiminnalli-

suus. 

 

Tässä työssä perehdytään BTJ Oy:n Extranet-palveluun, joka on luotu eri asiakkaita varten. 

Internet-sivustoa tullaan tässä työssä tarkastelemaan Jakob Nielsenin tutkimusmenetelmää 

käyttäen ja katsoen, miten palvelu selviytyy tarkastuksen jälkeen. Tutkimusmenetelmää käyt-

täen voidaan tutkia niin asioita, jotka olisivat muuten jääneet näkemättä ja myös toiselta 

kantilta. 

 

Tarkoituksena on saada kaiken kattava ja laadukas tutkimus palvelusta, jotta voidaan nähdä 

onko palvelu täysin esteetön ja toimiva. Apuna myös käytetään muiden tutkijoiden näkemyk-

siä asiasta, jos on eroavaisuutta Jakob Nielsenin omaan tutkimusmenetelmään. Kirjoittaja itse 

tulee laittamaan omia henkilökohtaisia lisäyksiään, tilanteesta riippuen. 

 

Tässä työssä tullaan ensin tutustumaan palveluun ja sen rakenteeseen ja toimintoihin ja ylei-

sesti. Seuraavaksi tapahtuu itse tutkimus osa osalta käyttäen Jakob Nielsenin tutkimusmene-

telmää katsoen jokainen osa-alue erikseen. Lopuksi tapahtuu palvelun yleinen arviointi ja 

lopputulos. 
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1 Taustatietoja 

 

Tämä kappale sisältää taustatietoja yrityksistä, palveluista ja Extranetin tekijätiimistä, johon 

opinnäytetyön kirjoittaja on ollut osallisena.  

 

1.1 BTJ Oy 

 

Kansanvalistusseura, Suomen Kirjastoseura ja useat kirjastoalan aatteelliset yhdistykset pe-

rustivat yrityksen, joka tarjoaa palveluja ja tuotteita Suomen kirjastopalveluille. BTJ Finland 

Oy luotiin vuonna 1961 Kirjastopalvelu-nimellä (http://www.btj.fi, 2013). 1995 vuodesta läh-

tien yritys liittyi osaksi ruotsalaista BTJ Group-konsernia (josta Suomen Kirjastoseura omistaa 

edelleen 20 prosenttia) ja muuttui täten BTJ Finland Oy:ksi. 

 

Päätuoteryhmät ovat kirjastoaineistonvälitys (kotimainen ja ulkomainen kirjallisuus, musiikki 

ja muu audiovisuaalinen materiaali, muovitus ja sidonta), luettelointi- ja tietokantapalve-

lut, Avain-kustantamo sekä BTJ Pron kirjasto- ja koulukalusteet sekä kirjastotarvikkeet. Lisäk-

si BTJ välittää koulukirjoja peruskouluille. 

BTJ:n missiona on kehittää, tuottaa ja markkinoida palveluita ja tuotteita, jotka helpottavat 

kirjastojen ja koulujen toimintaa ja vapauttavat resursseja asiakaspalveluun ja muuhun ydin-

toimintaan. 

BTJ:n visiona on olla kirjastoalan ja muiden tietoalan organisaatioiden arvostama oman alansa 

edelläkävijä ja merkittävin yhteistyökumppani. Palveluiden ja tuotteiden laadukkuus ovat 

tärkeä osa tämän vision ylläpitämistä ja toteuttamista. BTJ:n arvoihin kuuluvat mm. asiakas-

lähtöisyys, yhteistyö ja sen toimivuus, liiketoiminnallisuus ja kilpailullisuus, reiluus ja luo-

vuus. 

1.2 Kirjavälitys 

 

 

Kuva 1- Kirjavälityksen aikajana 

 

Kirjavälitys on suomalainen logistiikkayritys, joka toimittaa kirjatuotteita mm. kaupoille, kir-

jastoille ja yrityksille. Muita palveluita ovat mm. hankintapalvelut. Kirjavälitys omistaa Suo-

http://www.btj.fi/
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men Pokkaritukun ja yrityksen toimitusjohtajana toimii Risto Romppainen. Liikevaihto on 58 

miljoonaa euroa ja yrityksessä työskentelee 223 henkilöä keskimäärin.   

 

Kirjavälityksen suurimmat perustajaosakkaat olivat WSOY, Otava, Suomalainen Kirjakauppa ja 

Akateeminen Kirjakauppa. Perustamisen tarkoituksena oli luoda Suomen yhteinen välitysliike, 

sillä ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaikkien hintojen kallistumisen vuoksi säästöjä piti 

tehdä ja yhteinen välitysliike sekä säästäisi rahaa ja nopeuttaisi toimituksia runsaasti. 1930-

luvun aikana yritys laajentui ja palveluihin sisältyi kotimaisten kustantajien kirjojen myyntiä 

mm. kirjakaupoille, kuten myös myyntiä lehtien vuosikertatilauksia ja irtonumeroita. 

 

1970-luvulla Kirjavälitys siirtyi tietokoneaikakauteen, jolloin kaikki tilauksen käsittelyt, lasku-

tukset, toimitukset ja varastojen seuranta muiden erilaisten asioiden ohella toteutui tietoko-

neiden kautta helpommin ja nopeammin. 1980-luvulla Kirjavälitys liittyi Kirja- ja Paperikaup-

pojen liittoon ja solmittiin niin kutsuttu Haikon sopimus, jossa todettiin että Kirjavälityksen 

tehtävä on hyvin tärkeä alan palveluna ja tämän kehittäminen on hyödyksi niin kirjakaupoille 

kuin kustantajille. 

 

1990- luvulla Kirjavälityksen palvelut alkoivat kiinnostaa kustantajia, erityisesti välitysmyyn-

tipalvelut. Tietokoneiden käyttö on lisääntynyt ja niiden tärkeys vain suurentunut moneen 

potenssiin. Tämän vuoksi Kirjavälityksen kaltaiset palvelut, jotka tarjoavat palvelinratkaisuja 

niin varastoinnista kuin jakelusta. 90-luvun lamasta huolimatta oppikirjojen myynnin lisään-

tymisen yhteydessä Kirjavälitys selvisi, vaikka liikevaihto pienenikin. 

 

1.3 Tekijätiimi 

 

Projektissa oli monta henkilöä mukana eri tehtävissä, mutta eniten vastuussa olivat kolme 

Extranetin luonutta työharjoittelijaa sekä projektista vastuussa oleva johtohenkilö. Vastuu-

henkilö valvoi projektin edistymistä ja katsoi, miten olisi parasta edetä kaikkien kerättyjen 

tietojen jälkeen. Kokouksia pidettiin hänen toimestaan n. kerran viikossa tahdilla, johon liit-

tyi mukaan eri ihmisiä eri kerroilla, riippuen aiheesta mistä kokouksessa puhuttiin. 

 

Itse Extranetin luontia tekivät kolme työharjoittelijaa, jossa kirjoittaja itse oli yhtenä jäsene-

nä kolmesta. Kaksi muuta olivat henkilöt nimeltään Tomi Juselius ja Matias Kalkkila, jotka 

työskentelivät samanlaisissa tehtävissä kuin kirjoittaja. Näihin tehtäviin lukeutui koodaus, 

sivuston ulkoasun luonti, yhtyeensopivaisuuden saaminen tietokantojen kanssa ja yleiset pro-

jektiin kuuluvat tehtävät kuten raportointi. Koodauspuolelta kirjoittaja ja Tomi olimme suu-

rimmassa vastuussa, kun taas Matias hoiti sivujen ulkoasua. Tietokannoista vastuussa oli Tomi, 

myöhemmin oli kaikki kuitenkin mukana.  
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Eri henkilöitä oli mukana mm. kokouksissa katsomassa Extranetin edistymistä ja kehittymistä, 

jotta voidaan ottaa monia eri mielipiteitä monelta eri näkökulmalta. Kokouksissa oli mukana 

ATK-puolen henkilöitä, PR-henkilöstöä ja yleisesti sisällön valvojia tarkistamassa että sisältö 

oli virheetöntä. 

 

2 Käytettävyys 

 

Käytettävyys tarkoittaa yleisesti määriteltynä sitä, kuinka hyvin esimerkiksi palvelimen, lait-

teen tai tietokoneohjelman käyttöä voidaan hyödyntää käyttäjän haluttuihin tarkoituksiin. 

Kappaleessa esitetäänkin tärkeitä asioita, jotka liittyvät hyvään käytettävyyteen. 

 

2.1 ISO 9241-11 

 

ISO 9241-11 on standardi, joka määrittelee käytettävyyden olevan tehokas tapa käsitellä asi-

aa, sivua, laitteistoa jne. siten että tietyt käyttäjät voivat toteuttaa tai  saavuttaa ennalta 

määritellyn asian tietynlaisessa ympäristössä. Toisin sanoen, standardi määrittelee miten 

käyttäjä voi helposti käyttää esim. Internet-sivustoa tehokkaasti ja hyödyntäen palvelua niin, 

että jää tyytyväinen olo. (ISO.org, 2013) 

 

2.2 Jakob Nielsen 

 

Voitaisiin sanoa, että Jakob Nielsen on yksi tunnetuimmista nimistä kaikista Internet-

sivustojen käytettävyyden konsulteista. Nielsenin tuki Internet-sivujen kehitykselle on ollut 

suuri, joista yksi suurimmista avustuksista on nimeltään Nielsenin Laki, jossa määritellään 

suurkotikäyttäjien yhteysnopeuksien nopeutumisen joka vuosi n. puolella. Nielsen katsookin 

että on olemassa viisi eri tavoitetta hyvään Internet-palveluun. Nämä ovat; opittavuus (ettei 

ole liian suuri kynnys sivuston käytössä), tyytyväisyys (sivuja on miellyttävä käyttää), tehok-

kuus (kaikki tarvittavat löytyvät tehokkaasti), muistettavuus (ensimmäisen käynnin jälkeen 

sivut ovat tutut) ja esteettimäisyys (virheiden määrä on mahd. pieni ja informaatio on luotet-

tavaa).  

 

2.2.1 Nielsenin heuristiikka 

 

Nielsenin luoma 10 heuristiikan evaluaatio on niin sanotusti ”helppo, nopea ja ruma” tapa 

arvioida palvelun käyttöliittymää. Nämä eivät anna tarkkoja ohjeita miten tulisi arvioida pal-

velua ja lukija joutuu itse tulkitsemaan mitä kaikki kymmenen heuristiikkaa tarkoittavat tar-

kemmin. Heuristiikkoihin tutustuminen auttaa tutkijaa keskittymään jokaiseen osa-alueeseen 

joka vaikuttaa käyttäjän käyttökokemukseen, mutta yksityiskohdat saattavat jäädä piiloon, 

jos ei ole kokeneempi tutkija. Nielsenin heuristiikat noudattavat hänen omaa tutkimustapaan-
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sa esim. mille alueille on tärkeää keskittyä muita enemmän ja minkälaisia asioita ei ole hyvä 

jättää huomioimatta jne. 

 

2.2.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Palveluita tutkittiin käyttäen Jakob Nielsenin tutkimusmenetelmiä ja 10:tä heuristiikkaa, ku-

ten myös kirjoittajan omaa tietämystä ja näkemystä. 

 

3 Tutkimus 

 

Tutkimus- kappaleessa tutustumme palveluiden jokaiseen sivustoon erikseen. Ruudunkaappa-

ukset ovat esillä näyttämässä, millaisia sivujen ulkoasut näyttävät ja antavat paremman ku-

van toiminnosta. 

 

3.1 Extranet 

 

Extranet on BTJ Oy:lle luotu palvelu, jonka käyttäjäkuntana ovat yrityksen asiakkaat. Tämän 

palvelun avulla käyttäjät voivat katsoa tilaukset, niiden tilat ja muut yleiset tiedot, kuten 

tilauspäivä, hinta jne. Palvelun avulla voi myös tutustua tuotteisiin ja niiden tietoihin, mah-

dollisiin alennuksiin ja omaan tilaushistoriaan.  

 

 

3.1.1 Sisään kirjautuminen 

 

Ensimmäinen sivu joka esiintyy kun siirtyy palveluun. Sivu on hyvin yksinkertainen, joka sisäl-

tää vain kuvassa olevat asiat, eli logo, käyttäjänimen ja salasanan kirjoituslaatikot ja sisään 

kirjautumisnappi.  



 11 

 

3.1.2 Pääsy kielletty 

 

 

 

Jos ei kirjaudu sisään oikeilla tunnuksilla, esiintyy kuvassa oleva ilmoitus. Tämä ilmoitus tulee 

myös silloin, jos istunto on vanhentunut. Takaisin sisään kirjautumisikkunaan pääsee paina-

malla kuvassa olevaa linkkiä. 

 

3.1.3 Ajankohtaista 

 

 

 

Onnistuneen sisään kirjautumisen jälkeen avautuu Ajankohtaista- ikkuna, jossa tapahtuu si-

vuihin liittyvät ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset ovat käyttäjien nähtävinä, jolloin voi helposti 

ilmoittaa kaikille esim. uusista muutoksista tai ongelmista. Tätä ulkoasua käytetään jokaisella 

sivulla tässä palvelussa.  
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3.1.4 Tilastot 

 

 

 

Tilastot- sivulla on käyttäjätilin tilaustiedot. Voi yksinkertaisesti ja helposti tutustua kaikkiin 

tilaustietoihin lähtien niistä jotka ovat jo tilauksessa, jotka ovat lokerossa ja jotka ovat jo 

toimitettu. Linkkejä painamalla voi tutustua yksittäisten tilausten tietoihin, mm. hinta ja 

toimitusaika. 

 

3.1.5 Tilauksessa olevat tilaukset 

 

 

 

Nykyisten tilausten tilat voidaan nähdä siirtymällä Tilauksessa- olevaan tilausrivilinkkiin. Jo-

kaisesta tilauksessa olevasta tilauksesta voi nähdä tarkemmat tiedot, mm. koska tuote ilmes-

tyy tai tilauspäivämäärä. Tuotenumeroa painamalla aukeaa tuoteikkuna, jossa on itse tuot-

teesta huomattavasti enemmän tietoa. 
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3.1.6 Tilauksessa olevat tilaukset tuoteryhmittäin 

 

 

 

Tilauksessa olevat tilaukset tuoteryhmittäin- linkkiä painamalla avautuu kaikki nyt tilauksessa 

olevien tiedot yleisesti. Informaatiota on jokaisen tuotetyypin tilausmäärästä ja yhteissum-

masta, jolloin voi helposti katsoa kuinka paljon on kulutettu mihinkin tuotetyyppiin eniten. 

Jos tuotetyyppejä esiintyy enemmän kuin kymmenen kappaletta, syntyy uusi sivu.  

 

3.1.7 Lokerossa olevat tilaukset 
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3.1.8 Lokerossa olevat tilaukset tuoteryhmittäin 

 

 

 

3.1.9 Toimitetut tilaukset 
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3.1.10 Toimitetut tilaukset tuoteryhmittäin 

 

 

 

3.1.11 Kampanjat 

 

 

 

Kampanjat- sivulla voi tutustua nyt toiminnassa oleviin kampanjoihin, jotka kertovat mihin 

tuotteihin kampanjat liittyvät ja millä ajalla ne ovat voimassa. 
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3.1.12 Toimitusseuranta 

 

 

 

Toimintaseurannassa voi seurata tilausten postitustilannetta. Oikealla olevissa seurantakoo-

deissa on valmiina linkit suoraan niiden seurantoihin, jolloin voi seurata tilausten kuljetuksen 

tilan. 

 

3.1.13 Tilaushistoria 

 

 

 

Tilaushistoria näyttää tilauskertojen tuotteiden ja summan määrän ja koska tilattu. Tämän 

avulla on helppo seurata, millaisia tilauksia on tehty milläkin tilauskerralla. BTJ tilausnume-

roa painamalla siirrytään tilauksen tietoihin. 
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3.1.14 Tilauksen tiedot 

 

 

 

Tilauksen tiedoista näkee tarkemmin tilauskerran yksittäiset tuotteet. Täältä löytyvät tarvit-

tavat tiedot, kuten ilmestyspäivä, hinta, tekijä jne. ja yksityiskohtaisempaan tuotteen infor-

maatioon pääsee tuotenumero- linkkejä pitkin. Ylhäällä voi vielä nähdä mihin BTJ tilausnume-

roon nämä tilaukset liittyvät ja yhteismäärä kaikista.  

 

3.1.15 Avoimet tilausrivit 
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3.1.16 Tuotetiedot 

 

 

 

Tuotekortti avautuu ponnahdusikkunana ja sisältää kaikki tuotteeseen liittyvät informaatiot. 

Tuotekortit ovat aina tuotekohtaisia, jolloin niihin pääsee vain tiettyjen sivujen, esim. tuote-

haun kautta.  
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3.1.17 Tuotehaku 

 

 

 

Tuotehaku on toteutettu hyvin yksinkertaisesti. Neljä hakulaatikkoa joihin voi kirjoittaa ha-

kusanat. Jos hakee hakusanalla jota ei ole missään tuotteessa olemassa, tulee punaisella vir-

heilmoitus että ei löydetty tuloksia. Jos yrittää etsiä ilman mitään hakusanoja, sivu ilmoittaa 

että laita hakusana ensin. 

 

3.1.18 Tuotehaun tulokset 

 

 

 

Tuotteet listauntuvat sitä mukaa millaisia hakusanoja on käyttänyt. Aluksi kaikki listaantuvat 

tuotenumeron mukaan, mutta järjestystä voi muuttaa oman mielensä mukaisesti. Kuvassa on 

etsitty Waltari- hakusanalla.  
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3.1.19 Salasanan vaihto 

 

 

 

Minimaalisesti toteutettu salasanan vaihdolle tarkoitettu sivu sisältää vain kaikki asiaan tar-

vittavat toiminnot. 

 

3.1.20 Palaute 

 

 

 

Palauteosuus on luotu niitä tilanteita varten, kun käyttäjä on havainnut ongelmia tai yleisesti 

olisi valmis antamaan palautetta palvelusta. Kirjaston nimi on valittu, koska palvelun käyttä-

jinä toimivat vain erilaiset kirjastot.  
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3.1.21 Ohje 

 

 

 

Ohje toimii samalla tavalla kuin tuotekortti, eli heittoikkuna aukeaa ilman että siirtyy pois 

nykyiseltä sivulta. Ohje sisältää kaikkiin sivuihin tarvittavat ohjeet yhdessä ikkunassa. 

 

3.2 Kirjaväylä 

 

Kirjaväylä on Kirjavälitykselle luotu palvelu (kirjavalitys.fi, 2013), jonka käyttäjäkuntana toi-

mivat yrityksen asiakkaat. Tämän palvelun kautta käyttäjät voivat muun muassa katsoa omat 

tilaukset, niiden tilat ja muut yleiset tiedot, kuten tilauspäivä, hinta jne. kuten myös tutus-

tua Kirjavälityksen tuotteisiin, omaan tilaushistoriaan ja tehdä omia uusia tilauksiaan.  
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3.2.1 Aloitus 

 

 

 

Kirjautumisen jälkeen avautuu aloitussivu, jossa on yksinkertainen pikahaku mahdollisuus. 

Tarkempaan hakuun pääseminen onnistuu painamalla linkkiä, joka sijaitsee pikahaun alapuo-

lella. Sisään kirjautumisen yhteydessä voi nähdä, koska on ollut viimeksi kirjautuneena. Myös 

uutisarkistoon on olemassa linkki heti saatavilla. 
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3.2.2 Tuotehaku 

 

 

 

Tarkennettuun tuotehakuun siirtyminen tuo esille huomattavasti kattavamman hakupalvelun. 

Hakumahdollisuuksia on jokaiseen tuotteen tietoon ja voi ihan itse haluamallaan tavalla lait-

taa hakuehdot.  
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3.2.3 Hakutulokset 

 

 

 

Kun hakusanat ovat annettu ja haku tehty, esiintyy tulossivu. Tulosten järjestyksen voi itse 

valikoida. Tilauksen voi tehdä tämän kautta, jolloin tuotteet siirtyvät ostoskoriin. Haluttuihin 

tuotteisiin laitetaan kappalemäärä kuinka paljon haluaa ja Tilaa-painikkeella tuote siirtyy 

ostoskoriin.  
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3.2.4 Tilauslomake 

 

 

 

Tilauslomakkeessa voi lisätä ostoskoriin tuotteita laittamalla vain tuotenumeron ja määrän. 

Hyväksymällä tulee esille tuote, jos tuotenumero on kirjoitettu oikein. Suora linkki tuotteen 

yleistietoihin myös ilmestyy. 

 

3.2.5 Tietojen päivitys 

 

 

 

Käyttäjän omia tietoja voi päivittää ja muokata Omien tietojen päivitys- sivulla. 
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3.2.6 Tilaushistoria 

 

 

 

Tilaushistoriassa voi tutustua käyttäjän tilaustietoihin. Jos tilauksista haluaa etsiä vain tietty-

jä asioita, on olemassa hakumahdollisuus tätä varten. Kahdessa seuraavassa linkissä listataan 

tuotteet. 

 

 

3.2.7 Tilaushistoria - haku 

 

 

 

Tilaushistoria toimii samalla tavalla kuin tuotehaku, mutta vaihtoehtoja on vähemmän. Tila-

ushistoriasta voi etsiä mieleisillään hakusanoilla.  
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3.2.8 Tilaushistoria - jälkitoimitus 

 

 

 

Tilaushistoriassa kaikki tuotteet listaantuvat tilausnumerosta lähtien. Jälkitoimituslistan voi 

tulostaa helposti painamalla Tulosta jälkitoimituslista ja poistaminen tapahtuu valitsemalla 

tuotteet jotka haluaa poistaa ja painamalla Poista jälkitoimituksesta. Kyseisessä kuvassa ei 

nyt ole ikävä kyllä mitään esimerkkiä. 

 

3.2.9 Palaute 

 

 

 

Palauteosio sisältää vain tarvittavat valinnat, joita tarvitaan palautteen antoon. Tähdillä 

merkitys kohdat ovat kaikki pakollisia, eli jokaisessa kohdassa on oltava jotain. 
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3.2.10 Ohjeet 

 

 

Ohjeet- sivut sisältää kaikki tiedot sivusta ja miten kaikki palvelut ja toiminnot toimivat. Si-

vut aukeavat erikseen. 

 

 

3.2.11 Uutisarkisto 

 

 

 

Uutisarkistossa voi lukea kaikki vanhat uutisosastoon ja ajankohtaisiin kirjoitetut tekstit. Voi 

myös nähdä kustantajien omat luettelot ja yleisesti yhteystiedot. 
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4 Arviointi 

 

Tässä kappaleessa tapahtuu sivujen arviointi, joka toimii pohjana Jakob Nielsenin heuristiikan 

arvioinnille ja itse Jakob Nielsenin heuristiikkaa käyttäen oleva arviointi. 

 

4.1 Ulkoasu 

 

Ulkoasun arviointi tapahtuu eri osissa, jolloin voidaan yksityiskohtaisemmin arvioida sivujen 

eri osa-alueita ulkoasun suhteen. 

 

4.1.1 Värimaailma 

 

Niin Extranet- kuin Kirjavälitys-palvelut omaavat hillityn värimaailman. Tehtävä ei ole houku-

tella uusia ihmisiä käyttämään sivua vaan olemalla tehokas ja selvä asiakkaille, jotka ovat 

tehneet jo tilauksia. Siinä missä Extranet on harmahtavampi, on Kirjavälitys enemmän värik-

käämpi. Valkovihreä-sekoitus sivulla tuo eloisamman olon sivuille. Useiden sivujen trendinä on 

ns. luontoystävällisyys, eli vihreä teema. Extranet taas on enemmän metalliseen teemaan 

suuntautuva.  

 

4.1.2 Navigointipalkki 

 

Siinä missä Extranetin suhteen on navigointi sijoitettu vasemmalle niin että sivujen linkit lis-

taantuvat ylhäältä alaspäin, Kirjavälityksessä navigointi sijaitsee bannerin alapuolella ylhäällä 

listaantuen vasemmalta oikealle. Siinä missä Kirjavälityksen tekstit ovat kirjoitettu pienillä 

kirjaimilla, on Extranetissä kirjoitettu kaikki isoilla, jolloin teksti vaikuttaa enemmän päälle 

syöksyvältä.  

 

Extranetin navigointipalkin tekstit ovat hyvin esillä ja selvästi huomattavissa. Valkoinen teksti 

harmaalla taustalla on helppo tunnistaa pienellä vilkaisulla, mutta tekstit eivät erotu toisis-

taan niin helposti, koska kaikki on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Kirjavälityksen navigointipal-

kin tekstejä on vaikeampi huomata mutta eroavat selkeämmin toisistaan.  

 

4.1.3 Sijoittelu 

 

Extranetin vasempaan osaan on asetettu kaikki, jotka sivusta riippumatta pysyvät muuttumat-

tomina. Muutoin oikealla olevaan suurempaan osioon vaihtuu sivusta riippuen sisältö. Sivujen 

sisällön koko vaihtelee sen mukaan, minkä kokoinen resoluutio ja selaimen ikkuna on. Tällöin 

sivuja voi myös katsoa kännykän kautta.  
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Kirjavälityksessä navigointipalkin alapuolella sijaitsee vasemmalla puolella Pikahaku-toiminto, 

joka sivusta riippumatta pysyy samalla paikallaan. Oikealle puolelle taas avautuu kaikki si-

vuun sisältyvät asiat, jotka sopivasti keskitetään sivua varten. Tyhjää tilaa jää reilusti lukuun 

ottamatta paria sivua. 

 

4.1.4 Koko 

 

Extranet on luotu kaikkia näyttöjä ajatellen, kuten myös tilanteita varten, joissa sivuilla vie-

raillaan älypuhelimen kautta. Sivu laajenee resoluutiosta riippuen sopivaksi. Pystysuunnassa 

ei kuitenkaan tapahdu mitään muutoksia. 

 

Kirjavälityksen koko ja asettelu pysyy samana niin puhelimessa kuin pöytäkoneellakin. Sivuja 

ei siis ole optimoitu sopivaksi muita käyttöliittymiä ajatellen.   

 

4.2 Toiminnot 

 

Tässä osiossa toiminnot arvioidaan erikseen ja katsotaan, miten ne selviävät vertailukohteena 

toisilleen. 

 

4.2.1 Haku 

 

Kirjavälityksen pikahaku on jokaisella sivulla esillä vasemmalla, jonka avulla voi etsiä ha-

kusanoilla tuotteita. Näillä hakusanoilla etsitään mm. niin tuotteiden nimistä, julkaisijoista ja 

kirjoittajista. Tarkempaan hakuun pääsee painamalla Tarkennettu haku-linkkiä pikahaun ala-

puolella. Tällöin aukeaa uusi sivu, jossa hakumahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat. 

 

Hakupalvelussa voi kirjoittaa hakusanat mihin tahansa haluamaan tekstilaatikkoon ja etsiä 

tuotteita niiden tarkkojen hakuehtojen avulla. Hakutuloksen määrän voi asettaa mieleisek-

seen ja tuotteet voidaan filteroida sen mukaan, miten niitä on saatavilla. Tämän avulla voi 

saada paljon tarkempia hakutuloksia. 

 

Extranetin hakupalvelu on yksinkertaisempi verrattuna Kirjavälityksen hakuun. Hakupalvelussa 

on esillä neljä tekstilaatikkoa, joihin voi laittaa hakusanat. Jokaista tekstilaatikkoa ei tarvitse 

täyttää, mutta sivu huomauttaa jos jokainen tekstilaatikko on tyhjä ja yrittää tehdä hakua.  
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4.2.2 Tuotteiden selaus 

 

Extranetissa tuotteiden listaantuminen ja niiden selaus tapahtuu sivun sisällä tapahtuvassa 

tapahtumassa, joka latautuu sivun ohella. Tällöin mm. tuotteiden listaus eri kriteereiden mu-

kaan tapahtuu välittömästi. Myös tuotteiden suodatus tapahtuu täysin välittömästi, kuten 

myös haku.  

 

Kirjaväylässä tapahtuu tuotteiden listaus hyvin yleisellä tavalla, eli ladataan jokainen lis-

tausehto erikseen samalle sivulle. Tämä on hitaampaa verrattuna Extranetin tuotteiden lista-

ukseen ja suodatukseen, vaikkakin ero on pieni.  

 

4.3 Suorituskyky 

 

Sivut toimivat eri tavalla jos verrataan tiedostojen hakua ja tulosten listauksia. Siinä missä 

Kirjavälityksessä tulokset listautuvat jokaisen haun suhteen erikseen, Extranetissä latautuu 

kerralla kaikki ja muutokset sen jälkeen tapahtuvat välittömästi, kun taas Kirjavälityksessä 

jokainen muutos vaatii latauksen uusiksi.  

 

Extranetillä on havaittavissa hidastelua ajoittain. Viive ei kuitenkaan ole paria sekuntia pa-

hempaa. Kirjavälityksessä taas hidastelua ei ollut havaittavissa. Suurista vaikeuksista ei kui-

tenkaan voida puhua, mutta viivettä on kuitenkin olemassa.  

 

4.4 Heuristinen arviointi 

 

Tässä tapahtuu itse Jakob Nielsenin heuristiikkoja käyttäen arviointi, johon aiempi vertailu loi 

pohjaa. 

  

1. Yksinkertainen ja luonnollinen vuorovaikutus 

 

Termit, joita käytetään BTJ:n Extranetin palvelussa, ovat helposti ymmärrettäviä. 

Palvelun käyttäjät ovat kirjastoalan ammattilaisia, joille palvelun tekstit ovat tuttuja 

ja ymmärrettäviä. Tietyissä tilanteissa saattaa ilmetä vieraskielisiä sanoja kuten Sta-

tus, joka tarkoittaa jonkun asian nykyhetkistä tilannetta. Sana on kuitenkin yleisesti 

käytetty Suomessa, niin en henkilökohtaisesti koe sanan käytössä väärinkäyttöä.  

 

Kirjaväylän hakuosuudessa on tiettyjä termejä, joiden tarkoitusta ei tule ymmärtä-

mään ellei ole alalla. Alan ulkopuolella oleva henkilö ei mahdollisesti voi ymmärtää 

kaikkia termejä, esimerkiksi NV tarkenne. Jokaiselle on olemassa kuitenkin selitys Oh-

jeet- osastossa, mutta erikseen jokaisen katsominen on työlästä. 
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Henkilöille, jotka ovat kirjastoalalla töissä, jossa nämä termit ovat tuttuja, hanka-

luuksia ei synny. Kuitenkin sellaisille henkilöille, joiden ei tarvitse ymmärtää näitä 

termejä, voivat kokea hämmennystä törmätessään näihin termeihin, jotka eivät ole 

tuttuja. Tiedot ehkä eivät ole kaikkein tärkeimmät asiat mitä haetaan tuotteilta, 

mutta olisi kuitenkin hyvä selittää helposti, jolloin jokainen ymmärtäisi, mitä tarkoi-

tetaan. 

 

Jakob Nielsen kehottaa käyttämään mahdollisimman yksinkertaista kielenkäyttöä, jot-

ta juuri ymmärtämisongelmia ei syttyisi. Lauseiden tulisi olla mahdollisimman lyhyitä 

ja turhat kirjoitukset tulisi poistaa sivuilta. Näillä palveluilla ei kuitenkaan ole paljoa 

ylimääräistä tekstiä olemassa, lukuun ottamatta palveluun liittyviä uutispäivityksiä.  

 

2. Käyttäjän käyttövapaus 

 

Joskus käyttäjät voivat vahingossa aktivoida asioita tietämättään ja tällöin olisi hyvä 

olla jokin selvä merkki asiasta, josta voi ottaa tämän asian pois päältä. BTJ:n Ext-

ranetissä mm. kielen voi vaihtaa ruotsiksi, joka on helposti vaihdettavissa vasemmalla 

navigointipalkin alapuolelta lippuja painamalla. Käyttäjillä on mahdollisuus tallentaa 

eri listoja, mm. tilaushistoria ja voi myös valita muodon (pdf tai xls). Salasanan vaihto 

omaksi mieleisekseen myös onnistuu. Tilauksia ei kuitenkaan voi tehdä palvelun kaut-

ta, joka tapahtuu BTJ:n omalla sivulla. 

 

Kirjavälityksen palvelussa voi tehdä tilauksia ja selata tuotteita, joita voi tilata. Omi-

en tietojen päivitys onnistuu, johon ei pelkästään sisälly salasana. Palaute- osiossa 

viestiä ei voi lähettää vahingossa eteenpäin, ellei ole täyttänyt valmiiksi jo kaikki tar-

vittavat tiedot. Tällöin jos mm. sähköpostiosoite uupuu, palaute ei lähde perille en-

nen kuin tämä kohta sisältää sähköpostiosoitteen. Tilauslomakkeessa pitää laittaa 

kappalemäärä ja rastita tuote, ettei vahingossa tilaa esimerkiksi outoa määrää tuot-

teita. 

 

Virheitä ei voi paljon sattua palveluissa, ellei liity tietojen muuttamiseen. Muulloin 

käyttäjällä ei ole mahdollista muuttaa tai tehdä virheitä palvelussa, joka johtaisi 

käyttäjän suhteen ikäviin tilanteisiin. Palvelut ovat enimmäkseen tilausten ja tuottei-

den selausta, vaikka Kirjaväylän palvelussa onkin mahdollista myös varata ja ostaa 

tuotteita. Tämänkin palvelun kohdalla kuitenkin tuotteiden hankinta on niin suunni-

teltu, että virheitä ei voi sattua. Ainoa suurempi riski onkin kummankin palvelun koh-

dalla salasanan vaihto, kun kummassakaan ei kysytä varmuuden vuoksi uusiksi uutta 

salasanaa, joka varmistaisi että kirjoitusvirheitä ei ole sattunut. 
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Jakob Nielsen varoittaa luomasta palveluja, joiden sisältö (esimerkiksi tekstien fontti, 

väri, kuvien koko jne.) voivat haitata käyttäjien palvelun käyttöä. Kirjaväylän palvelu 

on suunniteltu sopimaan pienemmälläkin selainikkunan kokoiselle ruudulle, jolloin si-

vuja on helppo käyttää riippumatta asetuksista. Tehokkuus voi kärsiä sellaisilla käyt-

täjillä, joiden resoluutio on huomattavasti isompi, jolloin tyhjiä aukkoja syntyy Kirja-

väylän palvelussa kummallekin puolelle. BTJ:n Extranet taas käyttää JavaSciptiä, jol-

loin niin pienemmälläkin kuin suuremmalla resoluutiolla palvelu on aina sopivan suu-

ruinen käyttäjälle. Palvelu venyttää itseään käyttäjälle sopivaksi, esimerkiksi se-

lainikkunan koon muuttamisen aikana palvelu mukautuu käyttäjän asetuksiin sopivak-

si. 

 

3. Muistin kuormitus 

 

BTJ:n Extranetin palvelussa ei ole mitään, joka vaatisi käyttäjää käyttämään muisti-

aan, että voisi käyttää palvelua täydellisesti. Vasemmalla olevassa navigointipalkissa 

on aina korostettu se linkki, joka nykyinen sivu on, jolloin ei tule sekaannuksia miten 

käyttäjä pääsi nykyiselle sivulle. On kuitenkin olemassa sivuja, jotka eivät suoranai-

sesti kuulu minkään ”linkin alle”, sillä niihin pääsee monta eri kautta. Jos kuitenkin 

esiintyy ongelma, jonka suhteen käyttäjällä on päässyt unohtumaan esimerkiksi mitä 

jokin termi tarkoittaa, voi hän katsoa Ohjeet- painikkeesta apua ilman, että siirtyy 

pois nykyiseltä sivulta. 

 

Kirjaväylän palvelussa myös näytetään navigointipalkissa, mikä sivu on nyt palvelussa 

avattuna. Toisin kuin Extranetissa, Kirjaväylän palvelussa ei ole sivuja, jotka eivät 

kuuluisi jonkin navigointipalkin linkin alle. Tällöin on helpompi ilmoittaa käyttäjälle 

koko ajan, missä mennään. 

 

BTJ:n Extranet ilmoittaa otsikoiden avulla, millä sivulla käyttäjä on juuri silloin pai-

kalla, mutta ei ilmoita polkua miten sivuille pääsee. Kirjaväylällä ei myöskään ole tä-

tä mahdollisuutta, jokseenkin tarve sille on myös pienempi. Kummallakin palvelulla 

on kuitenkin olemassa ominaisuus, että kun linkkiä on painettu, seuraavalla kerralla 

palvelu ilmoittaa että linkin sisältöä on katsottu. Tällöin käyttäjä ymmärtää, mitä hän 

on tutkinut viime käyneillään.  

 

Etenkin Extranetin kohdalla on noudatettu Jakob Nielsenin suosituksen mukaan niin, 

että navigointipalkissa on säästetty muistikykyä tekemällä ”ryhmiä”, joiden sisällä on 

useita muita siihen alueeseen liittyviä sivuja ja tällöin käyttäjän ei tarvitse vaivautua 

muistamaan jokaisen sivun sijaintia. (J. Nielsen, 1999)   
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4. Ulkoasun selkyys 

 

Jotta palvelun käyttäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta, palvelun 

tulisin olla selkeä ja helposti tajuttava. Alueet tulee olla selvästi rajoitettu toisistaan 

ja kaikki tulisi olla helposti löydettävissä sivuilta, jolloin ei tarvitse sekasorron keskel-

tä etsiä hakemaansa asiaa. 

 

BTJ Oy:n Extranetin ulkoasu ja asetelma on helppo tajuttava ja selvä. Nopealla vil-

kaisulla pystyy hahmottamaan nopeasti palvelun eri toiminnot ja piirteet helposti. 

Jotkut pienemmät asiat saattavat olla häiritseviä, kuten esimerkiksi rahaan liittyviä 

numeroita, joiden perässä ei näy valuuttaa. Nämä numerot tunnistetaan valuutoiksi 

siten, että ryhmä on nimetty mm. ”Summa”, joka kertoo tuotteiden yhteenlasketun 

hinnan. Sana voi olla hämäävä, mutta oletettavasti käyttäjät tietävät, että kyseessä 

on tuotteiden yhteinen rahallinen arvo. 

 

Kirjaväylän palvelut kaikki keskittyvät keskelle, vasen laita aina tyhjillään. Pikahaku 

on aina vasemmassa yläkulmassa joka sivulla, jolloin käyttäjällä ei tule olemaan on-

gelmia sen etsimisessä.  

 

Kummatkin palvelut ovat luotu Jakob Nielsenin heuristiikan mukaan, eli palvelut ovat 

yksinkertaisen oloisia ja sisältävät vain oleelliset asiat. Eri informaatiot ovat eritelty 

omiin linkkeihin, jolloin käyttäjä halutessaan voi tarkastaa niitä ilman, että kaikki 

ovat ahdettu samoihin sivuihin. Esimerkiksi jos haluaa tietää lisää tänä vuonna toimi-

tetuista tuotteista, voi käyttäjä tutustua syvemmin tietoihin lisälinkkien avulla. Kirja-

välityksessä tähän on vähemmän tarvetta kuin verrattuna Extranetiin.  

 

Ohje- ikkuna Extranetissä on luotu siten, että nykyiseltä sivulta ei tarvitse lähteä ol-

lenkaan avun tarvittaessa, vaan erinäinen ikkuna aukeaa käyttäjälle, joka sisältää 

kaikki ohjeet. Tekstit ovat kuitenkin jaoteltu sopivasti, jotka ovat järjestetty navi-

gointipalkin osien järjestyksessä. Kirjaväylässä taas Ohjeet- osasto on erillisenä sivuna 

ja jaoteltu eri linkkien alle. Tämä taas voi mahdollisesti hankaloittaa käyttäjän ohjei-

den selausta, jolloin täytyisi siirtyä linkistä toiseen tarvittaessa. 

 

5. Palaute 

 

Palautteen antaminen käyttäjälle on hyvin tärkeää kun halutaan pitää käyttäjä ajan 

tasalla, millainen tilanne on. Esimerkiksi tiedoston lataamisen tilanne on hyvin tärkeä 

tieto käyttäjille, jolloin he voivat nähdä missä vaiheessa heidän latauksensa on.  Ai-
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van kuten latauksessakin, muissa toiminnoissa on tärkeää saada palautetta tilanteista, 

miten edistytään ja mitä on tehty.  

 

Palautteen antaminen BTJ:n Extranetin kohdalla on minimaalista. Ei ole paljoa mistä 

antaa palautetta käyttäjälle mutta vähästä, josta voi antaa, annetaankin. Salasanan 

vaihto tapahtuu hyvin yksinkertaisesti ja uuden salasanan tallennuksen yhteydessä il-

moitetaan että salasana on vaihtunut. Sisään kirjautumisen yhteydessä jos käyttäjä 

laittaa väärän käyttäjänimen ja/tai salasanan niin tulee ilmoitus, että sisään kirjau-

tuminen epäonnistui. Jos käyttäjä on sisään kirjautuneena mutta ei tee sivuilla mi-

tään, tietyn ajan kuluessa käyttäjä uloskirjataan automaattisesti ja tästä tulee ilmoi-

tus. 

 

Kirjavälityksen kohdalla palautteen antaminen tapahtuu myös minimaalisesti ja vain 

ns. ”tarvittavissa” kohdissa. Tämä tarkoittaa hyvin yleisiä palautteita, kuten hakutu-

losten määrä, salasanan vaihdon onnistuminen ja sähköpostiin vahvistuksen lähettä-

minen. Aivan kuten BTJ:n Extranetin kohdallakin, sisäänkirjautumisessa on samat 

elementit, eli ilmoitus jos sisäänkirjautuminen ei onnistu tai on liian kauan tekemättä 

mitään, jolloin sivu uloskirjaa käyttäjän automaattisesti. 

 

6. Minimaalinen ja esteettinen suunnittelu 

 

BTJ:n Extranetissä on olemassa tyhjää tilaa tietyillä sivuilla, kuten salasanan vaihdos-

sa ja palautteessa, mutta muualla sivun sisältö skaalautuu käyttäjän resoluution mu-

kaan. Tällöin voidaan ottaa maksimaalinen hyöty koosta ja sivu toimii millä tahansa 

resoluutiolla. Sivujen yleinen visuaalisuus on yksinkertainen ja minimaalinen, sisältä-

vät vain palveluun tärkeitä ja käyttäjälle tarkoitettuja tietoja ja informaatioita. Pal-

velu voi olla joillekin synkän oloinen harmaudellaan ja tummilla väreillään. 

 

Kirjavälityksen ulkoasu on hyvin minimaalinen ja sisältää vain sivuun liittyvät asiat. 

Asioita saattaa puuttua niinkin paljon, että tyhjää tilaa löytyy palvelun eri sivuilta ja 

voi antaa tyhjän olon. Pienemmällä resoluutiolla sivu antaisi kuitenkin sopivan kuvan, 

jolloin tyhjää tilaa ei jäisi lähellekään niin paljoa kuin esim. 1280x720 resoluutio teki-

si. Sivua on miellyttävä katsoa valoisan värimaailman ansiosta, mutta täysin valkoinen 

tausta suurineen tyhjineen alueineen voi rasittaa käyttäjän silmiä. 

 

Kummatkin palvelut ovat yksinkertaisia ja minimalistisia. Sivujen suurin ero tällä alu-

eella on esteettisyys. Kirjaväylä on piristävä ja uuden aikaisen tuntuinen vaaleineen 

väreineen, kun taas BTJ:n Extranet on synkempi olemalla värittömän harmaa. Kuatkin 

palvelut kuitenkin tekevät tehtävänsä ja ovat selviä, minimaalisia ja yksinkertaisia. 
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Käyttäjät tulevat palveluihin tekemään tehtävänsä eikä mitään ylimääräistä, niin on 

hyvin tärkeää, ettei ole minkäänlaisia häiriöitä jotka saattaisivat haitata käyttäjän su-

lavaa palvelun käyttöä.  

 

7. Kokeneiden ja kokemattomien käyttäjien käyttömahdollisuudet 

 

BTJ:n Extranetin palvelussa ei ole paljoa rajoituksia käyttäjän suhteen. Palvelun se-

lailu on yksinkertaista ja helppoa, jota voi vähemmän kokenutkin käyttäjä käyttää. 

Palvelussa kuitenkin on myös mahdollisuus päästä palvelun sivulta toiselle palvelun si-

vulle eri reittejä kuin vasemman navigointipalkin kautta, jolloin aikaa ja vaivaa voi 

säästyä.  

 

Kirjaväylän palvelu on samaa tasoa rajoitusten suhteen. Sivuja on helppo käsitellä ja 

kummankin niin kokeneen kuin kokemattoman käyttäjän tavat ja käytösmahdollisuu-

det ovat samat. Palvelussa ei ole mahdollisuutta edistyneenpään käsittelyyn. 

 

Palvelut ovat kummatkin hyvin yksinkertaisia, joilla ei ole varaa tarjota suurempia 

mahdollisuuksia edistyneempään käsittelyyn käyttäjien suhteen. Kuitenkin BTJ:n Ext-

ranet tarjoaa mahdollisuuden siirtyä alueelta toiselle ilman navigointipalkin kautta, 

kun taas Kirjaväylällä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tähän. Palvelut ovat hyvin 

tarkoin tehty juuri sellaiseksi, että toimivat yksinkertaisesti ja ei ole tarvetta muun-

laiseen käyttöön. 

 

8. Hyvät virheilmoitukset 

 

BTJ:n Extranet- palvelussa tulee selvästi esille ilmoitus, jos sisäänkirjautuminen ei 

onnistu. Uudelleen yrittäminen onnistuu painamalla joko linkkiä, joka johtaa takaisin 

sisäänkirjautumissivulle tai painamalla taaksepäin selaimessa. Salasanan vaihdon yh-

teydessä tulee virheilmoitus, jos salasanan vaatimat rajoitukset eivät täyty. Palaute- 

osiossa jokaiseen kohtaan on laitettava jotain, mutta jos ei ole laitettu, niin lähetyk-

sen ohella tulee ilmoitus, että kaikki kohdat täytyy sisältää jotain tietoa. 

 

Kirjaväylän omien tietojen vaihdossa tulee esille virheilmoitus, jos kolme ensimmäistä 

kohtaa ei sisällä mitään. Tällöin tietojen muutoksia ei voida hyväksyä, ennen kuin 

tarvittavat tiedot ovat täytetty. Myös hakupalvelussa ilmoitetaan jos kaikki ei ole 

kohdallaan, esim. jos kriteerit ovat väärin. 
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Virheitä ei voi paljoa tapahtua, sillä palvelut ovat enimmäkseen tarkoitettu tilausten 

ja tuotteiden seurantaan, mutta mm. salasanan ja tietojen vaihdossa voi tapahtua 

virheitä tai väärinkäsityksiä.  

 

Jos kuitenkin ilmenee ongelmia sivujen kanssa, esimerkiksi että sivut eivät avaudu, 

niin ilmoitus tapahtuu esittämällä normaaliin käytäntöön että hakemaasi sivua ei ole 

esillä. Käyttäjä ei tue näkemään palvelujen koodeja, vaan ilmoituksen että ei tällä 

hetkellä pystytä lataamaan sivua. Tällöin käyttäjän ei tarvitse ihmetellä, miksi nor-

maalin sivun tilalle ilmestyi sivu täynnä erilaisia kirjaimia, merkkejä ja numeroita 

vaan yksinkertainen ilmoitus että nyt on jotain vikaa. 

 

9. Virheiden estäminen 

 

BTJ:n Extranet- palvelussa huolehditaan tilanteesta, jossa käyttäjä unohtaa kirjautua 

ulos sivuilta siten, että tietyn ajan kuluessa palvelu uloskirjaa käyttäjän automaatti-

sesti, jos minkäänlaista liikettä ei havaita. Näin suojellaan siltä tapahtumalta, että 

ulkopuolinen taho pääsisi palveluun. Salasanan vaihdossa vaaditaan vanha salasana et-

tä voidaan hyväksyä vaihto. Uusi salasana myös vaaditaan uudestaan, että ei ole kir-

joittanut väärin. 

 

Kirjavälityksessä omia tietoja ei voi päivittää ilman, että tähdillä merkattuihin kohtiin 

on laitettu jotain tietoa. On myös olemassa rajoituksia, että numeroita ei voi liittää 

nimiosiin kun taas puhelinnumeroihin ei voi laittaa kirjaimia. Palautteen lähettämi-

sessä on myös rajoituksia, jolloin pitää täyttää jokainen laatikko tiedoillaan ennen lä-

hettämistä, muulloin järjestelmä ei hyväksy lähetystä. 

 

BTJ:n Extranet luotiin tuotteiden selaamista ja omien tilausten tarkastamista, kun 

taas Kirjavälityksen palvelussa tapahtuu myös itse tilaus. Tilauksessa on myös virheitä 

estäviä toimintoja, kuten rastittaminen, jonka avulla vahvistetaan, että millaisia 

tuotteita on todellakin tilaamassa. Extranetin kohdalla ei ole paljoa asioita, joissa 

virheet voisivat aiheuttaa isoja ongelmia, jolloin virheiden estoon ei ole tarvinnut pe-

rehtyä. Kummankin palvelun kohdalla navigointi on helppoa, jolloin ei kuitenkaan ole 

vaikeaa palata takaisin mieleiseensä sivulle, jos ajautuu harhaan. 

 

Molemmat palvelut turvautuvat Jakob Nielsenin suosittelemiin turvallisuuskeinoihin, 

kuten juuri vahvistaminen palvelulle, että mainittu kohta on käyttäjän hyväksymä, 

esim. tuotteiden tilattu määrä tai mikä tuote kyseessä. Virheilmoitukset tulevat esil-

le, jos jokin kohta on täytetty väärin tai hyväksyntää ei ole annettu, jos on tapahtu-

nut muokkauksia. Kuitenkin palveluissa ei ole olemassa suojausta sille, että jos on jo-
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kin kirjoitus kesken ja harhapainalluksella siirtyy pois sivulta, niin teksti kuitenkin säi-

lyisi vielä tai että palvelu vaatii vahvistusta komennolle. Ongelma ei ole kovin suuri, 

koska kirjoitusta tapahtuu kummassakin palvelussa vain Palaute- osiossa. 

 

Virhetestauksen suhteen on hyvä seurata näitä kolmea Jakob Nielsenin mielestä tär-

keitä olevia asioita: Frequency (toistuttavuus, eli kuinka usein samat virheet toistu-

vat), impact (vaikutus, eli kuinka vakavia virheet ovat käyttäjälle) ja persistence (si-

sukkuus, eli kuinka sitkeästi samat virheet pysyvät). (J. Nielsen, 2006) 

 

10. Helpit ja dokumentit 

 

BTJ:n Extranet-palvelussa on olemassa vasemmassa navigointivalikossa Ohjeet- linkki, 

jota painamalla aukeaa laatikko, joka sisältää kaikki tarvittavat avut ja ohjeet sivun 

navigointia ja käyttöä varten. Kaikki sivuun liittyvät ohjeet ja avut ovat laitettu tä-

män linkin alle, jolloin avun tarvittaessa ovat samassa paikassa. 

 

Kirjaväylän sivujen toiminta, ohjeet ja avut on dokumentoitu erillisen linkin alle, joka 

sisältää useamman linkin eri aiheelta. Liitteet ovat ladattavia, jolloin niitä ei voi au-

kaista selaimessa. Kirjavälitys myös kertoo, koska viimeksi käyttäjä on ollut paikalla. 

 

Dokumentointi on yksityiskohtaisempaa Kirjavälityksen palvelussa. Oman ongelman 

avun hakemiseen on helpompaa verrattuna BTJ:n Extranetiin, sillä eri alueet ovat 

omien linkkien takana, jolloin voi helpommin löytää etsimänsä avun. Extranetin koh-

dalla kaikki sijaitsevat samassa paikassa, jolloin sitä jota itse etsii, voi joutua hake-

maan isommalla vaivalla. Kirjaväylän Ohjeet- linkit kuitenkin ovat ladattavia, joka voi 

tarkoittaa sitä, että kaikki käyttäjät eivät jaksa vaivautua edes lataamaan ohjeita. 

 

5 Päätelmät 

 

Selitys miten teen päätelmän, eli listaan kyllä kaikki 10 heuristiikkaa taas, mutta tällä kertaa 

käytetään Jakob Nielseniä katsomaan onnistuiko palvelut ja myös kirjoittajan oma mielipide 

liitetään asiaan. 

 

1. Yksinkertainen ja luonnollinen vuorovaikutus  

 

Palveluita käyttävät ihmiset, joille palveluiden käyttämät termit ja sanastot ovat en-

nestään tuttuja. Käyttäjinä toimivat asiakkaat esimerkiksi kirjastoista ja kirjakaupoista. 

Ne käyttäjät taas, jotka eivät ehkä ole alalla ja joudu käyttämään näitä alan termejä 

voi olla hämmentäviä lyhenteitä, kuten esimerkiksi NV Tarkenne.  
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Termien ja kieliasujen suhteen ei ole ongelmia käyttäjille, sillä palvelut ovat suunnitel-

tu siten, että kuka tahansa pystyy käyttämään niitä ja ymmärtämään. Joitakin termejä 

lukuun ottamatta tekstit ovat täysin ymmärrettäviä ja sopivia aivan jokaiselle. Tällöin 

sivuilla ei ole eroavaisuuksia toisiinsa ja toimivat kummatkin hyvin käyttäjän kanssa 

vuorovaikutuksen suhteen. 

 

2. Käyttäjän käyttövapaus 

 

Palvelut eivät tarjoa paljoa vapautta käyttäjälle siinä mielessä, että voisi muokata tie-

toja paljoakaan. Palvelut ovat enemmän omien tilausten seurantaan ja tuotteiden se-

laukseen. Kirjaväylän kohdilla on kuitenkin myös tilausmahdollisuus, jonka kohdalla 

käyttäjän erilaiset käyttömahdollisuudet ja käyttövapaus ovat tärkeitä.  

 

Käyttövapauden suhteen on vaikeaa sanoa onko hyvä vai huono asia, sillä sivujen käyt-

tötarkoitus on yksinkertainen ja mahdollisuudet vähäiset, mutta olisi kuitenkin hyvä an-

taa käyttäjille mahdollisuus enempään. Esimerkiksi Extranetin kohdalla tilausmahdolli-

suus olisi oivallista ja helpottaisi käyttäjien tilaamista runsaasti.  

 

3. Muistin kuormitus 

 

Palveluissa ei ole paljoa sisältöä ja sivuja, joiden vuoksi käyttäjän muistia kuormitet-

taisiin. Palveluissa on asetettu kaikki käyttäjän tilin tilaukset saman navigointilinkin 

alapuolelle, jolloin sivulle palaaminen on helppoa.  

 

Extranetin kohdalla on olemassa mahdollisuus tulostaa listoja, jolloin palveluun ei tar-

vitse tulla uudestaan, jonka vuoksi voidaan sanoa, että käyttäjän ei tarvitse muistaa ol-

lenkaan miten hän sai sen nimenomaisen listan esille.  

 

4. Ulkoasun selkyys 

 

Molemmat palvelut ovat selkeitä, joissa ei kummassakaan ole olemassa ärsykkeitä tai 

epäselviä sekoituksia. Ulkoasut tekevät tehtävänsä ja ovat sopivan yksinkertaisia siihen 

tarkoitukseen, että käyttäjät haluavat tehdä tehtävänsä palveluissa mahdollisimman 

nopeasti ja siirtyä siitä toisiin tehtäviin. Sivujen tarkoituksena ei ole houkutella lisää 

käyttäjiä. 

 

Kirjoittaja itse kokee Extranetin miellyttävämpänä silmille kuin Kirjaväylän, jossa on 

paljon valkoista tilaa. Liian kirkas tausta rasittaa silmiä ja vaikeuttaa lukemista hel-
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pommin kuin tummempi tausta tyyliin Extranet. Tekstit uppoavat liian hyvin Kirja-

väylän suureen valkoiseen taustaan. 

 

5. Palaute 

 

Palveluissa ei ole tarpeeksi tapahtumia, joista tulisi ilmoittaa käyttäjälle. Linkkejä, 

joilla on vierailtu, vaihtavat väriä jolloin käyttäjä tietää missä on käyty ja otsikoiden 

avulla käyttäjä tunnistaa millä sivulla on. 

 

Palvelut hoitavat hyvin ne tehtävät, mitä niillä on. Ilmoitetaan että salasanan vaihto on 

joko onnistunut tai epäonnistunut, jos sisäänkirjautumisessa on tapahtunut jokin virhe 

tai haussa ei ole käytetty oikeita elementtejä.  

 

Virheilmoitusten suhteen palvelun palautteista kerrotaan kohdassa 8. Hyvät virheilmoi-

tukset. 

 

6. Minimaalinen ja esteettinen suunnittelu 

 

Palvelut ovat yksinkertaisia ja silmille sopivia. Siinä missä Kirjaväylän värimaailma on 

vaalea ja vihreä, on Extranet tumma ja käyttää harmaita sävyjä. Tähän ratkaisuun tul-

tiin siinä mielessä, että tummat värit ärsyttävät vähemmän käyttäjien silmiä kuin vaa-

leat värit ja tällöin on myös helpompaa lukea kirjoituksia tietokoneen näytön ruudulta.  

 

Tämän vuoksi kirjoittaja itse kokee paljon valkoista tyhjää tilaa sivuilla oleminen silmiä 

ärsyttäväksi kokemukseksi. Kirjoittaja myös kokee, että Kirjaväylä- palvelun liian suuri 

valkoinen tyhjyys näyttää tilan haaskaukselta. Tässä taas Extranetin eroaa, jonka pal-

velu on suunniteltu venymään niin kännykkään kuin kotitietokoneelle sopivaan kokoon 

JavaScriptin avulla. Haaskattuja tiloja ei ole olemassa. 

 

7. Kokeneiden ja kokemattomien käyttäjien käyttömahdollisuudet 

 

Kummallakaan sivulla ei ole suuria mahdollisuuksia käyttää palveluita kuin tietyin tar-

koitetuin tavoin. Toisin sanoen käyttäjät eivät voi muuta kuin Kirjaväylän hakutoimin-

non edistynyttä hakutoimintoa. Extranetilla on enemmän sivuja kuin Kirjaväylällä, jol-

loin tällä palvelulla on monta eri reittiä samoille sivuilla. Kirjaväylällä ei taas ole tälle 

tarvetta. 
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Palvelut ovat suunniteltu sitä varten, että ovat mahdollisimman yksinkertaisia, niin kai-

killa toimii samalla yksinkertaisella tavalla. Toisin sanoen niin sanotuille kokeneille 

käyttäjille ei ole paljoa mahdollisuuksia palveluissa. 

 

8. Hyvät virheilmoitukset 

 

Palveluiden virheilmoitukset ovat hyviä. Jos sisäänkirjautuminen ei onnistu, sivut päi-

vittyvät ja pysyvät muuten samanlaisena, mutta tulee ilmoitus että sisäänkirjautumi-

nen epäonnistunut. Erikseen ei tule ilmoitusta, jos palvelin on alhaalla kylläkään niin 

käyttäjä voi ihmetellä miksi ei sisäänkirjautuminen onnistu.  

 

Yleisesti ei ole paljoa sanottavaa ja tutkittavaa palveluiden virheilmoituksista, koska 

niitä ei ilmesty paljoa. Sisäänkirjautumisen aikana voi tapahtua virheitä kuten myös sa-

lasanan vaihdossa. Näistä kummastakin ilmoitetaan kummassakin palvelussa selvästi, 

jos jotain menee väärin. Myös Kirjaväylän kohdalla tilaamisen suhteen esiintyy virheil-

moituksia, jos ei ole rastittanut tuotteita, jotka on vahvistanut tilaavansa. Tällöin pal-

velu kysyy käyttäjältä, että osa tilauksista on vielä vahvistamatta, jotta voidaan vahvis-

taa, että onko asiakas varmasti ajatellut olla laittamatta tätä tiettyä tuotetta tilauk-

seen. Virheilmoitukset ovat hyviä ja helposti ymmärrettäviä. 

 

9. Virheiden estäminen 

 

Koska täysin kattavaa virhetestailua ei voitu tehdä, kirjoittaja on tehnyt testit käyttäen 

ns. hyvin yleisiä ja pieniä virheitä testauksessa ja vertailussa. Tähän lukeutuu esimer-

kiksi haussa väärien merkkien käyttö, salasanan vääränlainen vaihto ja tilaaminen. 

 

Palvelut selviytyivät hyvin virheiden estämisestä, mutta kummallakin oli asioita joiden 

suhteen tulisi tapahtua parannuksia. Muun muassa palaute-osio tarvitsee kummallakin 

parannuksia sen suhteen, että voidaan säilyttää kirjoitus sen varalta, että siirtyy vahin-

gossa sivulta pois tai jokin muu syy, miksi tekstit saattaisivat hävitä. 

 

10. Helpit ja dokumentit 

 

Kirjaväylän help- osasto on epäselvä ja ikävä paikka käydä kesken asioinnin, joka sijait-

see omalla sivullaan. Ei ole täysin varmaa, mitä mikäkin linkki sisältää ja järjestys on 

myös sekava. Tämän suhteen tulisi tehdä korjauksia ja uusia ratkaisuja, jotta käyttäjä 

säästäisi aikaa ja vaivaa apua etsiessään. 
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Extranetissä help- osasto on yksinkertaisemmin toteutettu, jossa kaikki ovat yhden lin-

kin alapuolella. Help- ikkuna avautuu nykyiseen sivuun, jonka avulla käyttäjän ei tarvit-

se siirtyä nykyiseltä sivulta ollenkaan pois ja näin helpottaa ja nopeuttaa käyttäjän ai-

kaa palvelussa. Ainoa parannusehdotus olisikin, että help- linkkiä painamalla tulisi en-

simmäisenä esille nykyisen sivuun liittyvät tekstit. 

 

Extranetissä on ehdottomasti haluttu välttää käyttämästä ponnahdusikkunoita, vaan 

kaikki tapahtuisivat saman ikkunan alla. Kirjaväylässä taas joitakin tiedostoja, kuten 

dokumentit, avautuvat uutena tiedostona, joka voi joko olla hyvä tai huono asia, riip-

puen siitä haluaako käyttäjä tallentaa tiedostot omalle koneellensa. Muuten kummatkin 

palvelut välttävät käyttämästä ponnahdusikkunoita Jakob Nielsenin suosittelemalla 

pohjalla, joka vain häiritsee ja tekee käyttäjistä turhautuneita. (J. Nielsen, 2002) 
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