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TIIVISTELMÄ 

 
Opinnäytetyön aiheena oli käytettävyyden kehittäminen Urbiet.fi-palvelussa. Tavoittee-
na oli käsitellä jo ennen opinnäytetyön tekoa löydettyjä käytettävyysongelmia sekä työn 
teon aikana löydettyjä ongelmia ja keksiä niihin mahdollisimman taloudelliset ja toimi-
vat ratkaisut. 
 
Urbiet.fi-palvelu on osa Urbiet-palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat Urbiet.fi-sivusto 
sekä Urbiet-kaupunkitaulut. Palvelussa on kyse tapahtumainformaatiokanavasta, jossa 
käytetään välineenä digitaalisia näyttötauluja (kaupunkitaulut). Palvelussa eri tahot voi-
vat ilmoittaa tapahtumistaan sekä sivustolla että tauluilla. Urbiet.fi-palvelu on käyttöliit-
tymä tapahtumatietojen syöttämiseen ensisijaisesti Urbiet-kaupunkitauluihin ja toissijai-
sesti Urbiet.fi-sivustolle.  
 
Tutkimuskohteen eli Urbiet.fi-palvelun käytettävyysongelmista opinnäytetyön tekijällä 
oli jo ennen työn tekoa jonkinlainen käsitys, sillä hän käytti kyseistä palvelua suorittaes-
saan opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua kesällä 2009. Tämän lisäksi tutkimusmenetel-
miin kuuluivat osittainen heuristinen arviointi, toimeksiantajan haastattelut ja hänen 
laatimansa lista palvelun käytettävyysongelmista, tekijän omakohtaiset kokemukset 
palvelusta opinnäytetyön teon aikana sekä sähköpostipalaute. 
 
Opinnäytetyö käsittelee Urbiet.fi-palvelun käytettävyysongelmien ja niiden ratkaisujen 
lisäksi käytettävyyden teoriaa yleisesti. Myös palvelun rakennetta ja siinä käytettyjä 
tekniikoita käsitellään palvelun kokonaiskuvaa selventämään. 
 
Opinnäytetyön tuloksena on monen kymmenen sivun mittainen ongelmaluettelo ratkai-
suehdotuksineen. Tulokset ovat hyvinkin käyttökelpoiset, sillä tässä työssä ehdotettujen 
parannusten ja käytettävyysongelmien korjaamisen myötä Urbiet.fi-palvelusta saadaan 
käyttäjäystävällisempi ja tehokkaampi käyttää. Tosin järjestelmän perustavanlaatuisem-
paankin remonttiin voisi olla tarvetta. Ennen mahdollista remonttia kannattaa kuitenkin 
inventoida tämän työn tutkimuskohteesta hyvät puolet jatkokehitystä varten, sillä niitä-
kin palvelusta löytyy. 



 
 

 
 
Keywords electronic services network services event marketing 
  usability 
 

Tampere University of Applied Sciences, Bachelor's Degree 
Business Information Systems 
 
Writer    Virpi Romppanen 
Thesis    Developing Usability in Urbiet.fi-service 
Pages    108 
Graduation time  4/2010 
Thesis Supervisor  Lecturer Petri Heliniemi 
Co-operating Company Urbicultural Affairs Oy 
 
 
ABSTRACT 

 
The subject of this Bachelor’s thesis was the development of usability in Urbiet.fi-
service. The aim was to process the usability issues which were found both even before 
this thesis work took place and found during carrying out this thesis. In addition, the 
aim was to come up with solutions to these issues. 
 
Urbiet.fi service is part of Urbiet-service package, which includes the Urbiet.fi-site and 
Urbiet-city boards. The purpose of Urbiet-service package is to be an event information 
channel, which uses digital displays as tools to provide information about events. By 
using the service, different actors can announce their up-coming events both in websites 
and on boards. Urbiet.fi-service is an interface for entering data primarily into Urbiet-
town boards and alternatively into the Urbiet.fi-site. 
 
The author had some kind of an idea about the topic of study, i.e. Urbiet.fi-service usa-
bility issues before she began to do this Bachelor’s thesis, because she had used the ser-
vice during her practical training in the summer of 2009. In addition to this, the metho-
dologies used in the study were partially heuristic evaluation; co-operating company’s 
interviews and a list of usability issues made by the company, author’s own experiences 
with the service during this thesis work and e-mail feedback. 
  
The Bachelor’s thesis deals with the Urbiet.fi-service usability issues and the solutions 
to them, in addition to the general theory of usability. The thesis also deals with the 
structure of the service and the technologies used for the service in order to clarify the 
overall picture. 
 
The result of this thesis is a dozens of pages long list of usability issues and solutions to 
them. The results are very useful, because by executing the improvements proposed in 
this Bachelor’s thesis, the service will become more user friendly and more efficient to 
use, although the system might be in need for a more fundamental renovation. Before a 
possible fundamental renovation, it is worthwhile to take an inventory of study’s posi-
tive aspects for further development, because those can also be found in the Urbiet.fi-
service. 
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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyö käsittelee käytettävyyden teoriaa ja Urbiet.fi-palvelun käytettävyyson-

gelmia. Urbicultural Affairs Oy:llä (tästä eteenpäin UrbicA) on palvelukokonaisuus ni-

meltään Urbiet, joka on syntynyt ideasta välittää reaaliaikaista tapahtumatietoa digitaa-

lisilla näytöillä kaupunkitilassa (Urbiet-kaupunkitaulut). Urbiet.fi-palvelu on osa Urbiet-

palvelukokonaisuutta, ja se on suunnattu erilaisten tapahtumien tarjoajille ja järjestäjille. 

Palvelussa he voivat ilmoittaa tapahtumistaan joko sekä internetsivustolla että kaupun-

kitauluilla tai pelkästään internetsivustolla. Urbiet.fi-palvelu on käyttöliittymä tapahtu-

matietojen syöttämiseen ensisijaisesti Urbiet-kaupunkitauluihin ja toissijaisesti Ur-

biet.fi-sivustolle.  

 

Tutkimuskohteen eli Urbiet.fi-palvelun käytettävyysongelmista opinnäytetyön tekijällä 

oli jo ennen työn tekoa jonkinlainen käsitys, sillä hän käytti kyseistä palvelua suorittaes-

saan opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua kesällä 2009. Tämän lisäksi tutkimusmenetel-

miin kuuluivat osittainen heuristinen arviointi, toimeksiantajan haastattelut ja hänen 

laatimansa lista palvelun käytettävyysongelmista, tekijän omakohtaiset kokemukset 

palvelusta opinnäytetyön teon aikana sekä sähköpostipalaute. 

 

Opinnäytetyön tavoite on käsitellä sekä jo ennen opinnäytetyön tekoa löydettyjä Ur-

biet.fi-palvelun käytettävyysongelmia että työn teon aikana löydettyjä ongelmia ja kek-

siä niihin mahdollisimman taloudelliset ja toimivat ratkaisut. Ehdotettujen ratkaisujen 

pohjalta tehtyjen parannusten myötä on palvelun tarkoitus palvella kaikkia asiakkaitaan, 

niin ilmoittajia kuin tapahtumailmoitusten lukijoitakin, entistä paremmin. Urbiet.fi-

palvelu on yhäkin beta-vaiheessa. Palvelun kehitystä on vaiheistettu; mitä tehtiin ihan 

ensin, mitä jätettiin seuraavaan vaiheeseen ja mitä tehdään tulevissa vaiheissa. Urbiet.fi-

palvelun ja Urbiet-kau-punkinäyttöjen kehityksen vaiheistusta tehdään samaan aikaan. 

 

Lähteinä työssä on suurimmaksi osaksi käytetty kolmea kirjaa: Sinkkosen, Kuoppalan, 

Parkkisen ja Vastamäen Käytettävyyden psykologia -teosta, Sinkkosen, Nuutilan ja 

Törmän Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu -teosta ja Kuutin teosta Käytettä-

vyys, suunnittelu ja arviointi -teosta sekä Nielsenin kotisivuja. Käytettävyyden teo-

riaosuuteen olisi löytynyt yllin kyllin materiaalia, joten tekijän oli pakko valita tär-
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keimmät monien joukosta. Tässä auttoivat paljon toisten samasta aiheesta tekemät opin-

näytetyöt, joista tekijä katsoi osviittaa käytettäviin lähteisiin. Muina lähteinä työssä on 

käytetty lähinnä online-lähteitä, joista monet oli kirjoitettu englanniksi. Myös sähköpos-

teja on käytetty lähteinä. Kaikki käytetyt lähteet palvelivat tarkoitustaan kiitettävästi, ne 

olivat käyttökelpoisia ja helppolukuisia. Jotkin toimeksiantajalta saadut raportit ja muut 

julkaisemattomat lähteet eivät olleet ymmärrettävyydeltään huippuluokkaa, mutta niihin 

sai lisäselvennystä kysyttäessä. Kaikkeen ei-julkaisemattomaan materiaaliin on varmis-

tettu lupa tätä työtä varten. 

 

Opinnäytetyö käsittää tämän kirjallisen raportin, joka on kokonaisuudessaan myös toi-

meksiantajalle palautettava tutkimus Urbiet.fi-palvelun käytettävyysongelmista sekä 

käytettävyyden teoriasta. 

 

Rajaukset 

Opinnäytetyöstä on rajattu pois Urbiet-palveluihin kiinteästi kuuluviin kaupunkitaului-

hin liittyvä rakenne, kuten se, miten data syötetään näkymään kaupunkitauluilla, ja mi-

ten kyseistä dataa hallitaan. 

 

Työssä ilmi tulevissa käytettävyysongelmien ratkaisuissa tekijä vastaa ennemminkin 

kysymykseen mitä pitää tehdä ongelman korjaamiseksi, ei niinkään miten ongelma kor-

jataan. Tekijä ei ota ratkaisuissaan tietokannan rakenteisiin liiemmälti kantaa. 

 

Käytettävyyden teoriaosuuden rajaaminen osoittautui yllättävän haastavaksi. Rajaamista 

jouduttiin tekemään aika radikaalisti, sillä käsiteltäviä asioita olisi ollut vaikka kuinka 

paljon, mutta johonkin tarvitsi vetää raja. Tekijä kehottaakin heitä, joilla heräsi mielen-

kiinto aihetta kohtaan, lukemaan siitä lisää edellisessä luvussa mainituista päälähteistä. 
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2 Käytettävyys 
 

Käytettävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti tuotteen toimintoja käyttä-

jä käyttää saavuttaakseen haluamansa päämäärän. (Kuutti 2003, 13.) Käytettävyys ja 

ihmisen ja koneen vuorovaikutus (Human-Computer Interaction, HCI, CHI) nähdään 

usein rinnakkaisina termeinä puhuttaessa tietoteknisten sovellusten käytettävyydestä, 

mutta käytettävyys ei suinkaan ole vain tietoteknisten tuotteiden ominaisuus (Kuutti 

2003, 13; Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002, 20). Jos esimerkiksi 

matkustetaan vieraaseen maahan, eikä siellä lämmintä ja kylmää vettä kraanassa symbo-

loida mitenkään, ja kylmä vesi on toisissa hotelleissa oikealla ja toisissa vasemmalla, on 

hankala ennustaa, kumpaan suuntaan kraanan vipua tulee kääntää haluttaessa lasillinen 

kylmää vettä. Tällainen käytettävyysongelma on suhteellisen helppo korjata lisäämällä 

kraanaan universaali sininen ja punainen värikoodi. 

 

Kuutin (2003, 14) mukaan käytettävyys tieteenalana tutkii ja käsittelee tuotteen käytet-

tävyyden hyväksi tai huonoksi tekeviä ominaisuuksia. Käytettävyys käsittelee hänen 

mukaansa myös menetelmiä, joilla voidaan suunnitella käytettävyydeltään hyviä tuottei-

ta, ja joilla voidaan arvioida valmiin tuotteen käyttävyyttä. 

 

Sinkkonen, Nuutila ja Törmä (2009, 20) suomentavat vapaasti ISO 9241-11 -standardin 

käytettävyyden määritelmän ”mittariksi, jolla mitataan, kuinka käyttökelpoinen, teho-

kas ja miellyttävä tuote on käyttää oikeassa käyttöympäristössään, kun käyttäjinä ovat 

sen omat käyttäjät”. Määritelmässä ei mainita helppokäyttöisyyttä tai opittavuutta, 

vaikka ne ovat käytettävyyden tavallisimmat synonyymit arkikielessä, ja ne yleensä li-

säävät tuotteen käytän tehokkuutta. Tuote on käyttökelpoinen, kun lopputulos on täydel-

linen, oikea ja virheetön. Tehokkuuden mittareita ovat raha, resurssit ja aika. Käyttökel-

poisuuteen sisältyvä virheettömyys on sekin tehokkuutta, ja mahdollisia virheitä onkin 

kahdenlaisia: niitä, jotka jäävät lopputulokseen (virheettömyyden vaatimus ei täyty) ja 

niitä, jotka huomataan ja korjataan (tehokkuuden vaatimus ei täyty). Kun kaikki tuot-

teen osatekijät on tehty huolellisesti ja ne ovat osa johdonmukaista kokonaisuutta edellä 

mainitun määritelmän mukaan, saavutetaan käytettävyys. (Sinkkonen ym. 2009, 20.) 
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Kuviossa 1 on kokoavasti kuvattu, mitä kaikkea tuotteen hyvään käytettävyyteen kuu-

luu. Jotta tuote saavuttaa hyvän käytettävyyden, tulee sen sopia sekä ihmiselle että teh-

tävään, tilanteeseen, ympäristöön ja käyttäjälle, jolle se on tarkoitettu. (Sinkkonen ym. 

2009, 21.) Kognitiivinen on yhtä kuin tiedollinen, tiedon ja ymmärryksen alaan kuulu-

va, tajunnallinen (Koskela 2003). 

 
Kuvio 1: Sinkkosen ym. (2009, 21) kuviota soveltaen hyvän käytet-
tävyyden osa-alueet ja koostumus.  
 

Nielsenin (2003) määritelmän mukaan käytettävyys on laatuominaisuus, joka määritte-

lee, kuinka helppokäyttöinen käyttöliittymä on. Termi käytettävyys viittaa myös help-

pokäyttöisyyden parantamismenetelmiin suunnitteluvaiheessa. Käytettävyyden määrit-

telee viisi laatuosa-aluetta: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheiden määrä ja 

niistä toipuminen sekä tyytyväisyys. Kuviossa 2 kuvataan, mitä kaikkea käyttävyys kä-

sitteenä pitää sisällään.  

 

Eräs toinen tärkeä laatuominaisuus on hyödyllisyys. Tekeekö tuote sen, mitä käyttäjä 

tarvitsee? Hyödyllisyys ja käytettävyys ovat yhtä tärkeitä laatuominaisuuksia. Tuote ei 

ole oikeastaan minkään arvoinen, vaikka se olisikin käytettävyydeltään hyvä, jos siitä ei 
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ole mitään hyötyä. Jos taas tuote on teoriassa hyödyllinen, mutta sitä ei osata käyttää, on 

se silloinkin käytännössä yhtä tyhjän kanssa. (Nielsen 2003.) 

 

 
Kuvio 2: Käytettävyyden osatekijät (Räihä 2010)1 
 

 

2.1 Miksi käytettävyys on tärkeää? 
 

Mikäli ihmiset kokevat jonkin tuotteen hankalaksi käyttää, luopuvat he todennäköisesti 

tuotteen käytöstä (Nielsen 2003). Varsinkin näinä internetin aikoina, kun tietokoneet 

ovat vallanneet jo lähes joka kodin, on käytettävyys saanut yhä suuremman ja vankem-

man aseman. Jos käyttäjä ei osaa käyttää verkkokauppaa tai -lehteä, on hän hyvin pian 

klikannut itsensä toiselle sivustolle, ja tämähän ei palvelun tarjoajalle ole taloudellisesti 

kannattavaa. Verkkokauppojen ja muidenkin verkkopalvelujen kannattaa ottaa käytettä-

vyys vakavasti. Jos asiakas ei löydä tuotetta, ei hän sitä voi myöskään ostaa (Nielsen 

2003). Varsinkaan tietoteknisten sovellusten markkinoilla ei tänä päivänä mene mikä 

tahansa kaupaksi, vaan ihmiset vaativat tuotteilta käytettävyyttä. Käytettävyys onkin 

tärkeä valttikortti tuotteita markkinoitaessa. (Kuutti 2003, 15.)  

 

Nielsen (2003) kehottaa miettimään käytettävyyden tärkeyttä yrityksen sisällä. Kun 

jonkin yrityksen työntekijöille koulutetaan vaikkapa uuden sovelluksen käyttöönottoa, 

vie se paljon vähemmän aikaa ja resursseja silloin, kun sovellus on käytettävyydeltään 

hyvä. Nielsen lisää, että käytettävyydeltään hyvä sovellus lisää työntekijöiden tehok-

1Alkuperäinen lähde: Nielsen, Jakob 1993. Usability Engineering. Academic Press. 
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kuutta ja nopeuttaa työntekoa, kun sovellus otetaan käyttöön. Kuutti (2003, 16) mainit-

see käytettävyyden välillisen merkityksen, sillä tehokkuudesta voi koitua jopa valtavia 

kansantaloudellisia etuja. Esimerkiksi, jos lasketaan, että jossakin koko Suomessa käy-

tettävässä sovelluksessa on käytettävyysongelma, ja tämän takia jonkin tietyn asian te-

keminen vie 20 sekuntia enemmän aikaa kuin ilman ongelmaa. Kun tämän aikaa vievän 

asia tekee päivän aikana vaikka 500 000 käyttäjää pari kertaa päivässä, voidaan todeta, 

että käytettävyysongelma maksaa vuositasolla kohtuuttoman paljon, ja että käytettä-

vyysongelmasta eroon hankkiutuminen tulisi taloudellisesti kannattavammaksi. (Kuutti 

2003, 16.) 

 

 

2.2 Ihmiseen perustuva käytettävyysajattelu 
 

Ihmisen roolia on pyritty korostamaan jo pitkän aikaa ihmisen ja teknisten laitteiden 

vuorovaikutuksen tutkimuksessa. Ihmisen sovittaminen koneeseen oli puheenaiheena jo 

toisen maailmansodan aikana. Ihmisen toiminta määriteltiin laitesuunnitelmasta lähtien. 

Tämä saattoi tarkoittaa vaikkapa panssarivaunun hallintajärjestelmien ergonomista tut-

kimusta. ”Ihmisen tuli hallita niitä laitteiden toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä, joita 

ei voitu mekaanisesti toteuttaa”. (Saariluoma 2004, 13.) Ihmiseen perustuvaa käytettä-

vyysajattelua mietittäessä myös intuitiivisuus eli asian tuttuus ihmisen yksilöllisen ko-

kemusmaailman valossa nousee mieleen (Kuutti 2003, 13). Intuitiivisuuden avulla on 

voitu suunnitella käytettävyyden kannalta edullisia ominaisuuksia laitteisiin, kunhan 

käyttäjien intuitiivisuus on tiedossa. Sinkkonen ym. (2002, 78) toteavat, että ihminen 

käyttää ennakkokäsityksiään tulkitessaan näkemäänsä ja kuulemaansa asiaa. Tulkinta 

jää muistiin, ei suinkaan objektiivinen todellisuus. He jatkavat, että tulkintaan vaikutta-

vat aiemmat kokemukset, ennakkoluulot, opit ja jopa mielentila. 

 

Kuviossa 3 havainnoidaan ihmisen kognitiivisia perusprosesseja, joita jonkin kohteen, 

kuten käyttöliittymän, havaitsemiseen tarvitaan. Havaitakseen kohteen ihmisen tulee 

aistia (nähdä, kuulla, haistaa, maistaa tai tuntea) ja kiinnittää tarkkaavaisuutensa oikei-

siin asioihin. Jotta havaitut asiat jäisivät muistiin, pitää ne kyetä tulkitsemaan, eli niille 

tulee löytyä merkitys. Jos havainnosta ei saada selvää, ihminen tarvitsee ja hakee lisää 

tietoa. (Sinkkonen ym. 2002, 79.) 
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Kuvio 3: Sinkkosen ym. (2002, 79) kuviota soveltaen ihmisen kog-
nitiiviset perusprosessit, joita jonkin kohteen havaitsemiseen tar-
vitaan. 
 

Toisin kuin laitteilla ja koneilla, ihmisellä on itsenäisiä tarkoitusperiä, jotka eivät aina 

ole järkeviä, eivätkä helposti selitettävissä (Saariluoma 2004, 13). Saariluoma (2004, 

14) kertoo tyypillisen esimerkin suunnitteluvirheestä, joka johtui siitä, että tätä seikkaa 

ei ollut otettu huomioon, nimittäin Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus. Onnettomuu-

den yksi keskeinen tekijä oli varolaitteiden kytkeminen pois käytöstä2. Prosessin suun-

nittelijat eivät olleet ottaneet huomioon sitä, että ihmiset asettavat välillä järjettömiäkin 

päämääriä itsenäisesti, eivätkä toimi koneen tavoin luonnonlakien pohjalta. Ihmisen 

toimintaa ohjaavat tietyt psykologiset ja sosiaaliset lainmukaisuudet, joita ei ole helppo 

hallita. Suunnittelijat eivät siis voineet kuvitellakaan, että kukaan ihminen olisi niin va-

romaton, että tietoisesti sulkisi varolaitteet, ja siksi tätä mahdollisuutta ei ollut eliminoi-

tu riittävän tehokkaasti. (Saariluoma 2004, 14.) 

2Alkuperäinen lähde: Gittu, et aeli 1987 
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Usein on viisainta suunnitella laite sen mukaan, mihin käyttötilanteisiin sitä tarvitaan. 

Kun käyttötilanteet on ensin kartoitettu, on selkeää lähteä niiden pohjalta kehittämään 

käyttötilanteisiin sopivaa laitetta, ja suunnittelemaan sen tekniikkaa. (Saariluoma 2004, 

15.)  

 

Aistit, visuaalisuus ja vuorovaikutus 

Ihmisen aisteilla on suuri vaikutus käytettävyyden suhteen, erikoisasemassa verkkoso-

velluksista ja -sivustoista puhuttaessa on näkö, sillä molempien käyttöliittymiä käyte-

tään jonkinlaisen näyttöpäätteen ääressä, jota katsotaan. Tämän vuoksi visuaalisuuteen 

tulee kiinnittää erityisesti huomiota suunniteltaessa tällaisia tuotteita. Myös vuorovaiku-

tuksen huomiointi on tärkeää, sillä tuotteen (laitteen) tulee kyetä ”kommunikoimaan” 

käyttäjän (ihmisen) kanssa. Käyttäjä ei tee mitään tuotteella, jota hän ei osaa käyttää.  

 

Ihminen aistii havaintoja ympäröivästä maailmasta ja kykenee toimimaan interaktiivi-

sesti ympäröivän maailman kanssa. Ihmisen aistit ja erilaiset päättelymekanismit ovat 

erityisen kiinnostavia ja nivoutuvat yhteen käytettävyyden kannalta. Niistä tehtyjä joh-

topäätöksiä saattaa olla hankalaa luokitella joko aisteista tai loogisesta päättelystä joh-

detuiksi. (Kuutti 2003, 22.)  

 

Ihmisen aistiminen ja havainnointi ei onnistu, mikäli ärsykekynnys ei ylity. Tyypillinen 

esimerkki tästä on informaation sekoittuminen taustaan vaikka internetsivustolla. Tausta 

tai mikään muukaan elementti sivustolla ei saa aiheuttaa liikaa ärsykettä ja hälyä, jotta 

itse informaatio ei huku siihen. Sivuston informaatio tulee ryhmitellä siten, että tärkeät 

asiat erottuvat sivustolta ja sivusto on organisoitu järkevästi. Aistivihjeitä, kuten visuaa-

lisia vihjeitä, on hyvä käyttää, jos on odotettavissa, että käyttäjän mielenkiinto suuntau-

tuu muualle. (Sinkkonen ym. 2002, 88-91.) 

 

Ihminen luo havainnoille merkityksiä yhdistelemällä niitä mielessään oleviin asioihin ja 

vanhoihin havaintoihin. Merkitykseen vaikuttavat myös ihmisen henkilöhistoria, kult-

tuuri ja toimimisympäristö. Havainnot muokkaavat ihmisen mielikuvia asioista ja koh-

teista. Mielikuvilla taas on vaikutusta havaittaviin ärsykkeisiin, sillä ne ohjaavat tiedon 

etsintää, ja tämä taas vaikuttaa ihmisen maailmankuvaan. Mikäli uusi ärsyke ei liity 

käyttäjän maailmankuvaan, ei sillä ole yleensä minkäänlaista vaikutusta käyttäjään. 

(Sinkkonen ym. 2002, 91-93.) 
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Ihmiselle on luontaista mieltää yhteenkuuluviksi havainnoimiaan asioita sekä yksittäisiä 

ärsykkeitä ja ryhmitellä niitä isommiksi kokonaisuuksiksi. Kohteen tuttuus ja havaitsi-

jan odotukset vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti kohde tunnistetaan ja luokitellaan. 

Hahmolait kuvaavat näitä ihmisen osin ennalta opittuja ja osin synnynnäisiä piirteiden 

yhdistelytapoja. Tuotteen yhteenkuuluvat asiat tulisi ryhmitellä yhteen hahmolakien 

mukaan, jotta tuotteen käyttöliittymä ei hahmottuisi käyttäjälle luonnostaan toisin kuin 

suunnittelija oli ajatellut. (Kuutti 2003, 27; Sinkkonen ym. 2002, 102, 104.) 

 

Hahmolakeja ovat Kuutin (2003, 27-28) ja Sinkkonen ym. (2002, 102-104) mukaan 

muun muassa seuraavat: 

• Läheisyys. Lähellä toisiaan sijaitsevat visuaaliset ärsykkeet mielletään yhteen-

kuuluviksi. 

• Samanlaisuus. Samanlaiset ja samannäköiset ja -väriset kohteet ja yksityiskohdat 

mielletään samaan ryhmään kuuluviksi. 

• Yhteenliittyminen. Jos kohteet liittyvät toisiinsa eli ovat toisissaan kiinni, ne 

kuuluvat yhteen ryhmään. Tämä hahmolaki on yleensä vahvempi kuin muut lait. 

• Sulkeutuvuus. Kun jokin alue rajataan visuaalisesti tai visuaaliset ärsykkeet 

ikään kuin sulkevat sisäänsä jonkin alueen, mielletään kyseisellä alueella olevat 

kohteet yhteenkuuluviksi. 

• Valiomuotoisuus. Kuviot mielletään mahdollisimman yksinkertaisiksi ja valio-

muotoisiksi. 

 

Sinkkonen ym. (2002, 107) summaavat näköhavaintojen jäsentymisestä tärkeäksi sei-

kaksi sen, että ihmisen huomion vetää lähes aina välittömästi puoleensa sellainen kohde, 

joka erottuu selvästi, tai joka on uusi tai lähellä havainnoijaa, esimerkiksi suuret kont-

rastit, kylläiset värit, tyhjä tila kohteen ympärillä, erilaisuus ja yhteensopimattomuus 

ympäristön kanssa sekä vialla olevat asiat ja epätavalliset, mielenkiintoiset muodot. 

 

Käyttäjällä on yleensä luonnostaan ennakkokäsityksiä tuotteesta, jota käyttää ensim-

mäistä kertaa. Ennakkokäsityksiin voivat vaikuttaa muut vastaavat tuotteet, mainokset 

ja media, käyttöohje tai tuotteen käyttötarkoituksen päättely. (Sinkkonen ym. 2002, 77.) 

Käyttäjän käyttäessä esimerkiksi uutta kameraa ensimmäistä kertaa, olettaa hän näinä 

digikamera-aikoina, että otetut kuvat tallentuvat digitaaliseen muotoon joko kameraan 
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integroituun muistiin tai erilliselle muistikortille, josta ne voidaan siirtää tietokoneen 

muistiin, ja tätä kautta niitä voidaan katsella, tulostaa tai vaikka jakaa ystäville. Lisäksi 

käyttäjän ennakkokäsityksenä on, että hän voi tarkastella heti kuvan ottamisen jälkeen 

otoksiaan, jotta voi valita, mitkä otokset hän säästää ja mitkä tuhoaa. Kamerassa ei 

myöskään ole filmiä rajoittamassa kuvien määrää, eikä kameran filmiä tarvitse manuaa-

lisesti rullata. Ennakkokäsityksenä on myös, että käyttäjä ei joudu tihrustamaan kuvaa 

ottaessa etsimen läpi, vaan hän näkee tulevan kuvan mukavasti kameran näytöltä. Itse 

asiassa välillä käy niin, että käyttäjä, joka ei ole ennen käyttänyt digikameraa, koettaa 

löytää kamerasta etsintä, jonka läpi tarkastella tulevaa kuvaa, suurimmassa osassa digi-

kameroista ei ole enää perinteistä etsintä. Sinkkonen ym. (2002, 77) toteaakin, että jotta 

käyttäjä kykenisi käyttämään tuotetta, on hänen havaittava siitä käytön kannalta kaikki 

oleellinen. Jos jotakin oleellista jää huomaamatta, on syynä yleensä se, että jokin väärä 

asia vie hänen huomionsa tai se, että asiat hahmottuvat hänelle väärin tai ne eivät hah-

motu hänelle lainkaan. (Sinkkonen ym. 2002, 77.) 

 

Kuviot 4 ja 5 havainnoivat, kuinka kameran käytön ennakkokäsitykset ovat muuttuneet. 

Vasemmassa kuviossa vanhempi kameramalli, jossa etsimen kautta katsotaan tuleva 

otos. Oikealla uudempi malli, jossa katsotaan näytöstä tuleva otos. Eritoten lasten leik-

kejä katsoessa huomaa, kuinka ennakkokäsitykset joidenkin tuotteiden kohdalla ovat 

muuttuneet. Tänä päivänä ei luultavasti yksikään lapsi leiki leikkikameralla vasemman 

kuvan tavoin. Myös lapsilla on ennakkokäsityksiä tuotteista, vaikka lapset eivät usein 

tuotteen tekniikasta mitään ymmärräkään. 

 

   
Kuviot 4 ja 5: Kameran käytön muuttuneet ennakkokäsitykset 
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Kuutin (2003, 90-100) mukaan visuaalinen suunnittelu on tärkeä osa käytettävyyttä ja 

sen osa-alueita ovat muun muassa elementtien sommittelu ja tasapaino, värit sekä käyt-

täjän huomion ohjaaminen. Visuaalisia vihjeitä ja huomion ohjaamista tarvitaan erityi-

sesti silloin, kun asia, jota käyttäjä tarvitsee, on syystä tai toisesta huonosti esillä. Visu-

aalisena vihjeenä voi toimia vaikka teksti, väritys tai jokin silmäänpistävä elementti 

tuotteessa. (Sinkkonen ym. 2002, 158.) 

 

Visuaalisessa suunnittelussa tulisi aina pitää mielessä yhdenmukaisuus (Kuutti 2003, 

90). Tähän auttaa, kun muistaa vanhan sanonnan ”yksinkertainen on kaunista”. Visuaa-

linen suunnittelu on parhaimmillaan, kun se on yksiselitteistä ja selkeää, ja se auttaa 

käyttäjää hahmottamaan kokonaisuuksia, vastaa käyttäjän käsitystä todellisuudesta ja 

helpottaa tärkeiden signaalien havaittavuutta (Sinkkonen ym. 2002, 125-126).  

 

Sinkkonen ym. (2009, 249-251) kertovat visuaalisen suunnittelun tehtävien olevan seu-

raavat: 

• Esteettisyys. Usein ihmiset pitävät esteettisiä tuotteita laadukkaampina ja help-

pokäyttöisempinä kuin muita tuotteita, vaikka esteettisyys ja käytettävyys ovat-

kin itsenäisiä ominaisuuksia. Esteettisyys on elämyksiä ja mielihyvää tuottava 

tekijä, ja näistä seuraava positiivinen tunnetila auttaa käyttäjää sietämään jopa 

pieniä käytettävyysongelmia, kun positiivinen tunnetila vaikuttaa myönteisesti 

esimerkiksi tehokkuuteen, oppimiseen ja ongelman ratkaisuun. Vastaavasti nega-

tiivisella tunnetilalla voi olla haitallisia vaikutuksia, kun suuttuneen ihmisen 

ajattelu ja luovuus kapenevat. 

• Brändi. Brändi vetoaa käyttäjän tunteisiin, ja parhaimmillaan se on persoonalli-

nen, puhutteleva ja merkityksellinen käyttäjälle kuvastaen yrityksen arvoja ja 

toimintatapaa. Brändiä ilmennetään lähes kaikkialla tuotteessa, kuten nimessä, 

logossa, väreissä, tekstissä, grafiikassa ja elementtien muodossa. 

• Kokonaisilme. Muun muassa väreistä, muodoista sekä yhtenäisestä ja taloudelli-

sesta typografiasta syntyy suunnittelun kokonaisilme. 

• Persoonallisuus. Persoonallisuuteen vaikuttaa kaikki, ja se on hyvin tavoiteltava 

ominaisuus. Käyttäjä havaitsee persoonallisuuden ensimmäisenä visuaalisesta 

ilmeestä. Ristiriitaiset elementit vaikuttavat usein heikentävästi persoonallisuu-

teen. 
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Sinkkonen ym. (2009) luettelevat muutamia huomioitavia asioita visuaalisen ilmeen 

suunnittelusta. Kun käyttäjä tulee vaikka verkkosivuston etusivulle, on lähestulkoon 

ainoastaan visuaalisen suunnittelun ansiota, jos käyttäjä niiden muutaman sekunnin ai-

kana, kun hän silmäilee sivua, vakuuttuu siitä, että hän on löytänyt etsimänsä. Visuaali-

sen ilmeen vakuutettua käyttäjä hän kokee, että tämä on juuri sitä, mitä hän haki, tätä 

hän osaa käyttää, tämä on luotettava ja/tai viihdyttävä. Lisäksi visuaalisuus antaa käyttä-

jälle vihjeitä siitä, mikä sivustolla on tärkeää. 

 

Tuotteen käyttöliittymän merkittäviä osia ovat näppäimistö ja näytöt (laitteilla), tekstit, 

otsikot ja kontrollit (tietojärjestelmissä), mutta myös tyhjät pinnat ovat merkittävä osa 

käyttöliittymää. Hyvässä käyttöliittymässä ulkoasu luo tuotteesta yhtenäisen kokonai-

suuden ja tukee tuotteen käsitteellistä sisältöä. Jotta käyttäjän ja tuotteen vuorovaikutus 

onnistuu, tulee käyttäjän osata lukea suunnittelijan merkkikieltä. Jos tuote on komento-

pohjainen järjestelmä, antaa se käyttäjälle kehotteen ja käyttäjä puolestaan vastaa 

asianmukaisella komennolla, mikäli osaa tai muistaa komennot ulkoa. Komentopohjai-

sia järjestelmiä ei juuri milloinkaan ole suunniteltu visuaalisesti, mutta muiden järjes-

telmien käyttöliittymien vuorovaikutus ihmisen kanssa perustuu pitkälti visuaaliseen 

suunnitteluun. (Sinkkonen ym. 2002, 125.) 

 

Käyttöliittymän visuaalista asettelua voidaan testata x-testillä, jossa kaikki käyttöliitty-

män tekstit korvataan x-kirjaimella ja testataan, onko käyttöliittymän merkitys ja toi-

minta ymmärrettävää siinäkin tapauksessa. Tekstit kuluvat ajan myötä pois esimerkiksi 

kotielektroniikasta ja laitteista, joita käytetään paljon, joten tällaisten laitteiden käyttö-

liittymiin x-testin tekeminen on välttämätöntä. (Sinkkonen ym. 2002, 184.) X-testin 

avulla saatavat havainnot voivat olla hyvin yllättäviä, sillä on saattanut huomaamatta 

käydä niin, että kirjallinen ulkoasu on täysin ristiriidassa visuaalisen ulkoasun kanssa. 

Ristiriita on syytä korjata, jotta käyttöliittymä olisi mahdollisimman selkeä ja nopea 

käyttää. (Kuutti 2003, 102.) On hyvin tärkeää löytää tämäntyyppiset ristiriidat tuotteen 

käyttöliittymässä, sillä niistä voi koitua hankaliakin vuorovaikutus- ja käytettävyyson-

gelmia. 

 

Mikäli laitteen vuorovaikutus ihmisen kanssa on suunniteltu huonosti, voi se pahimmas-

sa tapauksessa olla käyttäjälle hengenvaarallinen (Saariluoma 2004, 8). Useita kertoja 

vuodessa saa lukea tapauksista, joissa ihminen on ollut varomaton tai ajattelematon 
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käyttäessään jotain laitetta ja menettänyt pahimmassa tapauksessa henkensä tämän seu-

rauksena. Laitteen käytön riskit tulee huomata jo suunnitteluvaiheessa. Huonosta vuo-

rovaikutussuunnittelusta voi koitua myös muita haittoja, kuten viivästyneitä työsuori-

tuksia, palvelujen alikäyttöä, uusien teknisten järjestelmien käyttöönoton hidastumista 

sekä käyttäjien ärtymystä (Saariluoma 2004, 8). 

 

 

2.3 Rakenteen suunnittelu 
 

Rakenteen ja navigoinnin eli informaatioarkkitehtuurin suunnittelu ovat avainasemassa 

tuotteen suunnittelutyötä aloitettaessa. Suunnittelun avulla löydetään kaikille tuotteen 

komponenteille oikea paikka. Se, minkälaista tuotetta ollaan tekemässä, vaikuttaa ra-

kenteen suunnitteluun. Verrattaessa esimerkiksi verkkosivuston ja verkkosovelluksen 

rakenteen suunnittelua, tulee kummassakin tapauksessa tuotteen sopia käyttäjän tapaan 

toimia. Sivustossa rakenteen tulisi ensisijaisesti helpottaa tiedon löytämistä, eli olisi hy-

vä, jos rakenne noudattaisi sivuston takana olevan informaation rakennetta. Verkkoso-

velluksen tulisi tukea käyttäjän tapaa tehdä tehtäviä eli tehtäväprosesseja. Verkkosovel-

luksessa käyttäjä ei etsi tiettyä tietoa, vaan käyttäjä suorittaa tehtäviä sovelluksen avulla. 

Kyse on prosessista. Sekä sivuston että sovelluksen kohdalla voidaan puhua mentaali-

malleista, sivustossa rakennemallista, sovelluksessa prosessimallista. Rakennemallissa 

on kyse käyttäjän odotuksista ja käsityksistä jonkin asian sisällön suhteen, prosessimal-

lissa siitä, miten käyttäjä odottaa suoritettavan asian etenevän. (Sinkkonen ym. 2009, 

183.) 

 

Kun tutkitaan tiedon rakenteita, organisointia ja luokittelua tavoitteena helpottaa infor-

maation löytymistä ja hallintaa, puhutaan informaatioarkkitehtuurista (IA). Informaatio-

arkkitehtuurin suunnittelussa tulee ottaa huomioon niin käyttäjien tarpeet, sisällön aset-

tamat rajoitukset kuin asioiden käsitteellinen yhteys. Suunnittelussa mietitään myös, 

millainen sisällön perusjäsennys on, millaisia prosessiketjuja tarvitaan, sekä mitä navi-

gointiratkaisuja ja navigoinnin tukea tarvitaan. Kun informaatioarkkitehtuuri on onnis-

tunut, ymmärtää käyttäjä esimerkiksi verkkosivustolla, missä hän on, miten hän on sin-

ne tullut, ja miten hän pääsee muualle. Lisäksi käyttäjä löytää etsimänsä tiedon niin sa-

notusti lähestymällä sitä, eli haluttu tieto tulee yhä lähemmäksi otsikoiden ja sivujen 
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teemojen myötä. Hyvä informaatioarkkitehtuuri ei romahda lisäyksistä ja sitä on helppo 

ylläpitää. Käyttäjän on helppo hahmottaa kokonaisuus, kun arkkitehtuuri, valikot ja si-

vusuunnittelu heijastavat niitä käsitteiden ja asioiden hierarkkisia ja muita suhteita, joita 

niiden tosielämän vastineilla on. (Sinkkonen ym. 2009, 183-184.) 

 

Rakenteen suunnitteluun saattaa joutua palaamaan vielä tuotteen kehittyessä, joten on 

järkevää dokumentoida suunnitelmat. Dokumentointi auttaa myös suunnittelijoita hah-

mottamaan kokonaisuuden, sillä rakenteeseen ei saa jäädä yksinäisiä saarekkeita, vaan 

kaikella täytyy olla ainakin välillisesti liityntäkohta kaikkeen. Rakenteen suunnittelussa 

kannattaa ottaa huomioon myös ne toiminnot, joita käyttäjä luultavimmin tulee käyttä-

mään aktiivisemmin kuin muita toimintoja jos tämä on mahdollista ja mielekästä. On 

erittäin tärkeätä ottaa huomioon, varsinkin verkkosivuista ja -sovelluksista puhuttaessa, 

myös laajennettavuus rakennetta suunniteltaessa, sillä asiat muuttuvat ja dynaamisuus 

varsinkin tietotekniikassa on tätä päivää. 

 

Vaatimusmäärittely 

Tuotteen suunnittelun alkuvaiheessa ei tekijöillä tyypillisesti ole täysin selvää kuvaa 

siitä, millainen tuotteen pitäisi olla. Vaatimusmäärittelyn avulla tämä epämääräinen mie-

likuva voidaan muuntaa selkeäksi ja ristiriidattomaksi kuvaukseksi uudesta tuotteesta. 

(Sinkkonen ym. 2009, 49.) Vaatimusmäärittely jäsentää vaatimukset järkeviksi kokonai-

suuksiksi ja määrittelyn aikana käydään läpi koko tuote läpikotaisin. Lopputuloksena on 

kattava ja ristiriidaton lista tuotteen vaatimuksista.  

Vaatimusmäärittely on syytä laatia huolellisesti, sillä tuotteen ollessa jo käytössä voi 

vaatimusmäärittelyssä olevan virheen korjaaminen tulla jopa 50 kertaa kalliimmaksi 

kuin virheen korjaaminen jo vaatimusmäärittelyä laadittaessa. ”Erinomaisesti tehty jär-

jestelmä ei ole mistään kotoisin, jos se toteuttaa väärät toiminnot”. (Vaatimusmäärittely 

2007.) 

 

Sinkkonen ym. (2009, 49) listaa useantyyppisiä vaatimuksia, jotka sisältyvät vaatimus-

määrittelyyn: 

• Toiminnalliset vaatimukset. Mitä tuotteella voi tehdä? 

• Tietovaatimukset. Mitä tietoja tarvitaan, kuinka paljon, miten tarkasti ja ajan-

tasaisesti, ovatko tiedot vaihtuvia? 
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• Toimintaympäristövaatimukset. Mikä on tuotteen fyysinen ja sosiaalinen ympä-

ristö sekä toimintaolosuhteet? 

• Käyttäjävaatimukset. Ketkä tuotetta käyttävät? 

• Käytettävyysvaatimukset. Millainen tuotteen on oltava jotta se olisi käytettävyy-

deltään hyvä? 

• Saavutettavuusvaatimukset. Mitkä ikä- tai vammaisryhmät otetaan huomioon? 

• Turvallisuusvaatimukset. 

• Projektiin liittyvät vaatimukset, kuten aikataulu, kustannukset ja riskittömyys. 

 

 

2.4 Käyttökokemus 
 

Yksi useista epävirallisista määritelmistä käyttökokemukselle on, että ”käyttökokemuk-

sella tarkoitetaan käyttäjän tuntemuksia hänen käyttäessään palvelua”. Katsomalla 

käytettävyyttä käyttäjästä päin ja huolehtimalla hyvästä käytettävyydestä, tulee huoleh-

dittua myös hyvästä käyttökokemuksesta. Verkkopalvelun käyttökokemus on paras sil-

loin, kun käyttäjä ei itse huomaa käyttävänsä sovellusta, vaan keskittyy tehtäviensä te-

kemiseen. (Sinkkonen ym. 2009, 23.) 

 

Kuviossa 6 havainnoidaan ihmisen kanssa yhteensopiva tuote. Kuviossa on kyseessä 

verkkopalvelu. ”Ihmisellä on tietyt fyysiset piirteet, kognitiiviset ominaisuudet ja erilai-

sia tarpeita ja tehtäviä. Ollakseen hyvä, tulee verkkopalvelun sopia näihin”. Asiat eivät 

saa olla väärässä järjestyksessä ja toiminnallisuuden ja sisällön pitää olla oikea tehtäviin 

nähden. Esitystapojen täytyy sopia yhteen sekä juuri tekeillä olevien tehtävien että ih-

misen yleisen toimintatavan kanssa. (Sinkkonen ym. 2009, 19.) 
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Kuvio 6: Sinkkosen ym. (2009, 19) kuviota soveltaen havainnointi 
ihmisen kanssa yhteensopivasta tuotteesta. 
 

Käyttökokemukseen voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten esimerkiksi ikä tai koulutus. 

Tekijän oma ensikosketus tietokoneohjelman käyttöliittymään - taisi olla ohjelma nimel-

tä Paint - tapahtui joskus 90-luvun alun jälkeen ala-asteella. Tämän vuoksi hän on ehti-

nyt kasvaa ja tulla tutuksi sen kanssa, että tietokoneruutu, jota joskus ennen muinoin 

ainakin ajatuksen tasolla verrattiin television ruutuun, reagoi siihen, mitä tekee, eikä 

suinkaan ole passiivinen kumppani niin kuin televisio. Verrataan. Ensikosketus sähköi-

seen käyttöliittymään esimerkiksi suurella osalla eläkeläisistä on todennäköisesti ollut 

pankkiautomaatti 70- tai 80-luvulla (Otto.-pisteiden historia 2010). Vanhempien ihmis-

ten on välillä vaikeaa ymmärtää sitä tiedon paljoutta, mikä internetissä on, ja että kaikki 

tämä tieto on mahdollista saada internetyhteyden ja tietokoneen avulla heidän itsensä 

saataville. He eivät välttämättä ymmärrä kaikkia käytettävyyden mahdollisuuksia kuten 

sitä, että internetsivut voivat olla dynaamiset. Vanhoilla ihmisillä on vahvempi taipumus 

kangistua kaavoihin kuin nuorilla, joten jos jokin käyttöliittymä muuttuu radikaalisti, 

vaikkakin parempaan suuntaan, siitä saatetaan jopa luopua ja keksiä vaihtoehtoinen tapa 

toimittaa se asia mitä ikinä käyttöliittymällä tehtiinkään. Ne, jotka ovat pienestä pitäen 

surffailleet internetissä joko kotona tai koulussa, ovat tottuneita siihen, että asiat kehit-

tyvät, ja tavallisesti vahvempien teknisten taitojensa vuoksi tottuvat muutoksiin van-

hempia ihmisiä helpommin. 
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2.5 Heuristinen arviointi 
 

Käytettävyyden arviointimenetelmiä on useita. Yksi tunnetuimmista on heuristinen ar-

viointi. Minkä tahansa tuotteen käytettävyyttä voidaan arvioida käyttämällä heuristiik-

koja. (Sinkkonen ym. 2009, 286-287.) Käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulee 

noudattaa heuristiikkoja, jotka ovat listoja säännöistä ja ohjeista. Käytettävyyden heuris-

tinen arviointi perustuu heuristiikkoihin. Käytettävyyden ja käyttöliittymien parissa 

työskentelevät tahot ovat koonneet erilaisista heuristiikoista niin laajoja kuin napakam-

piakin sääntökokoelmia. Vanhemmissa sääntökokoelmissa voi olla jopa tuhatkunta oh-

jetta, eivätkä ne palvele tarkoitustaan käytännön käytettävyysarvioinnissa, sillä ne ovat 

aivan liian laajoja inhimilliselle käsityskyvylle. Niinpä käytössä ovatkin yleistyneet na-

pakammat ja kevyemmät sääntökokoelmat, kuten Nielsen lista. (Kuutti 2003, 47.)  

 

Heuristisen arvioinnin etuihin lukeutuvat toistuvien ja yleisten virheiden löytyminen 

sekä suunnittelijoiden mahdollisuus käyttää arviointia omiinkin töihinsä. Heuristisen 

arvioinnin haittapuolena on se, että vakaviakin ongelmia saattaa jäädä havaitsematta. 

Vakavien ongelmien löytymiseen käytetään yleensä joko asiantuntija-arviointia tai käy-

tettävyystestiä. Näistä edullisempi on asiantuntija-arvio, mutta vielä sitäkin edullisempi 

on heuristinen arviointi. (Sinkkonen ym. 2009, 286.) Heuristisen arvioinnin lopputulok-

sena saadaan lista käytettävyyspuutteista ja ongelmista, joista jokaisen yhteydessä viita-

taan heuristiikan sääntöön, jota se rikkoo (Kuutti 2003, 49). 

 

Nielsenin (1994) mukaan heuristiikat ovat pikemminkin nyrkkisääntöjä kuin tarkkoja 

ohjeita käytettävyyteen. Alla on listattuna kymmenen yleispätevää periaatetta käyttöliit-

tymän suunnitteluun vapaasti suomennettuina. Ne ovat laajalti tunnetut Nielsenin 

(1994) heuristiikat ja ne löytyvät alkuperäisinä englannin kielellä Nielsenin kotisivuilta, 

internetsivustolta www.useit.com. 

Järjestelmän tilan näkyvyys 

• Järjestelmä pitää käyttäjän ajan tasalla kertomalla, mitä tapahtuu ja antamalla 

käyttäjälle palautetta kohtuullisessa ajassa. 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys 

• Järjestelmän pitää käyttää samaa kieltä kuin käyttäjäkin mieluummin kuin järjes-

telmäkeskeisiä termejä. Tieto järjestetään luonnollisella ja loogisella tavalla. 

Käyttäjän hallinnointi ja vapaus 
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• Käyttäjät tekevät välillä virheitä ja näitä varten järjestelmässä pitää olla hätä-

uloskäynti jotta ei-toivotusta tilasta päästään pois. 

Yhtenäisyys ja standardit 

• Käyttäjän ei pidä joutua miettimään, onko samalle toiminnalle tai käsitteelle eri 

nimityksiä. Järjestelmän tulee olla yhdenmukainen. 

Virheiden torjunta 

• Estä käyttäjää tekemästä virheitä järjestelmässä varmentamalla käyttäjältä teko 

ennen teon täytäntöönpanoa. 

Tunnistaminen ennemmin kuin muistaminen 

• Minimoi käyttäjän muistin kuormitus järjestelmässä tekemällä asioista tunnistet-

tavia. Opastusta järjestelmän käyttöön tulee saada aina tarpeen vaatiessa. 

Joustavuus ja tehokkuus 

• Kaikkien käyttäjien - niin kokeneiden kuin ensikertalaisten - tulee voida käyttää 

järjestelmää tehokkaasti. 

Esteettisyys ja minimalistinen sommittelu 

• Vältä vähän tarvittua ja irrelevanttia tietoa, sillä kaikki turha tieto järjestelmässä 

kilpailee relevantin tiedon kanssa, jonka suhteellinen tärkeys heikkenee. 

Virheiden huomaaminen, diagnosointi ja niistä palautuminen 

• Virheistä tulee ilmoittaa selkeästi (ei koodilla) ja ehdottaa ratkaisua. 

Opastus ja dokumentaatio 

• Vaikkakin on parempi, jos järjestelmää voidaan käyttää ilman ohjeistusta, voi 

opas ja dokumentaatio silti olla tarpeellisia. Tarvittaessa tämän tyyppistä tietoa 

tulee olla helposti saatavissa ja sen tulee olla selkeää ja napakkaa. 
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3 Toimeksiantaja 
 

Tässä luvussa kerrotaan opinnäytetyön toimeksiantajasta lyhyesti. Lisäksi kerrotaan 

palvelusta, jota tässä työssä käsitellään. 

 

 

3.1 UrbicA 
 

UrbicA on digitaalisen sisällön keräilyyn, jakeluun ja tuotantoon keskittynyt yritys, joka 

on keskittynyt erityisesti niin sanottuihin ”digital out-of-home-and-office -ratkaisuihin, 

eli, kodin ja toimiston ulkopuolelle, julkiseen tai puolijulkiseen tilaan sijoitettujen digi-

taalisten, verkkoyhteyksillä varustettujen informaatiotaulujen sisällön hallintaan, tiedon 

keräilyyn, tuotantoon ja jakeluun” (Urbicultural Affairs Oy 2010). UrbicA on perustettu 

23.4.2007 (Koskinen 2010c, s-posti). 

 

UrbicAn internetsivuilla (Urbicultural Affairs Oy 2010) kerrotaan yrityksestä lyhyesti 

seuraavaa: 

 

”Me vietämme aikaa kotona ja ehkä vielä enemmän toimistossa. Silti me lii-

kumme urbaanissa tilassa päivittäin vähintään viisi tuntia: työmatkoilla, lou-

naalla, kahvilla, palavereissa, kaupassa, erilaisissa työ- ja vapaa-

ajantilaisuuksissa. Me tapaamme ihmisiä ja sovimme uusia tapaamisia. Tapaa-

miset sovimme miellyttäviin paikkoihin, joissa on helppo viivähtää, mutta, joista 

on myös helppo lähteä. 

 

Kerran sitten tuli mieleen, etteikö tuossakin seinässä voisi olla infotaulu, josta 

näkee, mille "portille" vielä ehtii - samaan tapaan kuin meitä ohjaillaan lento-

kentillä ja matkakeskuksissa. 

 

Niinpä me lähdimme suunnittelemaan urbaanin tilan lähtöaulapalvelua tai mat-

kaohjauskeskusta. Suunnittelemamme Digital Signage on urbaanin ympäristön 

digitaalista infodesignia elävän kaupunkikulttuurin puolesta”.  
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3.2 Urbiet.fi-palvelu 
 
UrbicAlla on palvelukokonaisuus nimeltään Urbiet, joka on syntynyt ideasta välittää 

reaaliaikaista tapahtumatietoa digitaalisilla näytöillä kaupunkitilassa. Urbiet.fi-palvelu 

on osa Urbiet-palvelukokonaisuutta ja se on suunnattu erilaisten tapahtumien tarjoajille 

ja järjestäjille. Palvelussa he voivat ilmoittaa tapahtumistaan joko sekä internetsivustolla 

että kaupunkitauluilla tai pelkästään internetsivustolla. Urbiet.fi-palvelu on käyttöliitty-

mä tapahtumatietojen syöttämiseen ensisijaisesti Urbiet-kaupunkitauluille. Tämän sivu-

tuotteena syntyy myös Urbiet.fi-sivustolle reaaliaikaisesti päivittyvä tapahtumakalente-

ri. 

 

Urbiet.fi-palvelu sai alkunsa keväällä 2006, jolloin idea tapahtumainformaatiokanavas-

ta, jossa käytetään välineenä digitaalisia näyttötauluja, palkittiin Tampereen korkeakou-

lujen ja yliopistojen opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitetussa ”Iida Ideakilpailus-

sa”. Tavoitteena oli luoda kaupunkitaulujen verkosto, jossa kultakin näytöltä voivat 

ohikulkijat huomata, sijaintipaikasta riippuen, oleelliset tapahtumatiedot. UrbicAlle ja 

Tampereen ammattikorkeakoululle oli myönnetty rahoitus T&K(tutkimus- ja kehitys-

työ)-projektiin, jonka puitteissa Urbiet.fi-palvelu toteutettiin. Hankkeessa oli Tampereen 

ammattikorkeakoulusta mukana ohjelmoinnin opettaja Juha Ollikainen sekä kaksi vies-

tinnän osaston vuorovaikutteisuuden suunnittelun opiskelijaa: Krista Westerholm ja 

Vappu Leinonen. Opiskelijat suorittivat harjoitteluna Urbiet.fi-palvelun prototyypin 

suunnittelun ja toteutuksen, Ollikainen ohjasi ja valvoi harjoittelijoiden työtä ja vastasi 

tavoitteiden täyttymisestä. Urbiet.fi-palvelu julkaistiin helmikuussa 2008. (Ollikainen ja 

Koskinen 2007, projektisuunnitelma; Westerholm ja Leinonen 2007, raportti; Koskinen 

2010c, s-posti.) 

 

Urbiet jakautuu kahteen erilaiseen palveluun: 

• Urbiet-kaupunkitaulut 

o Tampereen tapahtumat tänään viidellä Urbiet-kaupunkitauluilla, jotka 

ovat nestekidenäyttöjä ja sijaitsevat Tampereen keskustan alueella ja 

Härmälässä (Tampereen Messu- ja Urheilukeskus). (Urbiet-

kaupunkitaulut 2010) 
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• Urbiet.fi-palvelu (internetsivusto) 

o Kaupunkitapahtumat reaaliaikaisesti, myös tulevat tapahtumat. Sivustolta 

voi tarkistaa tapahtumat ja saada niistä enemmän tietoa kuin kaupunki-

tauluista. 

 

Kaupunkitauluihin tiedot päivittyvät suoraan internetsivustolta eli Urbiet.fi-palvelusta. 

Tapahtumia ei siis voi ilmoittaa Urbiet-kaupunkitaululla, ellei niitä ilmoita myös Ur-

biet.fi-palvelussa. Asiakkaan, joka ilmoittaa tapahtumiaan palvelussa, tulee maksaa Ur-

bicAlle tapahtumiensa lisäämisestä Urbiet-kaupunkitaululle. Urbiet.fi-palveluun, eli 

internetsivustolle, tapahtumien lisääminen ei maksa mitään, tämän asiakas voi tehdä sen 

jälkeen, kun on rekisteröitynyt palveluun. 
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4 Kehityskohde 
 

Tässä luvussa kerrotaan kehityskohteessa eli Urbiet.fi-palvelussa käytetyistä tekniikois-

ta lyhyesti sekä palvelun käyttäjärooleista. Tässä luvussa pohditaan lisäksi, mitä olisi 

voitu tehdä alun alkaenkin eri tavalla Urbiet.fi-palvelua kehitettäessä, jotta olisi vältytty 

tässä työssä esiin tulevilta käytettävyysongelmilta tai ainakin osalta niistä. 

 

 

4.1 Palvelun tekniikat 
 

Palvelu on tehty ASP.NET-kehystä käyttäen ja C#-ohjelmointikielellä Microsoft SQL 

(Structured Query Language) Server -tietokantaan. Ollikaisen (2010a, s-posti) mukaan 

nämä tekniikat valittiin useiden muiden tekniikoiden joukosta palveluun siksi, että Mic-

rosoft-kehitysjärjestelmät ovat yksi maailman käytetyimpiä ohjelmisto- ja ohjelmoin-

tialustoja ja Microsoft tarjoaa kehittäjille kehitystyövälineet, palvelinalustan ja tietokan-

nan ilmaiseksi. Lisäksi Ollikainen on opettanut kyseessä olevien järjestelmien käyttöä 

useiden vuosien ajan Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän osastolla ja käyttänyt 

niitä työkseen jo noin 15 vuotta. 

 

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti järjestelmässä käytetyistä tekniikoista lukuun ottamatta 

Microsoft SQL Server -tietokantaa, sillä käytetyn tietokannan tekniikka on alalla opis-

keleville suhteellisen tuttu, sillä se on ominaisuuksiltaan tavanomainen SQL-tietokanta.  

 

Tekijä ei käsittele järjestelmän teknistä toteutusta tätä lukua (4.1) enempää. Tämä siitä 

syystä, että tekniikat ovat sen verran joustavia ja niillä voidaan tehdä niin monia tekni-

siä ratkaisuja, että käytettävyysongelmia ratkottaessa luvussa kuusi ratkaisujen toteutus 

ei todennäköisesti jää palvelussa käytetystä tekniikasta kiinni. 

 

 

4.1.1. ASP.NET 

 

ASP.NET-teknologia on osa Microsoftin .NET-kehystä (engl. .NET Framework). Se on 

tehokas väline interaktiivisten ja dyynaamisten internetsivujen luomiseen. (ASP.NET 
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Tutorial - with ASP.NET 2.0. 2010) Microsoftin .NET-kehyksen tavoite on tarjota sovel-

luskehittäjille yhteinen ympäristö, jonka eri osat voivat toimia keskenään yhteisiä sään-

töjä käyttäen ilman erillisiä rajapintoja (Inkinen 2003, 4). 

 

Monet verkkokaupat käyttävät ASP.NET:ia käsitelläkseen tuhansien asiakkaiden tilauk-

set joka päivä. Microsoft käyttää ASP.NET:ia internetsivustollaan asiakkaiden kysynnän 

tyydyttämiseksi 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. (Keogh 2005, 

xviii.) 

 

ASP.NET on ilmainen teknologia (Get started with ASP.NET 2010). Sen avulla voidaan 

Keoghin (2005, xvii) mukaan suorittaa sellaisia tehtäviä, joita aiemmin ovat tehneet 

asiakaspalvelijat, kuten: 

• varmentaa, että henkilö on asiakas 

• asiakkaan tarpeiden huomiointi 

• asiakkaan tietojen nouto yrityksen tietokannasta 

• internetsivun kokoaminen 

• asiakastiedot sisältävän, kustomoidun internetsivun välittäminen asiakkaalle. 

 

ASP.NET-sovellukset kirjoitetaan käyttämällä joko Visual Basic .NET (VB.NET) tai 

C#-ohjelmointikieltä (Keogh 2005, 5). Nämä kaksi edellä mainittua kieltä ovat tavalli-

simmat koko .NET-ympäristössä käytetyt ohjelmointikielet (Inkinen 2003, 4). 

 

ASP.NET-teknologiaa, kuten koko .NET-kehystä käytettäessä on tärkeää muistaa, että 

kaikki asiat ovat olioita. ASP.NET-sivut rakentuvat ensimmäisen kerran ajon aikana, 

joten ensimmäinen sivun lataus voi olla hidas, mutta kaikki lisälataukset ovat nopeita. 

Kun sivut ovat latautuneet, ASP.NET muuntaa yksittäiset kappaleet automaattisesti 

HTML:ksi (Hyper Text Markup Language). (Get started coding C# in ASP.NET. 2010.) 

 

 

4.1.2. C#-ohjelmointikieli 
 

C# on olioperustainen ohjelmointikieli (engl. object-oriented programming (OOP) lan-

guage). Se  on tehokas ja joustava ohjelmointikieli, jolla voidaan luoda erilaisia sovel-
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luksia. C#-kielellä on toteutettu erilaisia hankkeita kuten dynaamisia internetsivustoja, 

kehitystyökaluja ja jopa kääntäjiä. (What is C#? 2010.) 

 

Seuraavan esimerkin lähteenä on käytetty artikkelia Get started coding C# in ASP.NET, 

joka löytyy internetsivulta http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-

1045193.html  

 

C#-kielen versio tutusta ”Hello World”:sta: 
<%@ Page Language="C#"%> 
<html> 
<head> 
<title>Hello World!</title> 
</head> 
<body> 

<% for (int i=0; i <6; i++) { %> 
  <font size="<%=i%>"> I don't want the world, I just  

want your half </font> <br> 
<% } 
Response.Write("<p><cite>They Might Be Giants – Ana  
Ng</cite>"); 
%> 

</body> 
</html> 
 

Tutkitaan tätä koodia rivi riviltä.  
<%@ Page Language="C#"%> 
 

Ensimmäinen rivi, eli sivun määrittely (engl. page directive), ilmoittaa sivun ajonaikai-

sen kielen (engl. Common Language Runtime (CLR)). Tässä kieli määritellään C#-

kieleksi.  

 

Jotta koodi saadaan sivulle, täytyy käyttää tuttua <%-notaatiota. ASP.NET tukee kahta 

tapaa hyödyntää koodia sivun sisällä. Koodilohkot, kuten yllä, ovat yksi tapa. Toinen 

tapa on käyttää <script runat=server>-lohkoa. 
 

<% for (int i=0; i <6; i++) { %> 
<font size="<%=i%>"> I don't want the world, I just want your 
half </font> <br> 

<% } 

 

Kun katsoo pelkkää koodia, on siinä yksinkertainen for-silmukka, jota toistetaan nollas-

ta viiteen ja sen jälkeen silmukasta tullaan ulos. Koska C#-kieli on samankaltainen kuin 

C- tai Java-ohjelmointikieli, on syntaksi hyvin niukka, eikä sisällä ehtoja kuten seuraava 
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tarkasteltava kohta koodista. Kun muuttujan arvo upotetaan suoraan HTML:ään, käyte-

tään <%=i%>-lausekkeen kaltaista, arvon antavaa lauseketta. Tässä tapauksessa lauseke 

antaa arvon for-silmukan muuttujalle i. 

 
Response.Write("<p><cite>They Might Be Giants - Ana Ng</cite>"); 

 

Response.Write-metodia käytetään tulostamaan skriptin tuotos sivulle. Tässä tapaukses-

sa se tulostaa HTML-koodin, joka on lainausmerkkien sisällä. ASP.NET-koodi on koite-

loitu käännöslohkoihin <% ja %>, joita täytyy käyttää minkä tahansa koodin kääreenä, 

joka sisältyy HTML-lohkoon. ”Hello World”-skriptin tulos on kuviossa 7. 

 

  
Kuvio 7: Esimerkki toistaa tekstin kuusi kertaa kasvattaen fontti-
kokoa joka kierroksella (Get started coding C# in ASP.NET 2010). 
 

 

4.2 Palvelun käyttäjäroolit 
 

Urbiet.fi-palvelussa on erilaisia käyttäjärooleja. Admin- eli ylläpitokäyttäjien lisäksi 

palvelulla on tavallisia käyttäjiä, jotka voivat tarkastella palveluun ilmoitettujen tapah-

tumien tietoja ja halutessaan rekisteröityä palveluun. Myös kaikki admin-käyttäjät voi-

vat selata palveluun ilmoitettuja tapahtumia, mutta heillä on myös muita toimintoja pal-

velussa. 
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Admin-käyttäjät luokittuvat Ollikaisen (2010b, s-posti), Westerholmin ja Leinosen 

(2007, raportti) mukaan seuraavasti: 

• UserAdmin on alimman tason ylläpitokäyttäjä. Hänellä on oikeudet lisätä tapah-

tumia palveluun sen yrityksen nimissä, johon hänet on määritelty. 

• CompanyAdmin on yrityksen yhteyshenkilö, joka hallitsee omaan yritykseensä 

lisäämiään UserAdmin-tason käyttäjiä palvelussa. Lisäksi CompanyAdmin voi 

lisätä omaan yritykseensä liittyviä tapahtumia ja muokata yrityksensä tietoja 

palvelussa. 

• SuperAdmin on korkeimman tason ylläpitokäyttäjä palvelussa. Hänellä on oi-

keudet muokata lähes kaikkea järjestelmässä olevaa, kuten palveluun rekisteröi-

tyneiden yritysten tietoja. 

 

 

4.3 Palvelun käyttö ja toiminnot 
 

Tässä alaluvussa kerrotaan palvelun käytöstä ja toiminnoista eri käyttäjäroolien näkö-

kulmasta, eli mitä kaikkia toimintoja eri käyttäjillä on. Työn toimeksiantaja Koskinen 

sekä työn tekijä ovat ottaneet kuvakaappauksia eri käyttäjien tilanteista palvelussa. Teki-

jän kuvakaappaukset on otettu tavallisena käyttäjänä sekä SuperAdmin-tason käyttäjä-

nä, jonka oikeudet hänelle luotiin. Tässä luvussa käytetään kyseisiä kuvakaappauksia 

sekä osia niistä, jotta palvelun toiminta ja rakenne olisi helpompi kuvailla ja ymmärtää. 

Ensin luetellaan kaikkien käyttäjien toiminnot, ja näiden jälkeen eritellään toiminnot, 

jotka kuuluvat eri käyttäjärooleille. Sama toiminto voi olla monelle eri käyttäjäroolille 

sallittu. 
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4.3.1. Kaikki käyttäjät 
 

Urbiet.fi-palvelun kaikki, siis sekä tavalliset että kaikki admin-käyttäjät voivat: 

• selata tapahtumia genreittäin (genrekaavio on liitteessä 1). 

• etsiä tapahtumia genren, kaupungin, kaupunginosan ja/tai sanahaun perusteella. 

 

Urbiet.fi-palvelun sivun perusrakenne on kuviossa 8. Yläbannerissa on kaksi välilehteä: 

Tapahtumat ja Kirjaudu. Kirjaudu-välilehti muuttuu Ylläpito-välilehdeksi kun ad-

min- käyttäjä kirjautuu sisään. Tapahtumat-välilehti on avattavissa jokaisessa palvelun 

toimintatilanteessa ja on etusivu sivustolle tultaessa. Aktiivinen välilehti näkyy vihreänä 

ja passiivinen valkoisena. Vasemmassa palkissa olevassa genre-palkissa on lueteltu 

kaikki päägenret. Plus-merkkiä klikkaamalla päägenren alle aukeavat alagenret. Kaikille 

päägenreille on annettu omat värit. Genrejen värit toistuvat tapahtumien ilmoituksissa 

pienissä neliöissä, niin Urbiet.fi-sivustolla kuin kaupunkitauluillakin. Sivun sisältö riip-

puu siitä, mikä välilehti yläbannerista tai linkki vasemmasta palkista on valittu. Kuvion 

8 sivun sisältöosiossa on tulevia tapahtumia, ja niissä kaikissa on Lue lisää -linkki, jota 

klikkaamalla sisältöosioon aukeaa tapahtuman tiedot kattavasti. Jokaisen sivun ala-

laidassa on UrbicA-, Käyttöehdot-, Rekisteriseloste- sekä Mainostajille-linkit. 
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Vasen palkki 
(tässä 

tapauksessa 
genrepalkki)

Yläbanneri

Sivun sisältö

Tämä  kohta 
on litistetty

 
Kuvio 8: Sivu, joka aukeaa, kun käyttäjä menee internetosoittee-
seen www.urbiet.fi. Koskisen (2010a, s-posti) kuvakaappausta 
muokaten tekijä on lisännyt selvitykset sivun eri osa-alueista. Tä-
mä on perusrakenne, joka toistuu palvelun jokaisella sivulla. 
 

 

4.3.2. Tavalliset käyttäjät 
 

Urbiet.fi-palvelun tavalliset käyttäjät voivat tapahtumien selaamisen ja etsimisen lisäksi 

rekisteröityä palveluun (kuvio 9). Tätä ei voi tehdä, jos on kirjautuneena järjestelmään, 

mutta kirjauduttuaan myös admin-käyttäjät voivat selata ja etsiä tapahtumia. Kuviossa 

10 käyttäjä on aktivoinut kirjaudu-välilehden. 
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Kuvio 9: Vasemmassa palkissa olevan Rekisteröityminen-linkin ta-
kaa aukeavan sivun sisältö (Rekisteröityminen 2010) 
 

 
Kuvio 10: Käyttäjä on aktivoinut kirjaudu-välilehden (Koskinen 
2010a, s-posti) 
 
 
4.3.3. Admin-käyttäjät 

 

Tämän luvun joissakin kuvioissa näkyvät käyttäjien tunnukset, joilla on kirjauduttu si-

sään. Tunnukset ja niiden käyttäjäroolit ovat seuraavat: 

• Testi2 = UserAdmin-tason käyttäjä. Tämä käyttäjä on määritelty käyttäjäksi yri-

tykseen nimeltä Testi-yritys. 

• Test = CompanyAdmin-tason käyttäjä, jonka yritys on Testi-yritys. 

• Admin = SuperAdmin-tason käyttäjä. 
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Kun yritys lisätään järjestelmään, määritellään sille pääkäyttäjä CompanyAdmin-

oikeuksin, jolle määritellään tunnus ja salasana. Itse yritykselle ei määritellä tunnusta, 

eikä salasanaa. 

 

UserAdmin- ja CompanyAdmin-käyttäjien oikeudet ovat lähes samat sillä erotuksella, 

että jälkimmäinen voi muokata yrityksensä tietoja sekä lisätä käyttäjiä sen nimiin. Su-

perAdminin oikeuksille ei yleensä ole päivittäistä käyttöä, sillä hänen oikeutensa ulottu-

vat lähes järjestelmän perustuksiin (ei kuitenkaan tietokantojen rakenteisiin) asti. 

 

Kuviossa 11 havainnoidaan, kuinka yläbannerin Kirjaudu-välilehti vaihtuu, kun joku 

admin-käyttäjä kirjautuu sisään. Oikeassa ylänurkassa näkyy aina tunnus, jolla on kir-

jauduttu sisään sekä uloskirjautumisnappi 

 

 
Kuvio 11: Yläbannerin Kirjaudu-välilehti vaihtuu, kun joku admin-
käyttäjä kirjautuu sisään (Koskinen 2010a, s-posti) 
 

Urbiet.fi-palvelun UserAdmin-käyttäjä voi: 

• tarkastella ja muokata käyttäjätietojaan (kuvio 12) 

• tarkastella sen yrityksen tietoja, johon hänet on määritelty käyttäjäksi (kuvio 13) 

• tarkastella, muokata ja poistaa sen yrityksen järjestelmään jo lisättyjä tapahtu-

mia, johon hänet on määritelty käyttäjäksi (vrt. kuvio 21) 

• lisätä uuden tapahtuman sen yrityksen nimissä, johon hänet on määritelty käyttä-

jäksi (kuviot 14-18). 
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Kuvio 12: UserAdmin-käyttäjä voi tarkastella ja muokata käyttäjä-
tietojaan (Koskinen 2010a, s-posti) 
 

 
Kuvio 13: UserAdmin-käyttäjä voi tarkastella sen yrityksen tietoja, 
johon hänet on määritelty käyttäjäksi (Koskinen 2010a, s-posti) 
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Kuvio14: Uuden tapahtuman lisääminen: lomake 1/5. Tummennet-
tu alue näkyy kaikissa Lisää tapahtuma -lomakkeissa. Näytöillä täs-
sä tarkoitetaan kaupunkitauluja. (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
 

 
Kuvio15: Uuden tapahtuman lisääminen: lomake 2/5. Jos käyttäjä 
määrittelee itse tapahtuman näkymisajan, aukeaa lomakkeelle 
osio, jossa määritellään tapahtuman näkymisajan alku ja päättymi-
nen. (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
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Kuvio16: Uuden tapahtuman lisääminen: lomake 3/5. Tapahtuman 
hinta ja Kuvaus ovat pakolliset tiedot syöttää. (SuperAdmin-
käyttäjä 2010) 
 

 



38 (38) 
 

 
Kuvio17: Uuden tapahtuman lisääminen: lomake 4/5. Genre(t) ja 
alue ovat pakolliset tiedot syöttää. (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
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Kuvio18: Uuden tapahtuman lisääminen: lomake 5/5. Tapahtuman 
tietojen summaus sekä rekisteriselosteen ja ehtojen hyväksyntä. 
Tässä näkyvät syötetyt tiedot ovat pakollisia tietoja syöttää. (Su-
perAdmin-käyttäjä 2010) 
 

Urbiet.fi-palvelun CompanyAdmin-käyttäjä voi: 

• tarkastella ja muokata käyttäjätietojaan (vrt. kuvio 12 ja kuvio 19) 

• tarkastella ja muokata oman yrityksensä tietoja (vrt. kuvio 13) 

• lisätä (määritellä) uuden käyttäjän yrityksensä nimiin (kuvio 20) 

• tarkastella, muokata ja poistaa oman yrityksensä järjestelmään jo lisättyjä tapah-

tumia (kuvio 21) 

• lisätä uuden tapahtuman oman yrityksensä nimissä (kuviot 14-18). 
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Kuvio 19: CompanyAdmin-käyttäjä voi tarkastella ja muokata käyt-
täjätietojaan (Koskinen 2010a, s-posti) 
 

 
Kuvio 20: CompanyAdmin-käyttäjä voi lisätä (määritellä) uuden 
käyttäjän yrityksensä nimiin (Koskinen 2010a, s-posti) 
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Kuvio 21: CompanyAdmin-käyttäjä voi tarkastella, muokata ja 
poistaa oman yrityksensä järjestelmään jo lisättyjä tapahtumia, 
jotka aukeavat sivun sisältöosuuteen listaan linkeiksi. Tapahtuma-
linkistä aukeaa jo syötetyin tiedoin tapahtuman lisäämislomakkei-
siin. Testi-yrityksellä ei ole järjestelmään lisättyjä tapahtumia. 
(Koskinen 2010a, s-posti) 
 

Urbiet.fi-palvelun SuperAdmin-käyttäjä voi: 

• muokata, tarkastella ja poistaa järjestelmään rekisteröityneitä yrityksiä (Com-

panyAdmin-käyttäjiä) (kuviot 22 ja 23) 

• lisätä uuden tapahtuman järjestelmään rekisteröityneelle yritykselle (Company-

Admin-käyttäjälle) (kuviot 22 ja 23) 

• muokata ja tarkastella järjestelmään rekisteröityneisiin yrityksiin määriteltyjä 

käyttäjiä (UserAdmin-käyttäjiä) (kuviot 22 ja 24) 

• lisätä järjestelmään rekisteröityneiden yritysten tileille aikaa tai krediittejä, kun 

yritys on niitä ostanut (kuvio 25). Ajalla ja krediiteillä yritys ”maksaa” tapahtu-

mansa näkyvyyden Urbiet-kaupunkitaululla 

• lisätä (rekisteröidä) järjestelmään uuden yrityksen (CompanyAdmin-käyttäjän) 

(kuvio 26) 

• muokata, tarkastella ja poistaa järjestelmään rekisteröityneen yrityksen tapahtu-

mia (kuvio 27)  

• tarkastella ja muokata sekä pääalueita (kaupunkeja) että niiden ala-alueita (kau-

punginosia) (kuviot 28 ja 29) 

• poistaa ja lisätä ala-alueita, jotka kuuluvat johonkin pääalueeseen 

• tarkastella ja muokata sekä päägenrejä että alagenrejä (kuviot 30 ja 31) 

• poistaa ja lisätä alagenrejä, jotka kuuluvat johonkin päägenreen (kuviot 30 ja 

31). 
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Toisin kuin muut Urbiet.fi-palvelun admin-käyttäjät, SuperAdmin-käyttäjä ei voi omissa 

nimissään lisätä tapahtumaa, eikä muokata omia käyttäjätietojaan, sillä hän ei ole varsi-

naisesti mikään yrittäjä tai taho, joka järjestäisi tapahtumia. SuperAdmin-tason käyttäjiä 

Urbiet.fi-palvelulla ei ole montaa, yksi heistä on tämän työn toimeksiantaja Koskinen. 

Hänen toimintansa SuperAdmin-tason käyttäjänä liittyvät yleensä yritysten lisäämiseen 

tai niiden tilien päivitykseen. SuperAdmin-tason käyttäjän toimintoja ei tarvitaan har-

voin, ei välttämättä edes päivittäin. Vaikka SuperAdmin-käyttäjä voi lisätä tapahtumia 

palveluun rekisteröityneiden yritysten nimillä, käyttää hän tätä toimintoa harvoin. Lähes 

aina tapahtumat lisätään järjestelmään jompanakumpana muuna admin-käyttäjänä. 

 

SuperAdmin-käyttäjän näkymässä näkyy myös Näytöt-linkki. Linkin takaa kuuluisi 

näkyä kaikki Urbiet.fi-kaupunkitaulut. Nämä näkyvätkin Tampereen osalta (muualla 

tauluja ei vielä ole), mutta tällä hetkellä siellä on listattuna näiden lisäksi samat tiedot 

kuin Yritykset-linkin takana ilman yritysten käyttäjiä (kuvio 22). 

 

 
Kuvio 22: SuperAdmin-käyttäjä näkee kaikki järjestelmään rekiste-
röityneet yritykset ja niihin määritellyt käyttäjät (SuperAdmin-
käyttäjä 2010) 
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Kuvio 23: SuperAdmin-käyttäjä voi muokata ja poistaa järjestel-
mään rekisteröityneitä yrityksiä sekä lisätä näiden nimiin uusia 
tapahtumia (Koskinen 2010a, s-posti) 
 

 
Kuvio 24: SuperAdmin-käyttäjä voi muokata ja tarkastella järjes-
telmään rekisteröityneisiin yrityksiin määriteltyjä käyttäjiä (Kos-
kinen 2010a, s-posti) 
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Kuvio 25: SuperAdmin-käyttäjä voi lisätä järjestelmään rekisteröi-
tyneiden yritysten tileille aikaa tai krediittejä. Kuukausimaksu si-
sältää rajattoman määrän ilmoitusten näkyvyyttä Urbiet-kaupunki-
tauluilla, ja yhdellä krediitillä saa yhden ilmoituksen näkyvyyden 
Urbiet-kaupunkitauluilla. (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
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Kuvio 26: SuperAdmin-käyttäjä voi lisätä (rekisteröidä) järjestel-
mään uuden yrityksen (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
 

 
Kuvio 27: SuperAdmin-käyttäjä voi muokata, tarkastella ja poistaa 
järjestelmään rekisteröityneen yrityksen tapahtumia (SuperAdmin-
käyttäjä 2010) 
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Kuvio 28: SuperAdmin-käyttäjä voi tarkastella ja muokata pääalu-
eita (kaupunkeja) ja niihin kuuluvia ala-alueita (kaupunginosia) 
(SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
 

 
Kuvio 29: SuperAdmin-käyttäjä voi muokata pääalueiden ala-
alueita (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
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Kuvio 30: SuperAdmin-käyttäjä voi tarkastella ja muokata (alla) se-
kä päägenrejä että alagenrejä. Lisäksi hän voi lisätä alagenrejä, jot-
ka kuuluvat johonkin päägenreen (SuperAdmin-käyttäjä 2010). 
 

 
Kuvio 31: SuperAdmin-käyttäjä voi muokata ja poistaa päägenrejen 
alagenrejä (SuperAdmin-käyttäjä 2010) 
 

 

4.4  Mitä olisi voitu tehdä alun alkaenkin paremmin? 
 

Tämän luvun aluksi mainittakoon, että kun Urbiet.fi-palvelua lähdettiin kehittämään, 

projektiin ei ollut euron euroa käytettävissä. Tarkoitus oli saada ketterillä menetelmillä 

jonkinlainen pilotti aikaiseksi, jotta saadaan edes jokin käsitys siitä, mitä lopullisessa 

palvelussa tulee olla. Näin ollen projektin dokumentaatio on jäänyt osin  tekemättä ja 
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kirjoittamatta puhtaaksi. Jos projektia olisi lähdetty tekemään perinteisellä vesiputous-

periaatteella – mikä periaate on lähes aina käytössä tietojenkäsittelyn osaston projektien 

dokumentoinnissa ja suunnittelussa – se ei toimeksiannon epämääräisyydestä johtuen 

olisi todennäköisesti ikinä valmistunut edes pilottivaiheeseen. Piti siis tehdä palvelusta 

pilotti, jotta UrbicAlle selviäisi, minkälaisen palvelun he haluaisivat. Myös palvelun 

testaus oli puutteellista juuri rahattomuuden vuoksi. Kaiken lisäksi projekti toteutettiin 

opettajien kesälomien aikana. (Ollikainen 2010c, s-posti.) 

 

Koko Urbiet.fi-järjestelmän (projektin) eri tekovaiheista löytyi hyvin vähän materiaalia, 

ja siitä oli hyvin niukalti saatavilla teknistä dokumentaatiota joko siitä syystä, että sitä ei 

ollut tehty tai siitä syystä, että se ei ollut päätynyt toimeksiantajalle. Projektista oli laa-

dittu loppuraportti, mutta siinä ei ollut kaikkia toivottuja tietoja ja dokumentaatiota. Tie-

tojenkäsittelyn oppilaiden tehdessä jotakin projektia, tulee projekti dokumentoida hyvin 

huolellisesti ja odotus olikin, että Urbiet.fi-järjestelmän kehittämis- ja suunnittelutyöstä 

olisi löytynyt samankaltaiset dokumentit, kuten käyttötapaukset, kaavioita ja kuvia jär-

jestelmän rakenteesta ja arkkitehtuurista selityksineen sekä tietokantarakenne yksityis-

kohtaisesti selitettynä (sain tietokantarakenteesta kuvan, mutta siitä puuttuivat selityk-

set). Tosin päätyykö aina kaikki projektin dokumentointi toimeksiantajalle? Tuskin 

minkään osaston projekteissa asia on aina automaattisesti näin.  

 

Projektia ohjannut ja valvonut ohjelmoinnin opettaja Ollikainen (2010b, s-posti) kertoi, 

että ”kansiorakenteella ei ole merkitystä ASP.NET:ssä, sillä tavalla kuin PHP:ssä. 

ASP.NETissä sivuohjaukset voi tehdä ohjelmallisesti eli ”hakemistorakenne” on peri-

aatteessa itse määriteltävissä”.  Lisäksi Ollikainen mainitsi, että projektin muistiinpa-

not ja osa dokumentaatiosta jäivät projektin tehneille kahdelle viestinnän osaston vuo-

rovaikutteisuuden suunnittelun opiskelijalle. Oli hankalaa saada selville, millä tavalla 

järjestelmä oli rakennettu, kun saatavilla oleva dokumentaatio oli kovinkin puutteellista. 

Aluksi tämän työn tekeminen tuntui lähinnä siltä, ettei kehityskohteesta saa mitään otet-

ta, kun se oli tekijän mielessä hyvinkin epämääräinen. Tällaiset projektit, kuten Ur-

biet.fi-palvelun suunnittelu ja toteutus, tulee dokumentoida huolellisesti ja mahdolli-

simman yksityiskohtaisesti. Vaikka dokumentointi välillä tuntuukin turhalta ja puudut-

tavalta on sille syynsä, nimittäin jatkokehitys. 
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Toinen negatiivinen asia, johon tekijän huomio kiinnittyi, oli suunnitelmallisuuden puu-

te tai ainakin dokumentoinnin uupuminen tästä. Tämä seikka sivuaa jonkin verran tuota 

dokumentoinnin puutetta. Olihan toki projektista tehty projektisuunnitelma, jossa oli 

eritelty muun muassa se, mitä tehdään, missä aikataulussa, kuka tekee, mitkä ovat riskit, 

ja mikä on lopputulos. Tässäkin tekijä olisi toivonut hieman laajempaa dokumentointia 

myös esimerkiksi lopputuloksen toiminnallisuudesta ja toimintaympäristöstä, nämä asi-

at taitavat kuulua, jos eivät projektisuunnitelmaan, niin ainakin johonkin projektin do-

kumentointiin tietojenkäsittelyn opiskelijoilla. 

 

Jotkin asiat saattoivat olla mainittuina useilla eri termeillä. Urbiet.fi-sivustolla puhutaan 

esimerkiksi sekä erikoishinnasta että erikoisalennuksesta, vaikka ne vastaavat toisiaan. 

Se, että asioista puhutaan samoilla termeillä kaikkialla, on hyvin tärkeää projektityös-

kentelyssä. Jos samalle asialle on monta termiä, se sekoittaa turhaan projektissa mukana 

olevien päitä. Termeistä kannattaakin sopia erikseen varsinkin silloin, kun siihen on sel-

vä tarve. 

 

Eräs suuri puute oli myös se, että järjestelmän testaamisesta ei ollut saatavilla minkään-

laista materiaalia. Onkohan sitä testattu kunnolla ollenkaan? Kunnon testaaminen on 

muutakin kuin sitä, että testataan toimintojen toimivuus, kun ne saadaan valmiiksi. 

Kunnon testaamiseen kuuluvat testitapaukset. Testitapauksissa tulee koettaa testata koko 

järjestelmän toimintaa mahdollisimman monipuolisesti. Luultavasti monelta käytettä-

vyysvirheeltä oltaisiin vältytty, jos valmis järjestelmä olisi testattu huolellisesti. 

 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että jos dokumentointia ja palvelun testausta olisi tehty 

enemmän ja paremmin, olisi koko projektia tullut dokumentoinnin aikana työstettyä. 

Tällä olisi ollut vaikutusta projektin kehitykseen ja järjestelmän suunnitteluun, sillä 

useinhan käy niin, että asiat täytyy työstää perin juurin ennen kuin nähdään parhaat 

vaihtoehdot ja ratkaisut ongelmiin. Tämä taas olisi näkynyt lopputuloksessa parempana 

järjestelmänä. Kun käytettävyys on otettu kaikilta mahdollisilta kanteilta huomioon jär-

jestelmää suunniteltaessa ja kehitettäessä on paljon pienempi todennäköisyys tehdä käy-

tettävyysvirheitä, kuin jos järjestelmä tehdään ilman kunnollista käytettävyyden huomi-

oonottoa. 
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5 Palvelun käytettävyysongelmien tutkimusmenetelmät 
 

Tässä luvussa kerrotaan, mitä menetelmiä on käytetty, jotta Urbiet.fi-palvelun käytettä-

vyysongelmat on saatu selville. 

 

Heuristinen arviointi 

Urbiet.fi-palvelulle ei tehty varsinaista heuristista arviointia. Sen sijaan muilla mene-

telmillä löydetyistä käytettävyysongelmista viitataan siihen heuristiseen sääntöön, jonka 

ne rikkovat. Tekijän tutkiessa jo ennen tämän työn tekoa ja sen aikana löydettyjä käytet-

tävyysongelmia sekä tehdessään tätä työtä, on hän pitänyt heuristiset säännöt mieles-

sään. Näin on huomattu muutama ongelma, joita ei ilman heuristisia sääntöjä olisi huo-

mattu. Varsinainen useamman kohdan heuristinen arviointi ei todennäköisesti olisi li-

sännyt löydettyjen käytettävyysongelmien määrää lainkaan. Osa käytettävyysongelmista 

on siis selvitetty Nielsenin kymmenen kohdan heuristinen arvioinnin sääntökokoelma 

mielessä pitäen. Heuristisia listoja on myös muitakin, mutta Nielsenin lista on tullut 

monissa yhteyksissä esiin puhuttaessa heuristiikoista ja tekijä koki sen parhaaksi vaih-

toehdoksi hyödyntää tässä työssä. 

 

Toimeksiantajan haastattelut 

Tekijä on haastatellut toimeksiantajaa käydessään neuvottelemassa useamman kerran 

tehtävästä toimeksiantotyöstä vuoden 2009 marraskuun ja vuoden 2010 tammikuun vä-

lisenä aikana. Näissä neuvotteluissa tuli ilmi joitakin käytettävyysongelmia, jotka tekijä 

pani muistiin, ja jotka puretaan ja käsitellään tässä työssä.  

 

Palvelun ongelmalistaus 

Palvelun ongelmista on vuonna 2007 tehty dokumentti, johon on listattu yksittäisiä käy-

tettävyysongelmia ja niihin esitettyjä ratkaisuja. Osaan niistä on toteutettu jo dokumen-

tissa esitetty ratkaistu, lähes kaikkiin on esitetty jonkinlainen ratkaisu, ja osa niistä ei ole 

enää tärkeitä tai ajankohtaisia. Toimeksiantaja on käynyt läpi ongelmalistauksen ja saat-

tanut sen ajan tasalle tätä työtä varten. Tekijälle epäselviin ongelmiin Koskinen on anta-

nut selvennystä sähköpostitse. Tekijä on testannut ongelma-alueita SuperAdmin-tason 

käyttäjänä, jonka oikeudet hänelle luotiin. 
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Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta 

Tekijä on käyttänyt Urbiet.fi-palvelua suorittaessaan opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua 

kesällä vuonna 2009. Käyttäessään palvelua ja tehdessään tätä työtä, etenkin lukua 4.3, 

tekijä huomasi palvelussa käytettävyysvirheitä, jotka käsitellään tässä työssä. 

 

Sähköpostipalaute 

Osa rekisteröityneistä asiakkaista on antanut toimeksiantajan pyynnöstä palautetta pal-

velusta sähköpostitse. Sähköpostipalaute oli avoin palaute, eli palautteen antamiseen ei 

ollut laadittu minkäänlaista runkoa. 
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6 Palvelun käytettävyysongelmat ja niiden ratkaisut 
 

Tässä luvussa luetellaan palvelun käytettävyysongelmat, jotka on saatu selville luvun 

viisi menetelmiä käyttäen, ja ratkaisut niihin. Sama ongelma voi koskea montaa eri 

käyttäjää, joten yhtä ongelmaa voidaan käsitellä useissakin kohdissa.  

 

Jokaiseen ongelmaan on merkitty, millä luvun viisi menetelmällä (toimeksiantajan haas-

tattelut ja palvelun ongelmalistaus, tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta vai 

sähköpostipalaute) ongelma on saatu selville, jotta ongelmien tutkiminen tarpeen vaati-

essa tarkemmin sen mukaan, kuka käyttäjä ne on löytänyt, onnistuu. Jotta ongelmia ei 

tarvitse turhaan kirjata toistamiseen, on jokaiseen ongelmaan lisätty myös tieto siitä, 

minkä heuristisen säännön se rikkoo. Joidenkin ongelmien kohdalla on heuristiikan pe-

rään kirjattu sulkuihin selvennys tai tarkennus siitä, mikä on ongelman laatu tai luonne. 

Heuristiikat antavat joidenkin ongelmien kohdalla osviittaa sille, kuinka tärkeä ja kii-

reellinen ongelma on hoitaa. 

 

Osaa ongelmista havainnoidaan käyttötarinoilla tekemällä niistä käyttötarinat sekä ny-

kyisessä palvelussa että parannellussa palvelussa. Käyttötarinat on laadittu sellaisten 

ongelmien kohdalla, joissa käyttötarinoiden tekeminen helpottaa huomattavasti ongel-

man ja sen ratkaisun ymmärtämistä. Käyttötarinoiden laatimiseen on otettu mallia Sink-

kosen ym. (2009, 175-177) tekemistä käyttötarinoista järjestelmän korjaamisessa. 

 

Ratkaisuissa tekijä vastaa ennemminkin kysymykseen, mitä pitää tehdä ongelman kor-

jaamiseksi, ei niinkään, miten ongelma korjataan. Tekijä ei ota tietokannan rakenteisiin 

liiemmälti kantaa, eikä ala muuttamaan sen rakennetta, sillä mikäli tietokantaa alettai-

siin suunnitella uudelleen, se merkitsisi sitä, että koko järjestelmä jouduttaisiin raken-

tamaan uudelleen. Uudelleen rakentaminen olisi sen suuruusluokan urakka, että sitä ei 

tämän työn puitteissa voida käsitellä. Lisäksi, jos tietokantaa muutettaisiin, muuttaisi se 

todennäköisesti sen verran radikaalisti koko järjestelmän toimintaa, että muita käytettä-

vyysongelmia ei voitaisikaan ratkaista tavalla, joka tässä luvussa esitetään. 

 

Tässä luvussa joidenkin käytettävyysongelmien kohdilla puhutaan väreistä, jotka liitty-

vät ongelmaan. Tämän työn sähköisessä versiossa on värit, mutta jos on tulostanut mus-
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tavalkoisen kopion työstä, ei värejä tietenkään näy. Tekijä on yrittänyt ottaa mahdolli-

simman hyvin huomioon ne lukijat, jotka lukevat tätä työtä mustavalkoisena versiona. 

 

 

6.1 Kaikki käyttäjät 
 

Kaikkien käyttäjien, eli sekä tavallisten että admin-käyttäjien käytettävyysongelmat liit-

tyvät lähinnä tapahtumien etsimiseen genren, kaupungin, kaupunginosan ja/tai sanahaun 

perusteella ja niiden selaamiseen genreittäin (genrekaavio liitteessä 1) sekä sivuston 

perusrakenteeseen (kuvio 8).  

 

 

6.1.1. Perusrakenne 

 

Ongelma: 

Yläbannerissa on kaksi välilehteä: Tapahtumat ja Kirjaudu. Aktiivinen väli-

lehti (linkki) näkyy vihreänä ja passiivinen näkyy valkoisena (kuvio 11). Kui-

tenkin erityyppinen värikoodi on vasemman palkin linkeissä käytössä: kun link-

ki on aktiivinen, eli sen sisältö näkyy sivun sisältö-osassa, linkki on hailakam-

man värinen kuin passiivisena ollessaan (mm. kuviot 9, 12 ja 13). 

 

Ongelman ratkaisu: 

Vasemman palkin linkkien väri, silloin kun siinä näkyvät genrejen linkit, on ol-

tava kirkas, sillä nämä kirkkaat genrevärit toistuvat näiden genrejen tapahtu-

mailmoituksissa. Näin ollen hailakampi linkin väri silloin, kun se on aktiivinen, 

tulisi ottaa käyttöön myös yläbannerin välilehdissä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (ristiriita, yhdenmukaisuus rikkoontuu). 
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Ongelma: 

Tapahtumat-välilehdellä (etusivu) tapahtumailmoitusten kohdalla on Osta lip-

pu -linkkikuvake niiden tapahtumien kohdalla, joihin on määritelty interneto-

soite, josta lipun tapahtumaan voi ostaa. Linkki ei aukea uuteen ikkunaan tai vä-

lilehteen, vaan auki olevan ikkunan tilalle. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Linkkiä pitää muokata niin, että se aukeaa uuteen ikkunaan. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Käyttäjän hallinnointi ja vapaus (ei hätäuloskäyntiä, kun edellinen tilanne kato-

aa). 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumat-välilehdellä (etusivu) (kuvio 8) tapahtumailmoituksissa ei ole tie-

toa, missä tapahtuma järjestetään. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Liitteestä 2 löytyvät Urbiet.fi-sivuston tapahtumailmoituksista näkyvien tietojen 

taulukko, josta voi tarkistaa, mikä tieto tapahtumasta näkyy missäkin ja millä 

termillä. Tämä pitäisi panna kuntoon ja tehdä siihen korjauksia siten, että pääte-

tään tapahtumien kaikista tärkeimmät tiedot, ja laitetaan ne näkymään joka pai-

kassa, mistä tapahtumailmoituksia voi tarkastella. Esimerkiksi tapahtumapaikka 

pitää lisätä näkymään joka paikassa. Muista tiedoista voidaan päättää tapahtu-

mailmoitusten tarkastelupaikan mukaan. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 
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Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (tiedot vajavaiset). 

 

 

Ongelma: 

Palvelun idea ei tule ilmi sivustolta, eivätkä palvelun takana oleva yritys ja pal-

velun historia aukea kovinkaan helposti käyttäjälle.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Visuaalisesti ja tekstillä tuodaan ajatus ja idea esiin. Palvelu ei ole varsinainen 

tapahtumakalenteri, vaan uusi media kulttuuripalveluille. Lisäksi erillinen sivu 

sekä ideasta ja historiasta että palvelun takana olevasta yrityksestä, ja tähän 

myös linkki UrbicAn internetsivuille. Tämä sivu linkiksi etusivulle siten, että 

sen huomaa. Ei siis sivun alalaitaan, missä tällä hetkellä sijaitsee joitakin palve-

lun ”perustietoja” koskevia linkkejä (tästä enemmän seuraavassa ongelmassa). 

Kaiken kaikkiaan etusivu pitäisi saada sellaiseksi, että käyttäjä ymmärtää, missä 

hän on, sekä mitä hän voi tehdä ja saavuttaa palvelun avulla. Käyttäjän on han-

kala luoda kokonaiskuvaa palvelusta ja ymmärtää palvelun tarkoitusta jos se ei 

kokonaisuutena hänelle aukea. Tällainen palvelu mielletään usein epämääräisek-

si ja epäluotettavaksi. Kun palvelun historia, idea ja synty sekä taho, joka palve-

lun takana on, selviävät käyttäjälle, hänelle kehittyy kokonaiskuva palvelusta ja 

täten palvelu mielletään usein luotettavammaksi, toimivammaksi ja asiantunte-

vammaksi kuin sellainen palvelu, josta kokonaiskuvaa ei synny. Mielikuva pal-

velusta on yllättävän tärkeä, sillä tänä päivänä on niin paljon verkkopalveluja, 

että jos käyttäjä ei koe palvelua hyväksi tai se mielletään epämääräiseksi tai epä-

luotettavaksi, se hylätään helposti. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epätietoisuus). 
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Ongelma: 

Jokaisen sivun alalaidassa on UrbicA-, Käyttöehdot-, Rekisteriseloste- sekä 

Mainostajille-linkit (kuvio 8). Käyttäjän on hankala löytää näitä palvelun ”pe-

rustietoja” käsittäviä linkkejä, kun etusivulla joutuu rullaamaan jonkin matkaa 

tulevia tapahtumailmoituksia alaspäin ennen kuin sivun alalaita ja nämä linkit 

tulevat näkyviin. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tämä sivuaa hieman edellistä ongelmaa eli sivuston ”perustietoja” on hankala 

löytää. Nämä linkit kuuluvat samaan ”kategoriaan” kuin palvelun idea, historia 

ja takana oleva yritys. Linkit on siis laitettava näkyvämmälle paikalle, jotta ne 

tavoittavat käyttäjät heti etusivulla.  

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epätietoisuus). 

 

 

Ongelma: 

Palvelukäsikirjoitus, josta löytyisi palvelun merkitys, ratkaisut ja ohjeistukset 

siitä, miten palvelu toimii ja miten siinä toimitaan, uupuu. Myös palvelun toimi-

joista, liittymäpinnoista, toteutuksesta, aikataulusta ja vaiheista (milloin tehdään 

jokin parannus, jota palveluun rekisteröityneet yritykset ovat pyytäneet), riskeis-

tä sekä vastuista ja resursseista uupuvat tiedot. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tämä ongelma liittyy hieman kahteen edelliseen ongelmaan, eli tämän ratkai-

sussa voidaan käyttää osin kahden edellisen ongelman ratkaisujen materiaaleja 

tai toisin päin. Ratkaisu tähän on palvelukäsikirjoituksen laadinta, josta löytyvät 

nämä kaikki mainitut tiedot. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epätietoisuus ja sekavuus). 

 

 

Ongelma: 

Sivustolla ei käy ilmi, että siellä voisi myös mainostaa esimerkiksi pidempiä ta-

pahtumia, kuten festivaaleja, tai aivan jotakin muuta kuin tapahtumia. Tämä 

toiminto ei tosin ole vielä täysin toimiva, mutta sivustolla mainostamisen olisi 

tarkoitus olla mahdollista esimerkiksi bannereilla. Yhdessä bannerissa piti olla 

linkki UrbicAn internetsivuille. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Ensinnäkin bannereiden ja muun mainostilan hallinnointiin pitäisi tehdä käyttö-

liittymä SuperAdmin-käyttäjälle. Tämän jälkeen mainostusmahdollisuus tulee 

laittaa huomattavasti esille ja ilmoittaa siitä ainakin kaikille rekisteröityneille 

käyttäjille. Hinnasto pitää myös laatia.  

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Sivustolla ei näy, onko tapahtumailmoitus Urbiet.fi-sivuston lisäksi myös kau-

punkitaululla (ongelma koskee tällä hetkellä enimmäkseen admin-käyttäjiä).  

 

Ongelman ratkaisu: 

Pitäisi saada sivustolle näkyviin tapahtumailmoitukseen tieto, jos tapahtumail-

moitus on myös kaupunkitaululla. Ilmoituksiin, jotka ovat vain Urbiet.fi-sivus-
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tolla, ei tarvitse lisätä mitään tietoa tästä. Tämä tieto pitäisi olla nähtävillä aina-

kin admin-puolella tapahtumien listauksessa, mutta mielellään myös Tapahtu-

mat-välilehdellä (etusivulla), jotta saataisiin ohjattua positiivisella paineella re-

kisteröityneitä yrityksiä ilmoittamaan tapahtumiaan myös kaupunkitauluilla. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumat-välilehdellä (etusivulla) näkyy sen auetessa vain kolme neljä ta-

pahtumailmoitusta. Olisi hyvä, jos näkyisi useampi ilmoitus kerrallaan. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Suunnitellaan Tapahtumat -välilehden sisältö-osion rakenne uudestaan siten, et-

tä tapahtuman tiedoista näkyvät vain tärkeimmät (liite 2) ja yhden tapahtumail-

moituksen tila pienenee. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Sivustolla ei ole Urbiet-kaupunkitauluista mitään tietoa. Käyttäjä ei tiedä, miltä 

taulut näyttävät, missä ne sijaitsevat, ja miten niihin tulevat tiedot. SuperAdmin-

käyttäjällä on kaupunkitauluihin jonkinlainen käyttöliittymä (Näytöt-linkki), 

mutta se ei toimi täysin toivotulla tavalla. Kun se saadaan toimimaan, on sen 

tarkoitus olla kaikkien käyttäjien käytettävissä. 

 



59 (59) 
 
Ongelman ratkaisu: 

Kaupunkitauluista pitää koota kattavat tiedot kuvineen ja esikatselutoimintoi-

neen Näytöt-linkin taakse kaikille käyttäjille alueittain. Tämän jälkeen Näytöt-

linkki pitää saattaa kaikkien käyttäjien ulottuville. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epätietoisuus). 

 

 

 

6.1.2. Tapahtuman etsiminen 
 

Ongelma: 

Alasvetovalikot ovat vaivalloisia käyttää varsinkin kaupungin valitsemisen koh-

dalla, koska niitä on niin paljon. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Palvelun laajentuessa, ja miksei jo nytkin, kannattaa suurimmille kaupungeille 

tai kaupungeille, joissa järjestetään eniten tapahtumia (yleensä sama asia), lisätä 

oma linkkinsä, josta pääsee näkemään kyseisen kaupungin tapahtumat. Samalla 

tavalla kannattaa tehdä kalenterin kanssa, eli laittaa päivämäärät linkeiksi, joita 

klikkaamalla näkee kaikki kyseisen päivän tapahtumat. Nykyinen vapaa sanaha-

ku voisi olla Tarkempi haku -kategoria, jonka toiminta toteutettaisiin erikseen. 

 

Kaupunkien alasvetovalikkoa ei todennäköisesti tarvittaisi ollenkaan, sillä hiljai-

semmista/pienemmistä kaupungeista ei välttämättä tule palveluun yhtään rekis-

teröityneitä asiakkaita, ja näin ollen niitä kaupunkeja ei tarvitse palvelussa edes 

mainita. Jos näin ei ole, voidaan kaupunkilinkkeihin lisätä esimerkiksi Tampere 

ja lähiseudut -linkki tai linkittää kaupungit läänien mukaan. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Esteettisyys ja minimalistinen sommittelu (harvoin tarvittu tieto). 

 

 

Ongelma: 

Etsintälaatikossa neuvotaan: Valitse genre, kaupunki, kaupunginosa ja/tai 

kirjoita sanahaku. Valikossa on kuitenkin vain kaupunki, kaupunginosa ja sa-

nahaku, genre puuttuu. Genren voi toki valita sivupalkista, mutta etsintälaatikko 

ohjaa valitsemaan sen alapuoleltaan. Tapahtuman etsinnässä pitäisi olla mahdol-

lisuus rajata ajankohtaa. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Opastetaan käyttäjiä valitsemaan genre vasemmalla olevasta palkista. Lisätään 

tapahtuman etsintään mahdollisuus ajankohdan rajaamiseen. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (epäjohdonmukaisuus). 

 

 

Ongelma: 

Kun tapahtuman etsintä ei tuota yhtäkään tapahtumaa, sivulle ilmestyy vain tyh-

jä sisältö. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Poimitaan etsinnän tiedot, ja jos se ei tuota tulosta, tulostetaan käyttäjän näky-

viin etsintäehdot ja tieto siitä, että ehdot eivät tuottaneet tulosta. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän tilan näkyvyys (epätietoisuus, epäselvyys). 

 

 

Ongelma: 

Etsi tapahtuma ei ole hyvä ilmaisu. Ensinnäkin vakiintunut käytäntö tämän-

tyyppisissä toiminnoissa on, että jotakin haetaan, ei niinkään etsitä. Toiseksi 

käyttäjät hakevat yleensä useampia tapahtumia ja / tai hakutuloksessa on useam-

pia tapahtumia kuin yksi, joten sana tapahtuma olisi hyvä olla monikossa. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muutetaan Etsi tapahtuma -osion otsikoksi Hae tapahtumia. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (epäjohdonmukaisuus). 
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6.1.3. Genret 
 

Ongelma: 

Genrejä on liikaa. Kaikille ei ole käyttöä (liite 1). 

 

Ongelman ratkaisu: 

Pitää karsia turhat genret pois. Päägenret ovat ihan hyvät, mutta alagenreistä 

voisi karsia lähes kaikki pois. Alagenren valitsemisen sijaan olisi parempi, jos 

tapahtuman järjestäjä lisätessään tapahtuman järjestelmään ilmoittaisi genren 

tarkemmin omin sanoin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Esteettisyys ja minimalistinen sommittelu (sekavuus, epäselvyys). 

 

 

Ongelma: 

Pelkistä genrejen väreistä ei voi päätellä tapahtuman genreä.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Genrejen värien lisäksi jonkinlaiset paljon kertovat symbolit voisi olla käytössä 

myös Urbiet.fi-sivustolla. Symbolit ovat käytössä jo kaupunkitauluissa. Lisäksi 

tapahtumailmoituksessa pitäisi näkyä paremmin genre, kun niille kerran on mää-

ritelty värit ja symbolit, esimerkiksi ilmoituksen taustaväri tai muu osio voisi ol-

la genren värinen. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Tunnistaminen ennemmin kuin muistaminen. 
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6.1.4. Kaupunkitaulut 
 

Kuviossa 32 on Urbiet-kaupunkitaulu lähikuvana. Kuva kertoo, mikä tieto tapahtumasta 

tulee mihinkin kohtaan taululla. Kuviossa 33 on Urbiet-kaupunkitaulu kuvattuna kau-

kaa. Kaupunkitauluja on myös pienempiä kuin kuviossa 33 näkyy, ja joissakin tauluissa 

näkyy vain kuusi tapahtumailmoitusta kerrallaan.  

 

 
 
Kuvio 32: Urbiet-kaupunkitaulu läheltä (Urbicultural Affairs Oy: 
Tapahtumajärjestäjille 2010) 
 

 
Kuvio 33: Urbiet-kaupunkitaulu kaukaa (Urbicultural Affairs Oy: 
Tapahtumajärjestäjille 2010) 
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Ongelma: 

Kaupunkitauluilla tapahtumat näkyvät 12 tuntia ennen kuin ne alkavat. Silti, jos 

jokin tapahtuma alkaa esimerkiksi kello 10.00 torstaina 18. maaliskuuta ja sen 

siis pitäisi näkyä taululla keskiviikkona 17. maaliskuuta kello 22.00 alkaen, nä-

kyykin se jo päivällä 17.3. Tämä on ongelma siksi, että kaupunkitauluilla on ai-

na vain kuluvan päivän tapahtumia (kuvio 32), ja näin ollen jokaisessa tapahtu-

mailmoituksessa ei ole erikseen tapahtuman päivämäärää. Jos tapahtuma alkaisi 

näkyä kello 22.00 keskiviikkona 17.3., vaikka se onkin vasta torstaina 18.3., ei 

olisi kovin suuri ongelma, sillä ajankohta on jo hyvin lähellä seuraavaa päivää. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Järjestelmä ei luultavasti ymmärrä, mitä eroa on kello 10.00:lla ja kello 

22.00:lla. Tämä tieto pitää lisätä järjestelmään. Lisäksi olisi hyvä, jos järjestelmä 

osaisi varmistaa, että kuluva päivämäärä on sama kuin tapahtumailmoituksen 

päivämäärä. Järjestelmään voisi lisätä varmistuksen, ettei sama tapahtuma voi 

näkyä kaupunkitaululla kahtena eri päivänä. Tai järjestelmä voisi automaattisesti 

siirtää seuraavan aamun tapahtumat näkymään vasta seuraavana päivänä heti 

vuorokauden vaihduttua. Yksi ratkaisu olisi myös se, että tapahtumailmoituksiin 

lisättäisiin päivämäärä näkyviin kaupunkitaululla. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (yhdenmukaisuus rikkoontuu). 

 

 

Ongelma: 

Kaupunkitaulujen tapahtumasivut vaihtuvat liian vauhdikkaasti, ja jos tapahtu-

mia (sivulle mahtuu 6 tai 8 tapahtumaa kerrallaan) on paljon, joutuu odottamaan 

valitettavan pitkän aikaa ennen kuin sama sivu ilmestyy uudestaan näkyviin. 

Esimerkiksi ohikulkijoille tämä ei ole kovin käytännöllistä.  
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Ongelman ratkaisu: 

Hidastetaan kaupunkitaulujen sivujen vaihtuvuusnopeutta. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Kaupunkinäyttöjä on liian vähän Tampereella. Rautatie- ja linja-autoaseman se-

kä lentoaseman tuntumaan pitäisi saada näytöt, jotta myös matkailijat pääsisivät 

kaupunkinäyttöjen vaikutuspiiriin. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään Rautatie- ja linja-autoaseman sekä lentoaseman tuntumaan kaupunki-

näytöt. Tämä lienee lisättävien näyttöjen tärkeysjärjestys. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (tehokas käyttö ei toteudu). 

 

 

 

6.2 Tavalliset käyttäjät 
 

Tavallisilla käyttäjillä eli niillä, joilla ei ole admin-oikeuksia, käytettävyysongelmat liit-

tyvät palveluun rekisteröitymiseen (kuvio 9). 
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Ongelma: 

Rekisteröitymisen tekee ongelmalliseksi se, että käyttäjä joutuu ottamaan yhtey-

den palvelun tarjoajaan rekisteröityäkseen. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että tätä 

nykyä rekisteröityminen käy sähköisen lomakkeen avulla automaattisesti ja no-

peasti. Monet käyttäjät mieltävät todennäköisesti rekisteröitymiseen vaadittavan 

erillisen yhteydenoton palvelun tarjoajaan vaivalloiseksi ja hitaaksi. Palvelun 

tarjoajallekin olisi helpompaa ja työtaakkaa keventävää, jos rekisteröityminen 

palveluun automatisoituisi. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Sivustolle laaditaan lomake, johon syötetään rekisteröitymiseen tarvittavat tie-

dot. Lomakkeelta tiedot päivittyisivät automaattisesti järjestelmän rekisteröity-

neisiin asiakkaisiin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (tehokas käyttö ei toteudu). 

 

 

Ongelma: 

Palvelun takana olevan yrityksen (UrbicA) osoite on muuttunut. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Kirjataan uusi osoite Rekisteröityminen-linkin taakse aukeavaan sisältö-osioon. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Esteettisyys ja minimalistinen sommittelu (irrelevantti tieto). 
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6.3 Admin-käyttäjät 
 

Kaikkien admin-käyttäjien käytettävyysongelmat koskevat suurelta osin joko UserAd-

min- tai CompanyAdmin-käyttäjiä, sillä kuten luvussa 4.3.3 selvitettiin, on palvelussa 

SuperAdmin-tason käyttäjiä vain muutama. Siis, vaikka kaikilla admin-käyttäjillä on 

palvelussa käytettävyysongelmia, eivät SuperAdminin ongelmat koske kovinkaan suur-

ta käyttäjäjoukkoa, vaikkakin hänen ongelmansa ovat joiltakin osin jopa tärkeämpiä 

ratkaista kuin muiden admin-käyttäjien ongelmat. 

 

Admin-käyttäjien suurin ongelma Urbiet.fi-palvelussa on tapahtuman lisääminen järjes-

telmään. Jos admin-käyttäjien ongelmia laitetaan tärkeysjärjestykseen niiden korjaami-

sen suhteen, on tapahtumien lisääminen kärkipäässä. Käyttäjät, jotka käyttävät Urbiet.fi-

palvelua useiten, ovat muita kuin SuperAdmin-käyttäjiä. Nämä palveluun joko välittö-

mästi tai välillisesti rekisteröityneet asiakkaat lisäävät usein viikottain tai useamminkin 

uusia tapahtumia järjestelmään ja tätä kautta mahdollisesti myös kaupunkitauluille. Täs-

tä syystä uuden tapahtuman lisääminen olisi syytä tehdä mahdollisimman helpoksi, sel-

keäksi ja käyttäjäystävälliseksi. Muut admin-käyttäjien ongelmat liittyvät lähinnä tieto-

jen muokkaamiseen, perusrakenteeseen sekä kullekin admin-käyttäjälle määriteltyjen 

oikeuksien järkevyyteen. 

 

 

6.3.1. Perusrakenne 

 

Ongelma: 

Järjestelmältä puuttuu käyttöohje. Käyttäjät eivät tiedä, mitä kaikkia toimintoja 

Urbiet.fi-palvelu sisältää, ja miten niitä käytetään. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Laaditaan kattavat käyttöohjeet sen lisäksi, että lisätään ohjeistusta palvelussa. 

Myös Usein kysytyt kysymykset -palsta voisi olla hyvä perustaa. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 
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Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epätietoisuus). 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumailmoitusten tietojen termit vaihtelevat (liite 2). 

 

Ongelman ratkaisu: 

Termit pitää muuttaa kaikkialle samoiksi, jotta ei synny ristiriitoja ja sekaannuk-

sia. Liitteestä 2 löytyvät Urbiet.fi-sivuston tapahtumailmoituksista näkyvien tie-

tojen taulukko, josta voi tarkistaa, mikä tieto tapahtumasta näkyy missäkin ja 

millä termillä. Tämä pitäisi panna kuntoon ja tehdä siihen korjauksia siten, että 

termien ristiriidat ja epäjohdonmukaisuudet eliminoidaan. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (yhdenmukaisuus rikkoontuu). 

 

 

Ongelma: 

Vasemman palkin linkkien väri vaihtelee, kun joku admin-käyttäjä on kirjautu-

nut sisään. Esimerkiksi Yrityksen tiedot -linkin väri riippuu siitä, mikä käyttä-

järooli admin-käyttäjällä on (UserAdmin: punainen (kuvio 12), CompanyAd-

min: oranssi (kuvio 19), SuperAdmin: vihreä (kuvio 22)). 

 

Ongelman ratkaisu: 

Päätetään, mikä linkki on minkäkin värinen ja muokataan järjestelmää siten, että 

linkit ovat saman väriset kaikilla admin-käyttäjillä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 
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Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (yhdenmukaisuus rikkoontuu). 

 

 
Ongelma: 

Järjestelmään rekisteröityneen yrityksen (CompanyAdmin) pitäisi voida printata 

itselleen lisäämänsä tapahtumailmoitukset. Myös SuperAdminin pitäisi voida tu-

lostaa tapahtumailmoitukset yrityksittäin laskutusta varten. Tällä hetkellä tämän 

voi tehdä, mutta tulosteesta ei näy, onko tapahtumailmoitus lisätty pelkästään si-

vustolle vai myös maksullisena kaupunkitaululle. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Järjestelmässä pitää olla pdf:n tai muun sellaisen printattavan ja sähköpostin liit-

teeksi sopivan dokumentin luontimahdollisuus sekä rekisteröityneestä yritykses-

tä että sen lisäämistä tapahtumailmoituksista kaikkine tietoineen. Lisäksi olisi 

hyvä, jos järjestelmä lähettäisi automaattisesti luodut dokumentit tietyn ajankoh-

dan, genren tai tapahtumapaikan mukaan sähköpostitse tietyille postituslistoille, 

jotka nekin pitäisi luoda.  

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Järjestelmän kaikista poistoista, lisäyksistä, tallennuksista ja muokkauksista 

puuttuu varmistus oletko varma, että tahdot poistaa / lisätä / tallentaa muutokset?   

 

Ongelman ratkaisu: 

Tämä on hyvin tärkeä ongelma hoitaa, sillä ihmiset tekevät virheitä ja saattavat 

painaa sitä väärää painiketta. Varsinkin, kun vaihtoehtoja on kaksi, joista toinen 

se, jota käyttäjän ei ole tarkoitus valita. Riski virheeseen on suurempi kuin jos 
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vaihtoehtoja olisi vaikka neljä ja vain yksi niistä sellainen, jota käyttäjän ei ole 

tarkoitus valita. Ratkaisu tähän on se, että lisätään joka ikiseen järjestelmässä 

olevaan poisto-, lisäys- ja tallennustoimintoihin varmistukset, jotta käyttäjä voi 

vielä perua tekemänsä valinnan. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Virheiden torjunta (virhealttius, turvattomuus). 

 

 

 

6.3.2. Uuden tapahtuman lisääminen (Lisää tapahtuma -lomakkeet) 

 

Lisää tapahtuma -lomakkeiden käytettävyysongelmat liittyvät lomakkeissa oleviin 

epäjohdonmukaisuuksiin, epäloogisuuksiin ja ristiriitoihin sekä niiden rakenteisiin. Tä-

hän alalukuun sisältyy myös kaksi jo järjestelmään lisätyn tapahtuman muokkaamista 

koskevaa ongelmaa. 

 

Ongelma: 

Lomakkeissa varoitetaan pelkillä valkoisilla tähdillä, jos jotakin tietoa ei ole 

syötetty tai se on syötetty väärin. Tähdet ovat lähes huomaamattomia, eivätkä 

näin ollen palvele tarkoitustaan kovinkaan hyvin. Joissakin kentissä valkoisen 

tähden viereen ilmestyy ohje siitä, mitä kenttään tulisi syöttää, jos kentän jättää 

tyhjäksi tai siihen syöttää vääränlaista tietoa.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään tähdet lomakkeiden pakollisiin kenttiin. Tällainen käytäntö on monissa 

verkkolomakkeissa ja monet käyttäjät ymmärtävät vanhasta tottumuksesta tähti-

en merkityksen. Varmuuden vuoksi tähtien merkitys on hyvä myös selvittää 

vaikka lomakkeiden ensimmäisellä sivulla. Lisäksi kenttien vieressä pitää olla 

enemmän ohjeistusta siitä, mitä tietoa siihen tulee syöttää.  
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Virheiden huomaaminen, diagnosointi ja niistä palautuminen (virhealttius tieto-

jen syöttämisessä on suuri, ei selkeitä opasteita miten tilanteesta pääsee eteen-

päin jos syöttää väärää tietoa eli tekee virheen). 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeiden läheskään kaikissa kentissä ei ole minkäänlaisia tarkistuksia. Jon-

kin logiikan mukaan tarkistuksia on laitettu vain joihinkin kenttiin. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tämä ei ole kovin vakava ongelma, sillä harva tieten tahtoen ilmoittaa tapahtu-

mastaan vääriä tietoja, esimerkiksi syöttää puhelinnumero-kenttään kirjaimia. 

Toisaalta jokainen tekee virheitä, se on inhimillistä. Pitää lisätä enemmän tarkis-

tuksia kenttiin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Virheiden torjunta (riski virheen tekoon). 

 

 

Ongelma: 

Jos tapahtuma toistuu useamman kerran, esimerkiksi sama teatteriesitys järjeste-

tään kolme kertaa viikossa, on jokainen tapahtumakerta syötettävä erikseen jär-

jestelmään. Jos yleensäkin missä tahansa palvelussa täytyy toistaa monta kertaa 

samat vaiheet mekaanisesti, kielii se siitä, että käytettävyys tällaisessa palvelussa 

(tai sen osassa) ei ole huippuluokka. Samojen tapahtumatietojen syöttäminen 

järjestelmään eri alkamis- ja loppumisajankohdilla on turhauttavaa ja aikaa vie-
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vää. Lisäksi virheiden mahdollisuus on suurempi kuin jos tapahtumatiedot tar-

vitsisi syöttää vain kerran. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lomakkeisiin lisätään toistuvan tapahtuman lisäämismahdollisuus yhdellä ta-

pahtumatietojen syöttökerralla. Tämän voisi toteuttaa vaikka siten, että lomak-

keessa olisi mahdollisuus valita vaihtoehto Sama tapahtuma toistuu. Kun va-

litsee tämän vaihtoehdon, ilmestyy lomakkeelle tapahtuman uuden alkamis- ja 

loppumisajankohdan syötön mahdollisuus sekä mahdollisuus valita jälleen vaih-

toehto Sama tapahtuma toistuu. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus, tekijän omakohtaiset 

kokemukset palvelusta sekä sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

Käyttötarina nykyisessä palvelussa: 
Käyttäjä toistaa samojen tietojen syötöt lukuun ottamatta tapahtuman alkamis- ja 

loppumisaikaa niin monta kertaa kuin sama tapahtuma järjestetään.  

 

Käyttötarina parannellussa palvelussa: 
Käyttäjä syöttää tapahtuman tiedot vain kerran siten, että ensin syötetään yksi 

tapahtuman alkamis- ja loppumisajankohta, jonka jälkeen valitaan vaihtoehto 

Sama tapahtuma toistuu. Tämän vaihtoehdon myötä ilmestyville kentille syö-

tetään tapahtuman toinen ajankohta ja niin edespäin kunnes kaikki saman tapah-

tuman ajankohdat on syötetty järjestelmään.  

 

 

Ongelma: 

Lomakkeita on liikaa. 
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Ongelman ratkaisu: 

Vähennetään lomakemäärää. Mietitään uudestaan, mitkä tiedot muodostavat hy-

vät kokonaisuudet ja muodostetaan näistä omat lomakkeensa. Tietokokonaisuu-

det voisivat olla vaikka tapahtumapaikka, tapahtuman päätiedot ja tapahtuman 

lisätiedot. 

  

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Jos tapahtumailmoitusta muokataan jälkeenpäin, on rasittavaa klikkailla kaikki-

en viiden lomakkeen läpi, sillä tapahtuman voi tallentaa vain viimeisellä lomak-

keella. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lomakkeiden yläosassa on numerolaatikot. Muutetaan ne lomakkeiden linkeiksi. 

Lisäksi tehdään tapahtumailmoituksen tallentaminen mahdolliseksi millä lo-

makkeella hyvänsä silloin, kun tapahtumailmoitusta muokataan, jotta tapahtu-

man voi tallentaa muuallakin kuin viimeisellä lomakkeella. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeissa on välillä syötettävän tiedon alussa sana Tapahtuman, kuten Ta-

pahtuman hinta, mutta sana puuttuu esimerkiksi Kuvaus-tiedosta (kuvio 16). 
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Tästä ongelmasta johtuen lomakkeet eivät ole yhdenmukaisia, eivätkä yksiselit-

teisiä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Laitetaan joko jokaisen syötettävän tiedon eteen sana Tapahtuman tai jätetään 

se kaikista pois. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (epäjohdonmukaisuus, yhdenmukaisuus rikkoontuu) 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumalle ei voi määritellä ikärajaa, tai sille ei ainakaan ole omaa kenttää. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään Lisää tapahtuma -lomakkeisiin ikärajakenttä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeissa ei opasteta, mitä tietoja, ja missä järjestyksessä tapahtumasta kerä-

tään mihinkin näkymään (Urbiet.fi-sivusto ja kaupunkitaulut) (liite 2). Kun ta-

pahtuman järjestäjä syöttää järjestelmään tapahtumatietoja, pitäisi hänelle olla 

selvää, tuleeko tieto näkyviin, ja jos tulee, niin missä näkymässä ja miten. Var-

sinkin kaupunkitaulujen kohdalla tämä on ongelma. 
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Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeen jokaisen syötettävän tietoon ohjeistus siitä, mihin sitä käyte-

tään. Vielä parempi olisi, jos tietyssä näkymässä näkyvät ja tiettyyn tarkoituk-

seen tarvittavat tiedot kysyttäisiin aina samalla lomakkeella (esimerkiksi lomake 

1: kaupunkitaululla ja Urbiet.fi-sivustolla näkyvät tiedot, lomake 2: vain Ur-

biet.fi-sivustolla näkyvät tiedot, lomake 3: tiedot ylläpidolle), jolloin jokaiseen 

tietoon ei tarvitsisi liittää ohjeistusta. Yksi ratkaisuvaihtoehto on myös se, että 

vain tietoihin, jotka näkyvät kaupunkitaululla, liitettäisiin ohjeistus. Lisäksi olisi 

hyvä, jos järjestelmä generoisi esikatseluversion kaupunkitaulusta, jossa näkyisi 

lisättävän tapahtuman tiedot siten, miten ne näkyvät oikeastikin kaupunkitaulul-

la. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epätietoisuus, sekavuus). 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumatiedot syötetään lomakkeille epäloogisessa järjestyksessä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Mietitään järjestys loogisemmaksi ja muutetaan tapahtumatietojen järjestystä sen 

mukaan. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus). 
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Ongelma: 

Käyttäjä ei näe omaa edistymistään uuden tapahtuman tietojen syöttämisessä 

lomakkeille. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeisiin edistymisen hahmottava numerointi, kuten Lomake 1/5 ja 

niin eteenpäin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän tilan näkyvyys. 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeet antavat lisätä tapahtuman menneisyyteen. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Järjestelmästä pitää eliminoida mahdollisuus lisätä tapahtuma menneisyyteen. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (mahdottomuus). 

 

 

 

6.3.2.1 Ensimmäinen lomake  
 

Tässä alaluvussa käydään läpi Lisää tapahtuma -lomakkeiden ensimmäinen lomake 

(kuvio 14). 
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Ongelma: 

Ensimmäisellä lomakkeella valitaan, näkyykö tapahtumailmoitus Vain webbisi-

vulla vai Myös näytöillä. Tässä ei kuitenkaan ole mitään selvitystä, mitä nämä 

tarkoittavat.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Lomakkeelle lisätään selvitys näistä kahdesta. Ne voivat olla myös linkkeinä tai 

idealamppuina. Idealamppu toimii siten, että siitä aukeaa / sen päälle ilmestyy 

ohje silloin, kun hiiren osoitin ilmestyy sen päälle. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epäselvyys). 

 

 

Ongelma: 

Ensimmäisellä lomakkeella on tapahtumailmoituksen näkyvyydelle vaihtoehto 

Myös näytöillä, joka on maksullinen. Todennäköisesti kaikki, jotka ovat tästä 

palvelusta maksaneet, valitsevat tämän vaihtoehdon, joten sen pitäisi olla oletus-

valintana kaikissa niissä tapahtumailmoituksissa, joissa ilmoittajan yritys on 

maksanut tästä palvelusta.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Muokataan järjestelmää siten, että kaikkien yritysten, jotka ovat maksaneet ta-

pahtumailmoitustensa lisäämisestä kaupunkitaululle, oletusvalintana ensimmäi-

sellä lomakkeella on vaihtoehto Myös näytöillä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (turha työ, hankaluus). 
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Käyttötarina nykyisessä palvelussa: 

Käyttäjän, jonka yritys on maksanut tapahtumailmoitustensa kaupunkitauluilla 

näkymisestä, on valittava erikseen tapahtumailmoituksen näkyvyyden vaihtoehto 

Myös näytöillä aina, kun hän lisää järjestelmään tapahtumailmoituksen ja halu-

aa sen näkyvän kaupunkitauluilla. Aina ei voi olla varma, valitsiko sen, ja silloin 

täytyy palata lomakkeissa takaisin päin varmistaakseen, onko vaihtoehto valittu. 

 

Käyttötarina parannellussa palvelussa: 
Käyttäjän, jonka yritys on maksanut tapahtumailmoitustensa kaupunkitauluilla 

näkymisestä, lisätessä järjestelmään tapahtumailmoitusta vaihtoehto Myös näy-

töillä on valittu oletuksena. Käyttäjän ei tarvitse oikeastaan kiinnittää asiaan mi-

tään huomiota paitsi silloin, jos jostakin syystä tapahtuman ei haluttaisikaan nä-

kyvät kaupunkitauluilla. 

 

 

Ongelma: 

Lomake hyväksyy lisättävän tapahtuman nimen kohdalle 40 merkkiä, vaikka 

kaupunkitauluille mahtuu vain 37 merkkiä tapahtuman nimen kohdalle. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Kaupunkitaulun Tapahtuman nimi -tilaa voi tuskin suurentaa, joten pienenne-

tään lomakkeen kentän hyväksymää merkkimäärää.  

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus, ristiriita). 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeen Tapahtuman nimi -kentän merkkimäärä on liian pieni. Koska ta-

pahtuman nimi on myös tapahtuman otsikko, haluavat jotkut käyttäjät syöttää 

kenttään tapahtuman nimen lisäksi myös tapahtumapaikan. Jos yhden tapahtu-
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mailmoituksen tapahtuman nimeen lisätään myös tapahtumapaikka, pitäisi sen 

näkyä systemaattisuuden vuoksi kaikissa tapahtumailmoituksissa. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään tapahtumapaikka samanarvoiseksi otsikoksi tapahtuman nimen kanssa, 

sillä se on yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi tapahtumatieto kuin tapahtuman ni-

mi. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (tietojen jäsentelyn luonnottomuus ja 

epäloogisuus). 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeelle syötettävässä tapahtumapaikassa ei ole tarkentamisen varaa. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeeseen kenttä, johon voi halutessaan syöttää tarkemman tiedon 

tapahtumapaikasta. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 

 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus). 

 

Käyttötarina nykyisessä palvelussa: 
Käyttäjä lisää järjestelmään tapahtumailmoituksen, joka järjestetään Kaupungin 

teatterin pienemmässä salissa numero 3. Tapahtumapaikan syöttö tarkasti sille 

varattuun kenttään ei ole mahdollista, sillä kenttään mahtuu vain 40 merkkiä. 
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Käyttötarina parannellussa palvelussa: 

Käyttäjän lisää järjestelmään tapahtumailmoituksen, joka järjestetään Kaupungin 

teatterin pienemmässä salissa numero 3. Tapahtumapaikalle varattuun kenttään 

syötetään tieto Kaupungin teatteri. Tämän alla olevaan kenttään syötetään tapah-

tumapaikan tarkenne pienempi sali nro 3. 

 

 

 

6.3.2.2 Toinen lomake  
 

Tässä alaluvussa käydään läpi Lisää tapahtuma -lomakkeiden toinen lomake (kuvio 

15). 

 

Ongelma: 

Lomakkeella itse tapahtuman alkamis- ja loppumisajan ja valinnaisesti määritel-

tävän tapahtuman näkyvyysajan merkitykset ja ero eivät välttämättä selviä käyt-

täjälle. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään näistä asioista ohjeitus lomakkeelle vaikka linkillä tai idealampulla. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio. 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeella valinnaisesti määriteltävä tapahtuman näkyvyysaika on epäloogi-

nen, sillä miksi tapahtuman näkyvyysajan aloitus pitäisi määritellä? Eikö se voi 

olla automaattisesti se hetki, jolloin tapahtumatietoja syötetään? 
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Ongelman ratkaisu: 

Poistetaan tämä kenttä lomakkeelta kokonaan ja muokataan järjestelmää siten, 

että näkyvyysaika alkaa aina silloin, kun tapahtuma lisätään järjestelmään. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus). 

 

 

Ongelma: 

Valinnaisesti määriteltävä tapahtuman näkyvyysajan loppumisajankohta on pak-

ko syöttää, mikäli itse tapahtuman loppumisajankohta on seuraavan vuorokau-

den puolella. Muuten tapahtumailmoitus ei ole näkyvissä silloin kuin pitäisi. Li-

säksi tätä ei ole ohjeistettu millään tavalla. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tämä pitää ohjeistaa, jotta tapahtumailmoitukset ovat näkyvissä oikeina aikoina. 

Parempi ratkaisu olisi se, että järjestelmästä poistetaan tapahtuman loppumisa-

jankohta ja näkyvyysajan loppuminen kokonaan, sillä tekijä ei ainakaan ole ha-

vainnut niillä olevan kovinkaan suurta merkitystä koko järjestelmässä. Miksi ta-

pahtumailmoituksen pitää näkyä kaupunkitauluilla ja Urbiet.fi-sivustolla tapah-

tuman jo alettua? Näkyvyysajan loppuminen voisi olla sama kuin itse tapahtu-

man alkamisaika. Itse tapahtuman loppumisajankohdan voisi määritellä vapaa-

ehtoisesti. 

 

Tapahtuman loppumisajankohta on varmasti tarpeellinen silloin, kun kyse on 

festivaaleista ja muista isommista ja pidempään kestävistä tapahtumista. Tällai-

sia tapahtumia varten olisi hyvä, jos järjestelmään voisi lisätä ensin päätapahtu-

man, jolla olisi vain päivämäärät ja mahdollisesti myös muuta tapahtumaa tar-

kentavaa tietoa, ja tämän jälkeen päätapahtumaan kuuluvia tapahtumia, joilla 

olisi vain aloitusajankohdat. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus). 

 

Käyttötarina nykyisessä palvelussa: 
Käyttäjän lisää järjestelmään tapahtumailmoituksen, jonka alkamisajankohta on 

kello 23.00 tiistai-iltana ja loppumisajankohta kello 03.00 keskiviikkoaamuna. 

Jotta tapahtuma näkyisi sivustolla ja mahdollisesti myös kaupunkitauluilla siihen 

asti kunnes tapahtuma loppuu, on tapahtuman loppumisajankohta syötettävä 

myös näkyvyysajan loppumisajankohdaksi. 

 

Käyttötarina parannellussa palvelussa: 
Käyttäjän lisää järjestelmään tapahtumailmoituksen, jonka alkamisajankohta on 

kello 23.00 tiistai-iltana ja loppumisajankohta kello 03.00 keskiviikkoaamuna. 

Käyttäjä syöttää tapahtumasta pelkästään sen alkamisajankohdan. Tapahtumail-

moitus alkaa näkyä heti sivustolla ja mahdollisesti myös kaupunkitauluilla ja nä-

kyvyysajan loppumisajankohta on automaattisesti kello 23.00 tiistai-iltana. 

 

 

Ongelma: 

Järjestelmään ei voi lisätä yhtä vuorokautta pidempiä tapahtumia, sillä tapahtu-

man loppumisajankohtaan ei voi määritellä päivämäärää, eli sen on oltava sama-

na päivänä kuin tapahtuma alkaakin. Useamman päivän tapahtumat lisätään jär-

jestelmään päivä kerrallaan. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Katso edellisen ongelman ratkaisu. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Sähköpostipalaute. 
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Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (luonnottomuus). 

 

 

Ongelma: 

Jos tapahtumailmoitusta muokataan jälkeenpäin, katoaa sen tiedoista kohdassa 

Määrittele tapahtuman näkymisaika annetut tiedot ja ne joutuu syöttämään 

uudestaan. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään näihin tietoihin samanlainen varmenne kuin lomakkeiden muillekin 

tiedoille, jotta ne säilyvät ennallaan, vaikka jotakin tietoa tapahtumailmoitukses-

ta muutettaisiinkin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

 

6.3.2.3 Kolmas lomake  
 

Tässä alaluvussa käydään läpi Lisää tapahtuma -lomakkeiden kolmas lomake (kuvio 

16). 

 

Ongelma: 

Tapahtuman hinta on vapaa kenttä. Jos halutaan, että tapahtuman hinnassa nä-

kyy myös euron merkki, pitää se syöttää erikseen. Lisäksi, jos tähän kenttään 

syöttää numeron nolla (0), näkyy se Urbiet.fi-sivustolla nollana, mutta kaupun-

kitaululla sanana Ilmainen. Kumpaakaan seikkaa ei ole millään tavalla ohjeis-

tettu. 
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Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeelle ohjeistus, joka kertoo, miten hinta näkyy missäkin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio (epäselvyys). 

 

 

Ongelma: 

Erikoishinta-kohdassa kenttä hyväksyy enintään 2 sanaa, jotka ovat enintään 9 

merkkiä pitkiä. Kenttä ei hyväksy skandinaavisia kirjaimia. Kumpaakaan seik-

kaa ei ole millään tavalla ohjeistettu. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeelle ohjeistus, joka kertoo, miten erikoishinta tulee syöttää. Pa-

ras ratkaisu olisi, että kenttää muokattaisiin siten, että se hyväksyisi skandinaa-

viset kirjaimet ja suuremman merkkimäärän, sillä näillä rajoituksilla on suomen 

kielessä hyvin vähän mahdollisuuksia kirjoittaa kenttään mitään, esimerkiksi 

eläkeläiset ilmaiseksi on mahdoton niin skandinaavisten kirjainten kuin sanojen 

pituudenkin kannalta. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (luonnottomuus). 

 

 

Ongelma: 

Liput: Ostopaikka ja Www-osoite -kenttiin syötettävää tietoa ei ole ohjeistettu. 

Mikäli molempiin kenttiin syötetään tiedot, näkyy Ostopaikka tauluilla ja 

Www-osoitteesta generoituu Tapahtumat-välilehdelle (etusivulle) tapahtu-
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mailmoituksen kohdalle Osta lippu -linkkikuvake. Mikäli vain Ostopaikka-

kenttä täytetään, näkyy sen sisältö tauluilla ja siitä generoituu Osta lippu -

linkkikuvake, vaikka linkki ei toimikaan. Mikäli vain Www-osoite-kenttä täyte-

tään, se ei näy tauluilla, ja siitä generoituu Osta lippu -linkkikuvake. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Näihin kohtiin pitää lisätä kunnon ohjeistus. Lisäksi järjestelmää on muokattava 

siten, että Osta lippu -linkkikuvake generoituu vain syötetystä www-osoitteesta. 

Myös sivustolla pitäisi näkyä, mitä Ostopaikka-kenttään on syötetty. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (hermostus, turhautuneisuus). 

 

 

Ongelma: 

Lomakkeella on sekä käsite Www-osoite että käsite Www-sivu. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muutetaan molempien käsitteiden nimeksi joko www-osoite (kannattaa katsoa 

myös UrbicAn oma sivusto, millä sanalla käsite on siellä mainittu) tai interne-

tosoite tai vastaavaa. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (ristiriita, yhdenmukaisuus rikkoontuu). 
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6.3.2.4 Neljäs lomake  
 

Tässä alaluvussa käydään läpi Lisää tapahtuma -lomakkeiden neljäs lomake (kuvio 

17). 

 

Ongelma: 

Lomakkeella voi valita tapahtuman genre(t). Käyttäjä ei kuitenkaan saa selville, 

mitä kaikkia genrejä on olemassa, ja että genret on jaoteltu päägenrejen lisäksi 

alagenreiksi. Kun käyttäjä saapuu tälle lomakesivulle, ei ole kovinkaan selvää, 

mitä tässä pitää tehdä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeelle linkki, josta voi käydä katsomassa järjestelmässä olevat 

genret. Näin käyttäjä saa kokonaiskuvan valittavista genreistä, ja jonkin ajan ku-

luttua lisättyään useamman tapahtuman järjestelmään, ei hänen todennäköisesti 

tarvitse enää käydä tarkistamassa genrejä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio. 

 

 

Ongelma: 

Neljännellä lomakkeella voi tapahtumalle valita alueen, jossa tapahtuma järjeste-

tään. Näistä pitäisi olla selvitys samaan tapaan kuin genreistäkin, vaikka linkillä 

tai idealampulla. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään lomakkeelle linkki tai idealamppu, josta alueiden ja niiden ala-alueiden 

jako ja merkitys selviävät. Lisäksi näiden nimiksi kannattaisi vaihtaa Kaupunki 

ja Kaupunginosa, ne olisivat selkeät, yksiselitteiset ja kyseisessä kaupungissa 

asuville tutut. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio. 

 

 

Ongelma: 

Päätapahtuma-alasvetovalikko on epäselvä. Mistään ei löydy ohjeistusta, mitä 

nämä ovat; valmiiksi järjestelmään luotuja vai voiko niitä luoda itse.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Tätä ongelmaa sivuttiin jo vähän toisen lomakkeen ongelmissa. Päätapahtumista 

pitää lisätä ohjeistus sivustolle, eli mitä ne ovat ja miten niitä lisätään. Tämä 

toiminto on vielä luultavasti kesken. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta sekä sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio. 

 

 

Ongelma: 

Kun käyttäjä lisää tapahtumailmoitukseensa kuvan, joutuu hän lataamaan kuvan 

järjestelmän ulkopuolelta. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään järjestelmään käyttäjä- tai yrityskohtaiset kuvapankit, joista tapahtuman 

kuvan voi ladata vaikka kuvat eivät olisikaan juuri sillä koneella muistissa, jolla 

tapahtumailmoitus lisätään. Tämä helpottaa huomattavasti palvelun etäkäyttöä. 

Jokaisessa kuvapankissa voisi oletuksena olla myös valmiita genrekuvia, joita 

voisi käyttää, jos tapahtumalle ei ole kuvaa, tai jos on unohtanut tallentaa sen 

kuvapankkiin. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä sähköpostipalaute. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumailmoitukseen lisättävä kuva vääristyy, jos se ei ole neliö. Järjestelmä 

venyttää joko pituus- tai leveyssuunnassa kuvaa siten, että siitä tulee neliön 

muotoinen. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Jos lisättävä kuva ei ole neliön muotoinen, lisätään sen reunoille tyhjää tilaa si-

ten, että siitä tulee neliö. Toinen ratkaisu on, että muokataan järjestelmää siten, 

että tapahtumalle voi lisätä muunkin muotoisen kuvan kuin neliön. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (vääristyneisyys). 

 

 

Ongelma: 

Tapahtumaan lisättävä Kuva tai Logo säilyy session ajan mutta käyttäjä ei tätä 

tiedä, vaan lisää kuvan turhaan uudestaan, jos palaa taaksepäin lomakkeissa ku-

van lisäämisen jälkeen. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tästä pitää lisätä ohjeistus. Jos käyttäjä palaa taaksepäin lomakkeissa, niin jo li-

sättyä kuvaa ei tarvitse lisätä uudestaan, kuten ei muitakaan jo syötettyjä tietoja. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio. 

 

 

Ongelma: 

Välillä käy niin, että kun yrittää lisätä tapahtumailmoitukseen jpg-kuvan, järjes-

telmä ei hyväksykään sitä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Joskus jpg-kuva tallentuu JPG-päätteellä. Järjestelmää pitää muokata siten, että 

se hyväksyy jpg-kuvan myös isolla kirjoitetulla päätteellä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Tapahtuman Kuvan lisäämisestä on ohjeet, mutta jostakin syystä kentän edessä 

lukeekin Logo. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muutetaan käsite Logo käsitteeksi Kuva joka paikassa. Kuva on järkevämpi kä-

site tässä yhteydessä, sillä ennemmin tapahtumailmoitukseen lisätään tapahtu-

masta kertova kuva kuin logo, joka on yleensä yksinkertainen kuvio ja helposti 

tunnistettavissa. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 
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Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (yhdenmukaisuus rikkoontuu). 

 

 

 

6.3.2.5 Viides lomake  
 

Tässä alaluvussa käydään läpi Lisää tapahtuma -lomakkeiden viides lomake (kuvio 

18). 

 

Ongelma: 

Lisättävän tapahtuman tiedot ovat vajaat, sillä tällä lomakkeella pitäisi näkyä 

kaikki tapahtumasta syötetyt tiedot. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muokataan järjestelmää siten, että tiedot näkyvät. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Olen lukenut rekisteriselosteen ja hyväksyn ehdot -kohdassa ei ole mahdolli-

suutta lukea rekisteriselostetta eikä ehtoja. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään näihin kohtiin linkit rekisteriselosteeseen ja ehtoihin, jotka aukeavat 

uuteen ikkunaan tai välilehteen. Linkit voi kopioida suoraan Rekisteröitymi-

nen-sivulta. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio. 

 

 

 

6.3.3. UserAdmin- ja CompanyAdmin-käyttäjät 
 

Ongelma: 

Käyttäjän tunnusta (kuvio 19) ei voi muokata kukaan admin-käyttäjä. Käyttä-

jän tunnusta ja Salasanaa lukuun ottamatta UserAdmin- ja CompanyAdmin- 

käyttäjät pääsevät muihin tietoihinsa käsiksi. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muokataan Käyttäjän tunnus -tietoa siten, että sitä on mahdollista muokata 

samalla tavalla kuin käyttäjän muitakin tietoja. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Käyttäjä ei voi vaihtaa salasanaansa, vaan sen pääsee vaihtamaan vain Super-

Admin.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Muokataan UserAdmin- ja CompanyAdmin-käyttäjien oikeuksia siten, että he 

voivat muuttaa salasanansa, sillä admin-käyttäjän pitäisi voida muokata omaa 

salasanaansa ilman, että joutuu ottamaan yhteyttä SuperAdmin-käyttäjään. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Järjestelmään sisään kirjautuneella käyttäjällä on Käyttäjänimi-termillä kirjoi-

tettu tieto (kuvio 19), kun sama tieto on järjestelmään kirjauduttaessa nimeltään 

Tunnus (kuvio 10). 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muutetaan tietojen termit samanlaisiksi. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (ristiriita). 

 

 
Ongelma: 

Yrityksen tiedot (esim. kuvio 12) on linkissä huono termi, sillä se ei viittaa sii-

hen, että kyse olisi nimenomaan järjestelmään kirjautuneen yrityksen tiedoista. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Vaihdetaan linkkiin termiksi Omat tiedot. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 
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6.3.4. CompanyAdmin-käyttäjä 
 

Ongelma: 

Käyttäjä ei voi poistaa yrityksestään käyttäjiä tai muokata niiden tietoja. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tämän tyyppisiä toimintoja on toteutettu pitkin järjestelmää, joten samat toi-

minnot asiaankuuluvin muokkauksin käyttöön tähänkin. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Rekisteröityneen yrityksen pääkäyttäjä ei pysty seuraamaan tiliään. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään CompanyAdmin-käyttäjille oikeudet tarkastella oman tilinsä tilannetta. 

 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Kun yrityksen tietoja muokataan, Yrityksen nimi -kentän kohdalla ei ole ohjeis-

tusta. 
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Ongelman ratkaisu: 

Lisätään ohjeistus, jossa kerrotaan, että kenttään syötetty tieto näkyy sellaise-

naan kaupunkitauluilla, eikä tieto saa olla liian pitkä. Esimerkiksi yrityksen nimi 

on Tampereen kulttuurikamari Oy, mutta tauluilla halutaan näkyvän Tampereen 

Klubi. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Opastus ja dokumentaatio.  

 

 

 

6.3.5. SuperAdmin-käyttäjä 
 

SuperAdmin-käyttäjällä pitäisi periaatteessa olla oikeudet kaikkeen järjestelmässä ole-

vaan, mutta ihan näin ei ole. Edes SuperAdmin-käyttäjä ei voi poistaa rekisteröityneiden 

yritysten käyttäjiä, eikä muokata heidän käyttäjänimiään. Myöskään päägenrejä ja  

-alueita ei voi hallinnoida kukaan. Genrejen ja alueiden suhteen järjestelmän suunnitteli-

jat ovat olleet valitettavan lyhytnäköisiä, sillä koko ajan tulee uusia kuntaliitoksia ja 

varmasti myös tapahtumien päägenretkin voivat muuttua ajan ja trendien myötä. On-

neksi sentään jo lisättyjä pääalueita ja -genrejä voi muokata, joten esimerkiksi jonkin jo 

hävinneen pääalueen (kaupungin) tilalle voidaan tallentaa toinen alue. 

 

Lisäksi mainostilan, palvelun mediakortin sekä palvelua koskevan tiedon hallinnointiin 

ei ole olemassa käyttöliittymää. Näiden molempien hallinnointi kuuluisi SuperAdmin-

käyttäjälle. Myöskään kaupunkitauluja ei voida hallinnoida siten kuin haluttaisiin. 

 

SuperAdmin-käyttäjien ongelmien selvitessä heräsi kysymys tietokantataulujen ehey-

destä. Kun kerran yksittäisiä käyttäjiä ei voida yrityksistä poistaa, poistuvatko ne var-

masti järjestelmästä yrityksen kanssa? Esimerkiksi tietokantataulu, johon alueet listau-

tuvat, ei voi pysyä eheänä, sillä sinne saa lisättyä ala-alueen ilman pääaluetta, kuten tä-

män luvun yhdestä ongelmasta käy ilmi. 
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Ongelma: 

Moni sisältö-osio, joka toiminnoista aukeaa, on puutteellinen, sillä osioissa ei 

mainita mitään edellisellä sivulla valitusta yrityksestä, jonka vaikka tiliä tai mui-

ta tietoja muokataan. Käyttäjä ei välttämättä muista edellisellä sivulla tekemään-

sä valintaa tai haluaa olla varma yrityksestä, jonka valitsi. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Järjestelmän pitää napata valitun yrityksen nimi ja tulostaa se käyttäjän näkyviin 

seuraavalle sivulle. Tämä ongelma on tärkeä ratkaista siksi, koska SuperAdmin-

käyttäjällä on mahdollisuus muokata niin monia palveluun rekisteröityneiden 

yritysten tietoja, että näissä ei saisi tehdä virheitä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Tekijän omakohtaiset kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Virheiden torjunta (virhealttius). 

 

 

Ongelma: 

Kun yritykselle lisätään aikaa tai krediittejä (kuvio 25), esiintyy samasta asiasta 

kaksi eri termiä: 30 päivää ja Kuukausi. 

 

Ongelman ratkaisu: 

30 päivää on selkeämpi ja ristiriidattomampi termi, joten muutetaan se termin 

Kuukausi tilalle. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit (yhdenmukaisuus rikkoontuu). 
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Ongelma: 

Yrityksille lisättävien krediittien merkitys on epäselvä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Pitää päättää, kuinka paljon yhdellä krediitillä saa kaupunkitaulunäkyvyyttä, ja 

paljonko se maksaa, ja panna tästä ohjeistus sivustolle. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Yhtenäisyys ja standardit. 

 

 

Ongelma: 

Kun rekisteröityneet yritykset haluavat kartuttaa tiliään, tapahtuu se aina Super-

Admin-käyttäjän kautta. Käytännössä hän joutuu lisäämään yritysten tileille hei-

dän maksamansa summan joko aikana tai krediitteinä, joita yritys voi käyttää ta-

pahtumailmoitustensa näkyvyysajan ostamiseen kaupunkitauluilla. Järjestelmän 

pitäisi kuitenkin toimia niin, että rekisteröitynyt yritys voisi kartuttaa omaa tili-

ään maksamalla aikansa verkkokaupassa tai muussa vastaavassa. Tarkoituksena 

olisi valjastaa tietotekniikka hyödyttämään ajankäyttöä, sillä näkyvyysajan os-

tamisessa ei liiku kovinkaan isoja summia, joten SuperAdmin-käyttäjän ei kan-

nata kuluttaa aikaansa tilien päivittämiseen ja ilmoitusajan laskuttamiseen, vaan 

olisi parempi, jos yrittäjät tekisivät itse tämän työn, jolloin kaikki säästävät niin 

aikaa kuin rahaa. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Kytketään yritysten tilit maksujärjestelmään ja rakennetaan CompanyAdmin-

käyttäjille verkkokauppa krediittien ja ajan ostoa varten. Verkkokaupparatkaisut 

on tehty toisenlaista kauppaa varten kuin ajan ostamiseen, joten tässä pitää olla 

maksujärjestelmä, joka tähän taipuu. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (hankaluus, epäkäytännöllisyys). 

 

Käyttötarina nykyisessä palvelussa: 
SuperAdmin-käyttäjä lisää yritykselle krediittejä tai aikaa sen verran, kuin yritys 

on niitä ostanut. Yritys maksaa ostamansa krediitit tai ajan erillisellä laskulla 

UrbicAlle. 

 

Käyttötarina parannellussa palvelussa: 
Yrityksen käyttäjä tekee krediitti- ja aikaostoksia verkkokaupassa. Valittuaan ha-

lutut tuotteet hän menee kassalle maksamaan ostoksensa, jonka jälkeen ostetut 

tuotteet ilmestyvät yrityksen tilille ja ne ovat heti käytettävissä. 

 

 

Ongelma: 

Mainostilaa (esimerkiksi bannereita) ei ole mahdollista hallinnoida. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Bannereiden ja muun mainostilan hallinnointiin pitää tehdä käyttöliittymä, jonka 

kautta mainostilaa voidaan hallinnoida. Lisäksi Tapahtumat-välilehdelle (etusi-

vulle) pitää lisätä linkki ohjeeseen siitä, kuinka kaikki käyttäjät voivat ostaa 

mainostilaa. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (tehottomuus, kannattavuus rikkoontuu). 
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Ongelma: 

Sivustolla ei ole kävijämäärien seurantaa, eli ei ole tietoa palvelun käyttäjämää-

ristä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Lisätään sivustolle kävijälaskuri, josta myös seurantatiedot . 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän tilan näkyvyys (epätietoisuus). 

 

 

Ongelma: 

UrbicAn luoman palvelun mediakorttiin ja palvelua koskevaan tietoon ei yrityk-

sen vakinaisella henkilökunnalla / toimitusjohtajalla / markki-noinnista vastaa-

valla ole hallintaoikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelua koskevia hintatieto-

ja ja toimitusehtoja ei päästä muuttamaan esteettä, sillä tiedot on lisätty suoraan 

ohjelmakoodiin 

 

Ongelman ratkaisu: 

Tehdään näiden tietojen hallinnointiin käyttöliittymä, jonka avulla SuperAdmin-

käyttäjä kykenee päivittämään tietoja koskevat muutokset. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (hankaluus, epäkäytännöllisyys). 

 

Käyttötarina nykyisessä palvelussa: 
UrbicAn osoite on muuttunut. Käyttäjä joutuu ottamaan yhteyttä tahoon, joka on 

osaava muokkaamaan järjestelmän koodia siten, että osoite saadaan muutettua. 
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Käyttötarina parannellussa palvelussa: 

UrbicAn osoite on muuttunut. Käyttäjä avaa yritystä koskevat tiedot ja muokkaa 

vanhan osoitteen vastaamaan uutta ja tallentaa muutokset. 

 

 

Ongelma: 

Listatut asiat (rekisteröityneet yritykset ja alueet) eivät näy aakkosjärjestyksessä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Muokataan listaustapaa siten, että listat näkyvät aakkosjärjestyksessä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus (hankaluus, epäkäytännöllisyys). 

 

 

Ongelma: 

Näytöt-linkin takaa kuuluisi näkyä kaikki Urbiet.fi-kaupunkitaulut, ja linkkikin 

on väärän niminen. Kaupunkitaulut näkyvät Tampereen osalta (muualla tauluja 

ei vielä ole), mutta tällä hetkellä siellä on listattuna näiden lisäksi myös samat 

tiedot kuin Yritykset-linkin takana ilman yritysten käyttäjiä. Kaupunkitaulujen 

tiedoissa ei tosin näy kaikkia tietoja, joita siellä haluttaisiin näkyvän. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Kaupunkitaulujen tiedoissa pitäisi näkyä se, minkä genren ja / tai alueen tapah-

tumia taululle on valittu näytettäväksi taulun sijaintipaikan ja teknisten tietojen 

lisäksi. Myös esikatselutoiminto pitää lisätä. Olisi myös hyvä, jos palveluun re-

kisteröityneet yritykset voisivat hankkia ja lisätä omia kaupunkitaulujaan Urbiet-

kaupunkitaulujen sarjaan ja hallinnoida tauluja itse, esimerkiksi taululla näkyvi-

en tapahtumailmoitusten genreä tai aluetta. 
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Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Joustavuus ja tehokkuus. 

 

 

Ongelma: 

Päägenrejä ei voi poistaa eikä lisätä. 

 

Ongelman ratkaisu: 

Käyttäjälle pitää luoda oikeudet poistaa ja lisätä päägenrejä. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus). 

 

 

Ongelma: 

Pääalueita ei voi poistaa eikä lisätä. Ala-alueiden poisto (ei silloin, jos siellä on 

tulevia tapahtumia) ja lisäys onnistuu, mutta jos ala-alueen lisää ilman pääaluet-

ta, se listautuu pääalueiden listaan, mutta sille ei voi määritellä tietenkään mitään 

ala-aluetta, sillä se on tallentunut järjestelmään ala-alueena. Sitä ei kuitenkaan 

pääse poistamaan kuten muut ala-alueet pääsee.  

 

Ongelman ratkaisu: 

Käyttäjälle pitää luoda oikeudet poistaa ja lisätä pääalueita. Alagenrejen lisäys 

ilman päägenreä on järjestelmässä mahdotonta, niin pitäisi myös ala-alueiden 

kohdalla olla. Lisätään siis tämä jo toteutettu toiminto ala-alueillekin.  
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Kummallista, että tällainen mahdottomuus on jäänyt järjestelmään, vaikka sa-

maan aikaan se on ymmärretty eliminoida toisesta samankaltaisesta kohdasta. 

Tällaisen mahdottomuuden takia tietokannan tiedot eivät voi pysyä eheinä, sillä 

asiahan on niin, että ala-aluetta ei voi olla olemassa ilman pääaluetta (ei voi olla 

kaupunginosaa ilman kaupunkia) ja tämä on toivon mukaan otettu huomioon tie-

tokantasuunnittelussa. 

 

Menetelmä(t), jolla ongelma havaittiin: 

Toimeksiantajan haastattelut ja palvelun ongelmalistaus sekä tekijän omakohtai-

set kokemukset palvelusta. 

 

Heuristinen sääntö, jonka ongelma rikkoo: 

Järjestelmän ja oikean maailman yhteys (epäloogisuus, mahdottomuus). 
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7 Yhteenveto 
 

Urbiet.fi-palvelua käytetään valtaosin kahdesta syystä. Sinne (ja kaupunkitauluille) joko 

lisätään tapahtumailmoitus, tai käyttäjä tahtoo selata tapahtumailmoituksia. Näihin toi-

mintoihin liittyvät käytettävyysongelmat ovatkin kriittisimmät hoitaa palvelusta pois, 

jotta käytettävyyttä saadaan parannettua suurelta osalta. Mitä taas tulee palvelun kannat-

tavuuteen, on tässä vaiheessa palvelusta puuttuva mainostilan myyntimahdollisuus kriit-

tinen ongelma, sillä sen avulla saataisiin palvelu taloudellisesti kannattavammaksi. 

Mainostilan myynti voisi tulevaisuudessa poikia myös uusia yhteistyökumppaneita ja 

palvelun toiminnan laajentumisen lisäksi.  

 

Mutta ei mitään niin huonoa ettei jotain hyvääkin, sillä kyllä koko Urbiet-palvelukoko-

naisuudesta löytyy koko joukko hyviäkin puolia. Ensinnäkin koko palvelukokonaisuu-

den idea on ainutlaatuinen ja erikoinen: annetaan vastaus kysymykseen, mitä kaupun-

gissa tänään tapahtuu tämän kaupunkitaulun lähettyvillä. Ihmisten on helppo tehdä äkki-

lähtö tapahtumaan, sillä ollaanhan jo valmiiksi liikkeellä. Tätä pitäisikin korostaa joka 

puolella palvelua. Ihmisten mielenkiinto on suhteellisen helppo vangita sanoilla ”täysin 

uudenaikainen” tai ”ennennäkemätön”. Myös palvelun värivalinnat ja logo ovat tekijän 

mielestä onnistuneet, sillä ne eivät tuo mieleen mitään muuta palvelua tai tuotetta ja nii-

den avulla tunnistaa palvelun helposti. Sähköpostipalautteen mukaan tämäntyyppisten 

palvelujen joukossa Urbiet.fi-palvelu on parhaasta päästä. Palautteessa kiiteltiin myös 

palvelun pirteää ulkoasua sekä genrejen laajuutta ja tarkkuutta. 

 

Eräs asia nousi esiin toimeksiantajan päivittäessä ongelmalistausta. Nimittäin Urbiet-

palvelukokonaisuuden näkyvyys Facebookissa ja muussa sosiaalisessa mediassa. Tämä 

ei ole varsinainen ongelma, vaan ennemminkin idea, kuinka saada palvelulle lisää nä-

kyvyyttä ja asiakkaita. Facebook on saavuttanut suurimman suosion sosiaalisista medio-

ista maailmassa 350 miljoonan käyttäjän, joista 1,5 miljoonaa Suomessa, voimin. Face-

book tarjoaa yrityksille mahdollisuuden olla lähempänä asiakasta. Sosiaalisen median 

hyödyntäminen yrityksissä kasvaa alati. Linkki sivustolta yrityksen omaan Facebookiin 

perustettuun sivustoon kuuluu asiaan, sillä Facebook-näkyvyys on osa yrityksen koko 

verkkonäkyvyyttä. Facebook-näkyvyydessä kannattaa muistaa, että aktiivinen läsnäolo 

ja pitkäjänteisyys palkitaan. Sosiaaliset mediat kun perustuvat sosiaaliseen toimintaan, 
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sitä odotetaan myös yrityksiltä. Facebookiin kerran kuussa päivittyvä status ei kieli ko-

vinkaan aktiivisesta sosiaalisesta toiminnasta. Sosiaalisessa mediassa näkymistä varten 

yrityksen kannattaakin laatia strategia, asettaa tavoitteet sekä miettiä, miten se tukee 

yrityksen viestintää ja markkinointia. (Savolainen 2010.) 

 

Tekijä oppi käytettävyyden teoriaosuuden kirjoittamisen aikana paljon uusia asioita käy-

tettävyydestä. Tästä oli huomattava apu käytettävyysongelmien käsittelyssä sekä niiden 

havaitsemisessa. Teoriaosuutta voidaankin pitää minioppaana käytettävyyteen, sillä sii-

nä käsitellään montaa sellaista asiaa, jotka eivät välttämättä aina tule mieleen uutta tuo-

tetta suunniteltaessa. Myös luvussa 4.4, jossa käsitellään sitä, mitä olisi voitu tehdä alun 

alkaenkin paremmin Urbiet.fi-palvelussa, käsitellyt seikat on hyvä ottaa huomioon uu-

den tuotteen suunnittelussa. 

 

Tässä työssä on käsitelty sen verran laajasti koko Urbiet.fi-palvelun rakennetta ja toi-

mintaa, että sitä voitaisiin ehkäpä käyttää osana palvelun käyttöohjetta. Osa käytettä-

vyysongelmista onkin sellaisia, että jos palvelulle tehtäisiin kunnon käyttöohje, ongel-

mat olisi sitä myöten ratkaistu. Tosin pitää aina muistaa myös se, että hyvä käytettävyys 

on nimenomaan sitä, että tuotteen käyttö sujuu ikään kuin itsestään, eikä käyttöä tarvitse 

harjoitella, miettiä tai opetella käyttöohjeen avulla. Toisaalta, kun jotakin asiaa joutuu 

miettimään ja pähkäilemään, jää se mieleen, eikä unohdu. Käyttöohjeet onkin parempi 

olla tuotteen käytön tukena ja tarvittaessa saatavilla, ei niinkään sen takia, että ilman 

niitä tuotetta on mahdotonta osata käyttää. Koskinen (2010c, s-posti) mainitsikin tekijäl-

le, että ”manuaaleja ja ohjeistuksia on hyvä olla, mutta totuushan on se, että suurin osa 

verkkopalveluista pyritään tekemään niin, että käyttöliittymä on käyttäjää opettava ja 

ohjaava”. Tärkeää onkin, että käyttöliittymän käyttöä ohjaa selkeä päämäärä. 

 

Luvussa kuusi on listattuna lähes 80 kappaletta käytettävyysongelmia, jotka löytyivät 

eri tutkimusmenetelmien avulla Urbiet.fi-palvelusta. Kaikkiin ongelmiin on myös rat-

kaisuehdotus, joissa on mahdollisimman hyvin otettu huomioon palvelun laajennetta-

vuus. Kaiken kaikkiaan Urbiet.fi-sivustoon saattaisi olla hyvä tehdä perustavanlaatuinen 

remontti, jossa muun muassa tietokanta suunniteltaisiin uudestaan. Ennen mahdollista 

remonttia kannattaa kuitenkin inventoida Urbiet.fi-palvelusta hyvät puolet jatkokehitys-

tä varten, se onkin taas urakka erikseen. Kuitenkin jo tässä työssä mainittujen korjausten 

ja parannusten avulla käytettävyyttä voidaan parantaa huomattavasti ja niiden avulla 
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luultavasti tullaan prosessoimaan jo suurempaa remonttia koko järjestelmälle. Täten 

työn tekijä voi todeta, että arviot tavoitteiden saavuttamisesta saavutettiin kiitettävästi.  
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