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HAAGA-HELIA University of Applied Sciences internet pages need continuous improve-
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1 Johdanto 

Verkkosivustojen yleistyminen alkoi 1990 luvulla. Sivustojen perustamisen alkuaikoina ne sisäl-

sivät vain tekstiä, myöhemmin sivustojen ilme alkoi olla visuaalisempi, kun kuvien käyttö yleis-

tyi. Nyt myös sivujen selaajat otetaan mukaan sisällöntuotantoon. Verkkosivustojen käytettä-

vyys on tullut yhä tärkeämpään rooliin verkon yleistymisen vuoksi. 

 

Käytettävyyden määritelmä ei ole helppo, koska käytettävyys koostuu osa-alueista. Käytettä-

vyys on aina ihmisen ja jonkin laitteen tai esineen vuorovaikutusta. Käytettävyys tuotteen omi-

naisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti tuotteen toimintoja käyttäjä käyttää päästäkseen haluamaan-

sa päämäärään (Kuutti 2003, 13). 

 

Verkkosivujen käytettävyyden määrittämisen avuksi asiantuntijat ovat laatineet lukuisia yleisiä 

perusperiaatteita ja ohjeita. Kuitenkaan nämä eivät ratkaise kaikkia käytettävyysongelmia. Jo-

kaisella verkkosivustolla on aina omat erityispiirteensä, jonka takia pelkkien yleisohjeiden va-

raan käytettävyyttä ei pidä jättää. Verkkosivujen käytettävyys kannattaa aina testata omilla ai-

doilla käyttäjillä (Nielsen & Loranger 2006, 17). 

 

Käytettävyysongelmat jäävät usein verkkosivustojen tekijöiltä huomaamatta, jos tekijä ei osaa 

asettua kohderyhmän rooliin eikä tunne käyttäjää. Jos verkkosivujen tuotannosta vastaa vain 

yhden alan asiantuntija tai pahimmassa tapauksessa ei kukaan, ei yleensä päästä parhaaseen 

lopputulokseen käytettävyyden kannalta. 

 

Vanhan verkkopalvelun uusiminen ja käytettävyyden parantaminen voi olla yritykselle hankalaa 

monesta eri syystä. Taustalla oleva tekninen järjestelmä voi olla kankea eikä mahdollista muu-

toksia. Johtamisjärjestelmä ei tue verkkopalvelun kehittämistä, koska uudistamistarvetta ei 

tunnisteta. Ongelmana voi olla myös se, että käytettävyysongelmia ei ole tunnistettu tai uusi-

misprojektia ei ole riittävästi suunniteltu ja projektista tulee näin hallitsematon.  

 

Yleensä verkkopalvelun hallinnollinen omistaja organisaatiossa on joko tietohallinto- tai vies-

tintäosasto. Verkkopalvelun uusiminen ei ole kuitenkaan vain tietohallinnon tai viestinnän 

tehtävä vaan siihen liittyy monia eri tahoja. Kaikki toimijat on sitoutettava ja heidän on ym-

märrettävä uusimisprosessin tarkoitus. Verkkosivustoprojektilla on aina oltava projektiosaami-

sen hallitseva henkilö (Mielonen & Hintikka 1998). Jos verkkoviestinnän organisointi ei ole 

kenenkään vastuulla tai vastuuhenkilö ei ymmärrä verkkopalveluiden tarkoitusta, ei verkkotuo-



  

   2    

tanto toimi. Seurauksena on hallitsematon verkkosivusto ja se vaikuttaa verkkopalvelun käytet-

tävyyteen. 

 

Eri tutkijat ovat tehneet paljon tutkimuksia liittyen verkkopalveluiden käytettävyyteen, sen 

määrittelyyn ja mittaamiseen. On olemassa runsaasti oppaita hyvän verkkosivuston suunnitte-

luun. Oppaiden ja ohjeiden ohella ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin tuntea oman verkkosivus-

ton käyttäjät ja suunnitella palvelu heille. 

 

1.1 Tutkimusongelma, -kysymykset, -tavoitteet ja viitekehys 

Verkkosivustojen kehittämiselle on selkeä tarve, mikä on ilmennyt sivuston käyttäjien antamis-

ta palautteista. Palautetta on tullut sivuston käyttäjiltä eli kohderyhmältä, joita ovat opiskelijat, 

potentiaaliset opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät. Palautetta on saatu myös sivuston sisäl-

löntuottajilta.  

 

Tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen pääongelma on se, kuinka saadaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ny-

kyiset www-sivut palvelemaan paremmin niin sidosryhmiä, potentiaalisia opiskelijoita, HAA-

GA-HELIAsta muuten kiinnostuneita mutta myös opiskelijoita ja henkilökuntaa.  

 

Työssä pyritään tuomaan esiin mahdolliset käytettävyysongelmat sekä korjaamaan ne. Tutki-

muksen tarkoituksena on tuottaa suunnitelma toimenpiteistä, joilla ratkaistaan käytettävyyteen 

liittyviä ongelmia, jotta saadaan aikaiseksi käytettävä ja selkeä www-palvelu.  

 

Verkkosivujen käyttömukavuus ja tärkeiden asioiden löydettävyys sivuilta pyritään työn myötä 

nostamaan korkealle. Työssä pyritään ottamaan kantaa myös mahdollisiin ylläpidollisiin on-

gelmiin ja esittämään korjaustoimenpiteitä näihin.  

 

Tutkimuskysymykset 

 

Edellä mainittuihin ongelmiin ja tavoitteisiin perustuen tämä työelämälähtöinen tutkimus 

koostuu teoriaosuudesta ja empiriaosuudesta. Tutkimus sisältää kolme kysymystä, yksi perus-

tuu teoriaan ja kaksi empiriaan.  
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Tutkimuskysymykset ovat: 

 

K1. Mitä kirjallisuus kertoo verkkosivustojen käytettävyyden kehittämisestä? 

K2. Mitä toimenpiteitä verkkosivujen käytettävyyden kehittämiseksi voidaan tehdä?  

K3. Minkä tyyppinen organisaatiorakenne tukisi verkkosivujen käytettävyyden kehittämistä? 

 

Tavoitteet 

 

Ensimmäiseen eli teoriaosuuteen liittyvän kysymyksen tavoitteena on saada käsitys siitä mitä 

teoriatietoa kirjallisuudesta löytyy verkkopalveluiden kehittämisestä. Toiseksi tavoitteena on 

selvittää nykyteorian mukainen määritelmä käytettävästä verkkopalvelusta. Kolmanneksi ta-

voitteena on selvittää mitä ongelmia voi tulla parannettaessa jo olemassa olevan verkkosivus-

ton käytettävyyttä. Neljäntenä tavoitteena on selvittää miten sisällöntuotannon organisointi ja 

verkkopalveluiden johtamiskäytännöt vaikuttavat verkkopalveluiden käytettävyyteen. 

 

Kahden seuraavan kysymyksen tavoitteena on ensin muodostaa käsitys HAAGA-HELIAn 

verkkopalveluiden nykytilasta mahdollisten tehtyjen tutkimusten sekä saadun palautteen perus-

teella ja teetettävän käytettävyystutkimuksen avulla. Toiseksi tavoitteena on arvioida verkko-

palveluihin liittyvän johtamisorganisaation ja ylläpidollisen organisaation nykytilaa ja esittää 

tähän mahdolliset muutokset. Kolmanneksi tavoitteena on tutkimuksessa mahdollisesti ilme-

nevien käytettävyysongelmien osalta korjaamistoimenpiteiden listaus. 

 

Viitekehys 

 

Yleiskuva tutkimuksen viitekehyksestä on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 

 

1.2 Käytettävät tutkimusmenetelmät 

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiriasta. Empiirisessä osiossa käytetään toimin-

tatutkimuksellista lähestymistapaa tutkimusmenetelmänä, koska kehitystyö on loputon proses-

si, se jatkuu syklisesti tavoitteena aina parempi ja parempi verkkosivusto. Tutkimuksen tekijä 

osallistuu vahvasti toimenpiteisiin ja kehitystyöhön. Tutkimuksessa pyritään löytämään käytet-

tävyyttä ja kehittämistä haittaavat tekijät ja poistamaan ne. 

 

1.3 Rajaukset 

Tutkimuksessa keskitytään vain suomenkielisen sivuston käytettävyyteen. Tutkimuksen ulko-

puolelle jätetään HAAGA-HELIAn henkilöstön intranet-sivusto. Työssä sivutaan HAAGA-

HELIAn extranet-sivustoa mutta varsinaisesti tämän käytettävyyden tutkimiseen ei keskitytä. 

 

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tämän luvun 1 jälkeen luvussa 2 selvitetään tutkimuksessa käytettävä metodi. Luvut 3-5 sisäl-

tävät kirjallisuuskatsauksen ja luvussa 6 on tutkimukseen liittyvä empiria. Luvuissa 7-8 kehite-

tään parannuskeinot HAAGA-HELIAn verkkopalveluiden käytettävyys- ja ylläpito- sekä joh-

tamisongelmiin. Luvussa 9 ovat yhteenveto ja johtopäätökset. 

Verkkosivuston 

kehitystyö 

Teoria 
- verkkosivujen 

 kehittäminen 

Empiria: HAAGA-HELIA 
- verkkosivustot 
- verkkosivujen kehit-

tämiseen vaikuttavat 
tekijät 

- käytettävyysongel-
mat 

- toiveet/tarpeet 
- johtamis- ja ylläpito-

organisaatio 
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1.5 Käytetyt termit 

Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia toistuvia termejä: 

 

Extranet Verkkosivusto, jonka käyttö on käyttöoikeuksilla rajattua 

Hakukone Verkkosivu, jonka taustalla oleva hakukone käy läpi Internetin 

sisältöä käyttäjän syöttämän sanan tai sanojen mukaan ja palauttaa 

Internet-selaimelle hakua vastaavat tulokset, esimerkiksi Google 

tai Yahoo! 

Hakukoneoptimointi Verkkosivujen sisällön muokkaus niin, että hakukoneet löytävät 

sivustolta haluttuja asioita 

Hakusanamainonta  Hakukoneitten tarjoama maksullinen palvelu, jolla voi ostaa haku-

sanojen näkyvyyttä hakutuloksissa 

IT  Informaatioteknologia 

JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta  

Julkaisujärjestelmä Järjestelmä, joka mahdollistaa verkkosivujen sisällön tuottamisen 

ilman html-osaamista 

Käytettävyys Laatuominaisuus, joka kuvaa kuinka helppoa jotakin on käyttää 

(Nielsen & Loranger 2006, xvi; Sinkkonen 2006) 

Käytettävyysongelma  Ongelma, joka hankaloittaa käyttöä 

Käytettävyystutkimus  Käytettävyystestaus, käytettävyyden arviointi 

Käyttäjäpersoona  Käyttäjän tunnistamisen helpottamiseksi kehitetty käyttäjän mal-

linnustapa (Kuutti 2003, 122) 

Käyttäjätestaus  Käytettävyyden arviointimenetelmä (Mielonen & Hintikka 1998) 

Käyttötapaus  Käyttäjän mallinnustapa, jonka avulla voidaan tunnistaa käyttäjä ja 

käyttäjän tarpeet (Kuutti 2003, 132) 

Navigaatio  Verkkosivuston osa, jonka linkkien avulla käyttäjä pääsee liikku-

maan sivustolla 

Sisällönhallintajärjestelmä Järjestelmä, jolla hoidetaan organisaation sisällönhallinta. Englan-

ninkielinen termi CMS = Content Management System.  

Katso myös kohta Julkaisujärjestelmä, joka on yksi sisällönhallin-

tajärjestelmä.  

Sisällöntuotanto Verkkosivujen sisällön tuottaminen 

Verkkopalvelu Verkkosivusto, www-sivusto 
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Verkkosivujen  

tuotantoprosessi  Verkkosivujen tuotannon kokonaisuus, joka sisältää kartoituksen, 

suunnittelun, toteutuksen, testauksen, julkistuksen ja ylläpidon 

Verkkoviestintä Viestintä, jota yritys tekee Internetissä asiakkailleen, sidosryhmil-

leen, yhteistyökumppaneilleen ja työntekijöilleen (Hiila & Keränen 

2008, 4) 

Verkkoviestintä 

-suunnitelma  Lyhyen aikajakson, noin vuoden mittainen suunnitelma verkko-

viestinnän toimista (Hiila & Keränen 2008, 4) 

Verkkoviestintästrategia  Muutaman vuoden päähän luotaava suunnitelma verkkoviestinnän 

toteutuksesta ja kehittämisestä (Hiila & Keränen 2008, 4) 

Web  World Wide Web, WWW, verkko, Internet 
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2 Tutkimusmetodi  

Tämä tutkimus tehdään toimintatutkimuksena. Toimintatutkimukseen päädyttiin, koska se 

menetelmänä tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen entistä paremmiksi.  Tämän työn 

tarkoituksena on kehittää verkkosivuston käytettävyyttä kartoittamalla ongelmakohdat ja etsi-

mällä ratkaisuja niiden poistamiseksi. 

Toimintatutkimuksessa kehitetään käytäntöjä entistä paremmiksi järkeä käyttämällä (Heikki-

nen, Rovio & Syrjälä 2006, 16). Toimintatutkimus on lähestymistapa, joka ei ole kiinnostunut 

vain siitä miten asiat ovat, vaan ennen kaikkea siitä, miten niiden tulisi olla. Määrällisen tutki-

muksen esikuvana on ollut luonnontieteellinen tutkimus, kun taas toimintatutkimus on hake-

nut vaikutteita pragmatismista ja sosiaalitieteistä (Heikkinen ym. 2006, 19).  

Toimintatutkimuksella pyritään aina kehittämään ja muuttamaan nykyistä toimintaa ja/tai toi-

mintatapoja. Näin vaikutetaan ympäröivään toimintaympäristöön sekä siihen liittyviin henki-

löihin. Tämä toimintatutkimuksen viitekehys ja tavoite on esitetty kuviossa 2. Kuulan (1999, 

219) mielestä keskeisiä piirteitä toimintatutkimukselle ovat ongelmakeskeisyys, käytäntöön 

suuntautuminen ja muutokseen pyrkiminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Toimintatutkimuksen viitekehys ja tavoite 

Toimintatutkimus on Heikkisen ym. (2006, 27) mukaan: 

- interventioon perustuva, 

- käytännönläheinen, 

- osallistava, 

- reflektiivinen ja 

- sosiaalinen prosessi. 

Subjekti Ympäristö 

TOIMINTA 

Muutos 
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Heikkinen jatkaa, että toimintatutkimuksen tarkoitus on tutkia sosiaalista todellisuutta, jotta 

sitä voitaisiin muuttaa sekä muuttaa todellisuutta, jotta sitä voitaisiin tutkia. Tästä muodostuu 

toimintatutkimuksen syklinen luonne (kuvio 3). 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen ym. 2006, 35) 

 

Suunnittelua seuraa toteutus, havainnointi ja reflektointi, jonka jälkeen kierros, sykli, lähtee 

taas alusta. 

 

Toimintatutkimuksessa on piirteitä deskriptiivisestä ja normatiivisesta tutkimuksesta. Deskrip-

tiivinen tutkimus eli kuvaileva tutkimusasetelma pyrkii kokoamaan tietoa tutkimuskohteesta 

mm. etsimällä vastauksia kysymyksiin mitä, missä ja milloin. Normatiivinen tutkimusasetelma 

taas pyrkii parantamaan tutkimuskohdetta määrittelemällä millainen kohteen pitäisi olla. Toi-

mintatutkimus yhdistää teorian ja käytännön (Heikkinen ym. 2006, 29). Toimintatutkimuksella 

pyritään aina jollain tavalla todellisuuden muuttamiseen. Tavoitteiden ja lähtökohtien perus-

teella tämä tutkimus siis erottuu puhtaasti teoreettisesta tutkimuksesta. Tutkimusotteiden väli-

siä eroja on kuvattu kuviossa 4. 

 

suunnittelu 

toteutus havainnointi 

reflektointi 
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Kuvio 4. Tutkimusotteiden suhteelliset asemat (Kasanen, Lukka & Siitonen 1991, 317) 

 

Toiminta-analyyttisen ja konstruktiivisen tutkimusotteen välinen ero on pieni. Ero syntyy siitä, 

että konstruktiivisessa tutkimuksessa konstruktion luominen ja testaaminen ovat tärkeässä 

roolissa, kun taas toiminta-analyyttinen keskittyy totuttujen mallien kehittämiseen ja paranta-

miseen, eikä näin ollen testaamistakaan niin vahvasti tehdä. 

 

Tässä tutkimuksessa todettuihin käytettävyysongelmiin pyritään kehittämään ratkaisu. Jo ole-

massa olevia työmalleja ja prosesseja pyritään kehittämään edelleen. Kehitystyö on jatkuvaa 

eikä loppupistettä ole. Työ etenee tämän työn tekijän normaaliin työnkuvaan kuluvana työteh-

tävänä yhtenä projektina ja työn tekijä osallistuu vahvasti tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. 

 
Toimintatukija osallistuu tutkimaansa toimintaan tehden tutkimuskohteeseensa tarkoitukselliseen 

muutokseen tähtäävän väliintulon, intervention. Kun tutkijan hyveinä on perinteisesti pidetty ul-

kopuolisuutta ja objektiivisuutta, toimintatutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, eikä hän edes 

oleta olevansa ulkopuolinen tai neutraali. (Heikkinen ym. 2006, 19.) 

 

Relevantti ongelma tunnistetaan tässä tutkimuksessa käytettävyystutkimuksen, havainnoinnin, 

ja palautteen avulla. Syvällisempää tutkimusaiheen tuntemusta hankitaan perehtymällä verkko-

palveluiden kehittämistä käsittelevään kirjallisuuteen. 

 

Tietoperustana ja tutkimusaineistona on toteutettavan käytettävyystutkimuksen raportti, 

HAAGA-HELIAn verkkosivuista saatu kirjallinen ja suullinen palaute, HAAGA-HELIAn 

verkkoviestintään liittyvä dokumentaatio, organisaatiokaaviot ja prosessikuvaukset, jotka liitty-

Käsiteanalyyttinen 

tutkimusote 

Nomoteettinen 

tutkimusote 

 

Päätöksentekometodologi-

nen tutkimusote 

 

 

Konstruktiivinen 

tutkimusote 

Toiminta-analyyttinen 

tutkimusote 

Teoreettinen Empiirinen 

Deskrip-

tiivinen 

 

 

Norma-

tiivinen 
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vät HAAGA-HELIAn verkkosivuihin sekä yleinen kirjallisuus, joka liittyy verkkoviestintään ja 

verkkoviestinnän johtamiseen, johtamiseen yleensä, www-suunnitteluun, verkkopalveluiden 

kehittämiseen ja verkkosivujen käytettävyyteen. Kirjallisuuskatsauksen avulla etsitään ne teki-

jät, joihin HAAGA-HELIAn verkkopalvelun kehitystyö perustuu.  
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3 Verkkosivujen kehittäminen ja käytettävyys 

Verkkosivujen kehittäminen on monien eri alojen osaamista tarvitseva kokonaisuus, jossa on 

sekä viestinnällisiä että teknologisia haasteita. Overmyer (2000, 62) on todennut verkkopalve-

luiden kehittämisen olevan ensisijaisesti viestinnällinen haaste, jossa käyttäjäkokemuksen ja 

viestinnän suunnittelun rooli on suurempi kuin perinteisempien tietojärjestelmien suunnitte-

lussa.  

 

Verkkosivujen pitää elää ja kehittyä ajan mukana. Verkkosivusto vaatii jatkuvaa kriittistä arvi-

ointia ja käytettävyyden testausta. Usein kuunnellaan käyttäjiä ja heiltä tulleita toiveita ja palaut-

teita tai on tehty taustaksi käytettävyystutkimuksia. Jos tilanne on näin, niin silloin on ymmär-

retty, miksi verkkosivuja pitää kehittää. Ei tyydytä olemassa olevaan vaan otetaan askel eteen-

päin. Tilanne voi olla myös sellainen, ettei ymmärretä, että verkkosivuja pitäisi kehittää. 

 

Verkkosivujen strateginen kehittäminen organisaatiossa vaatii johtamista, yhteistyötä eri toimi-

joiden kanssa, muutokseen sitoutumista sekä johdon ja henkilöstön oppimisprosesseja (Sisä-

asiainministeriö 2002, 20). Verkkosivujen kehitys on suurelta osin muuta kuin teknistä kehitys-

työtä. 

 

Tämä luku jatkuu niin, että luvuissa 3.1 ja 3.2 tutkitaan Internetin kehitystä ja kehityssuuntia. 

Sen jälkeen luvussa 3.3 pohditaan miksi verkkosivuja ylipäätään pitäisi kehittää ja luvussa 3.4 

mitkä ovat mahdollisia kehittämisen kompastuskiviä. Seuraavaksi siirrytään verkkopalvelun 

laadun määritelmiin luvussa 3.5. Tämän jälkeen luvussa 3.6 tutkitaan mitä käytettävyys on, 

mistä osa-alueista se koostuu sekä esitellään muutama käytettävyyden määrittelemisen malli, 

jolla eri tutkijat pyrkivät määrittelemään ja avaamaan käytettävyyttä käsitteenä. Luvussa 3.7 

esitellään käytettävyyden arvioinnin eri menetelmiä ja vertaillaan niitä toisiinsa. Tämän lisäksi 

luvussa 3.8 pohditaan käytettävyysongelmia ja miten ne ovat muuttuneet Internetin kehityksen 

kuluessa. Lopuksi luvussa 3.9 esitellään verkkosivujen suunnittelun ja käytettävyyden kehittä-

misen tueksi laadittuja käyttökelpoisia menetelmiä käyttäjän kuvaamiseen.  

 

3.1 Web-teknologiat ja kehityssuunta 

Web-teknologiat ovat kehittyneet huimasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Web:n kehitys 

voidaan jakaa karkeasti seuraavasti: 

 

 



  

   12    

1. Esihistoria – Internetin synty ARPA- projektissa 1970-luvulla 

2. Word Wide Web:n (käytetään myös termejä www, web ja Internet) keksiminen ja le-

viäminen 1990 – 1995 

3. Web-kultakuume ja sitä seurannut romahdus – vuodet 1999 – 2001 

4. Arkipäiväistyminen – vuodet 2001 – 2006 

5. Web 2.0 – vuodet 2006 –?  

(Ilén 2006, 6) 

 

Web 2.0 termistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä web:n kehityksessä siirtymistä toiminnalli-

sempiin, www-pohjaisiin sovelluksiin ja sosiaalisempaa lähestymistapaa sisällön tuottamiseen ja 

jakeluun.  

 

Web 2.0:n muuttuminen web 3.0:ksi on jo käynnissä (Kuokka). Suurin ero web 2.0 ja web 3.0 

välillä on palveluperusteisuus. Kun web 2.0 pohjautuu sosiaalisuuteen, verkostoihin ja käyttäji-

en luomaan sisältöön, tarjoaakin web 3.0 sosiaalisuuden ja sisällöntuottamisen lisäksi ”ymmär-

täviä ja älykkäitä” palveluita verkossa (Talouselämä 2006). Web:n seuraava kehitysaskel web 

3.0 ymmärtää sanojen merkityksiä (Siljamäki 2010). Web 3.0:sta puhutaankin semanttisena 

webbinä.  

 

Käytännössä yrityksen menestys ratkeaa sen itsenäisillä mikrotason ratkaisuilla, joilla se reagoi 

toimintaympäristönsä muutokseen omien tavoitteidensa ja edellytystensä pohjalta. Kyse on siis 

olemassa olevan web-teknologian hyödyntämisestä ja varautumisesta muutoksiin, jotka ovat 

organisaation ulottuvilla lähitulevaisuudessa. Pidemmällä tähtäimellä arvaamattoman nopeisiin 

ja yllättäviin muutoksiin pystyy parhaiten sopeutumaan organisaatio, jolla on riittävästi irtonai-

sia tai nopeasti irrotettavia resursseja kuten asiantuntijoita, osaamista, vahva kassa. (Ilén 2006, 

7.) 

 

Ilénin (2006, 7) listaa, että yritysten pitäisi menestyäkseen miettiä nyt viimeistään seuraavien 

web-teknologioiden ja ratkaisumallien kohdalta revisio ja evaluointi: 

 

- ”Perinteiset” staattiset web-sivut (väistymässä oleva tekniikka) 

- Dynaamiset web-sivut (julkaisu- eli CMS-järjestelmien avulla tuotetut sivut) 

- Sähköpostin hyödyntäminen 

- Sähköisen tiedonsiirron hyödyntäminen dokumenttien siirrossa (FTP- ja muut siirto-

protokollat sähköpostin rinnalla) 
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- Vuorovaikutteiset sovellukset, kuten keskustelupalstat ja itsepalveluratkaisut 

- Sähköinen kaupankäynti 

- Yksittäisen käyttäjän ja käyttäjäryhmän profiilin mukaan mukautuvat www-palvelut 

(kuten em. palveluista dynaamiset www-sivut, extranet, keskustelupalstat, itsepalvelu) 

- Puhelin-, teksti- ja multimediaviestiratkaisut ip-tekniikkaa hyödyntäen 

- Hakukoneiden ja hajautettujen web-tietokantojen tehokas hyödyntäminen 

- Html-protokollaa täydentävien tekniikoiden kuten sähköisten asiakirjojen-, audio-, vi-

deo- ja animaatiotiedostoformaattien hyödyntäminen viestinnässä (mp3, wma, pdf, 

Flash, AJAX) 

- Datan siirtoa järjestelmien välillä tehostavien esitystapojen kuten XML:n hyväksikäyttö 

 

Näiden pohtimisen lisäksi Ilén listaa kehityssuuntia ja web-teknologioita, jotka ovat vahvistu-

neet vuosien 2006 - 2010 aikana ja alkavat jo olla nykypäivää: 

 

- Blogit, nettipäiväkirjat 

- Jaettu, yhteistoiminnallinen julkaisutoiminta, kuten Wikipedia ja muut vastaavat wikit 

- Internetin merkitys mainosvälineenä – Google Adwords ja vastaavat kilpailijat 

- Internet muuntuu yritysten ja julkisyhteisöjen julkaisuvälineestä jokaisen kansalaisen 

julkaisualustaksi – monelta monelle viestimeksi (esim. blogit, wikit, keskustelupalstat, 

valokuvien julkaiseminen verkossa) 

- Hyötyviestinnän lisäksi Internetistä on tullut tai tulossa keskeisin viihteen välitysverk-

ko, jonka merkitys ohittaa tulevaisuudessa perinteisemmät lehtijakelut sekä radio- ja te-

levisiokanavat (esimerkiksi podcast-lähetykset) 

- Nykyisten lähiverkoissa ja työasemissa itsenäisinä ajettavien ohjelmistojen tuleminen 

käytettäviksi web-sovelluksina ASP- ja ilmaispalveluna 

- Ruutunäkymien, entisten web-sivujen koostuminen erilaisista toiminnallisista moduu-

leista – sivun pystyy yrityksessä koostamaan itse teksti-, kuva-, lomake-, mainos- ym. 

moduuleista ja moduulinäytöt voidaan myös älykkäästi mukauttaa loppukäyttäjän toi-

veiden mukaan 

 

Näiden teknologioiden ja viestintämallien käyttöönottoa yrityksissä on aika harkita. Päätökset 

teknologioiden käyttöönotosta tai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa mukana olosta ja valin-

noista on hyvä tehdä ja kirjata verkkoviestintästrategiaan. On huomattava, että teknologioita ja 

tapoja toteuttaa asioita on paljon, yrityksen on omakohtaisesti päätettävä sille sopivat ratkaisut 

ja toisaalta uskallettava myös olla ottamatta kaikkia teknologioita ja viestintämalleja käyttöön. 
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3.2 Miksi kehittää verkkosivuston käytettävyyttä? 

Hyvä käytettävyys on elintärkeää palvelun jatkuvuudelle. Jos yrityksen www-sivustolta ei käy 

selväksi, millaisia palveluja ja tuotteita siellä on tarjolla, kävijä siirtyy toiselle sivustolle – sehän 

on vain yhden napsautuksen päässä. (Ovaska & Aula & Marjaranta 2004, 14.) 

 

Verkkosivujen kehittäminen on jatkuva prosessi. Jos käyttäjältä tulee palautetta, sen laatu arvi-

oidaan ja ryhdytään mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin. Miksi näin tehdään? Voisihan tilanne 

olla se, että saatu palaute jätetään huomiotta eikä toimenpiteisiin ryhdytä.  

 

Pääsääntöisesti verkkosivuja kehitetään, koska halutaan palvella käyttäjää mahdollisimman 

hyvin. Halutaan, että käyttäjä on tyytyväinen tarjottuun palveluun verkossa ja verkkosivuja on 

miellyttävä käyttää. Ammattikorkeakoulun julkisilla verkkosivuilla pääkohderyhmä on potenti-

aaliset opiskelijat. Jos potentiaalinen opiskelija ei löydä haluamaansa tietoa kohtuullisessa ajassa 

ja mielestään helposti tai loogisesti, saattaa hän nopeasti siirtyä kilpailevan ammattikorkeakou-

lun sivustolle. Käytettävyysongelma voi johtaa siihen, että sivustoon tyytymätön opiskelija 

levittää asiasta sanaa kaveripiirissään ja koulu saa näin huonoa mainosta. Jos taas verkkosivus-

ton käyttö olisi opiskelijan mielestä helposti omaksuttavissa, hän käyttäisi sitä mielellään ja jopa 

suosittelisi kavereilleen ja potentiaalisille opiskelijoille. Nykypäivän sosiaalisen median aikakau-

tena tämä aidoilta käyttäjiltä tuleva luonteva palaute on painoarvoltaan arvokkainta. 

 

Verkkosivut ovatkin suurelta osin markkinointikanava, jonka sujuvaan toimivuuteen ja käytet-

tävyyteen kannattaa panostaa. Kaikilla ammattikorkeakouluilla on verkkosivut, joten positiivi-

simman huomion saavat ne sivustot, jotka ovat käyttäjien mielestä toimivimmat ja miellyttä-

vimmät käyttää. Verkkosivujen hyvää käytettävyyttä kannattaa pitää valttikorttina markkinoita-

essa koulutusta. 

 

Käytettävyydellä on myös suuri välillinen merkitys. Tehokkuus tuo tullessaan jopa valtavia 

kansantaloudellisia etuja. Kuutti (2003, 16) kehottaa laskemaan, mitä vuositasolla maksaa, jos 

50 000 käyttäjän sovelluksessa on käytettävyysongelma, jonka käyttäminen kestää 20 sekuntia 

kauemmin kuin ilman ongelmaa. 

 

Käyttäjän kannalta käytettävyyden parantaminen tarkoittaa sitä, että opetteluun kuluu entistä 
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vähemmän aikaa ja käyttäjä pääsee nopeammin tekemään haluamiaan tehtäviä (Ovaska ym. 

2004, 14). Käyttäjä tekee vähemmän virheitä ja viihtyy tehtävissään, kun käyttöliittymä on 

kunnossa.  

 
3.3 Kehittämisen kompastuskivet 

Kehitystyössä tulisi päällimmäisenä pitää mielessä, kenelle verkkosivustoa kehitetään ja mitkä 

ovat heidän tarpeensa (Autti-Lahti 2008, 47). Jos kehitystyö ei lähde käyttäjäkunnan tarpeista 

liikkeelle, projekti epäonnistuu. 

 

Alasillan mukaan (2000, 181) verkkosivuprojektilla on suuri riski epäonnistua, jos liikkeelle 

lähdetään pikkutarkan sisällysluettelon suunnittelulla eikä keskitytä siihen, että Internet-sivusto 

ja sen etusivu on yrityksen julkisivu ja näyteikkuna eikä rappukäytävän huoneistoluettelo. Ala-

sillan mielestä on harmillista, jos yrityksissä edelleen keskitytään kinaamaan siitä, kuka saa ot-

sikkonsa kotisivun päänavigaatioon. Tämä kertoo hänen mukaansa siitä, että toimintatapoja ei 

ole pystytty siirtämään paperimaailmasta verkkomaailmaan. Paperiesitteessähän teksti yleensä 

luetaan järjestyksessä mutta netissä voidaan asioita lähestyä myös ”epäjärjestyksessä”.  

 

Web-palvelun käytettävyyteen vaikuttavista tekijöistä suurin osa syntyy tuotantoprosessin aika-

na. Käytettävyyttä on vaikea parantaa takautuvasti valmiiseen palveluun tai tuotteeseen, koska 

se johtaa yleensä olemassa olevien käyttötapojen väkinäiseen muuttamiseen, käsitteellisesti 

sekavaan käyttöliittymään ja on usein kalliimpaa. Tuotantoprosessin yleisiä periaatteita noudat-

tamalla voidaan eliminoida suuri osa käytettävyyttä heikentävistä seikoista. Parempaan käytet-

tävyyteen yleensä päästään, jos tuotantoprosessiin osallistuvat ovat kukin oman alansa ammat-

tilaisia. Esimerkiksi ammattikäsikirjoittaja tai -graafikko ei ole automaattisesti ammattilainen 

web-tuotannossa. (Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Palvelun uusimisessa on ensiarvoisen tärkeä muistaa jo saavutetun käyttäjäkunnan tapa käyttää 

palvelua. Mikäli tämä tapa muutetaan ilman helppoa tapaa omaksua uutta käyttötapaa, on seu-

rauksena usein käytettävyyskatastrofi ja palvelun käyttö laskee dramaattisesti. Mielekäs ratkaisu 

palvelun uudistamisessa voisi olla lähteminen ulkoasullisesti tyhjältä pöydältä, säilyttäen kui-

tenkin jo palvelusta vakiintuneen rakenteellisen mielikuvan ja käyttötavan. (Mielonen & Hin-

tikka 1998.) Vastaavasti voi säilyttää ulkoasullisesti joitain tuttuja piirteitä ja muuttaa rakennetta 

hieman, mutta ei täysin. 

 

Uusimisprojektin suunnittelemattomuus aiheuttaa ongelmia projektinhallintaan, tuotantopro-

sessiin sekä käytettävyyteen. Lisäksi, jos uudistusprojektia ei suunnitella ollenkaan vaan sivusto 
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kasvaa ”itsekseen”, suunnittelematon kasvu voi helposti tuottaa joukon epäyhtenäisiä yhteen 

liitettyjä palveluosioita kokonaisen palvelun sijaan. Uusien osien liittäminen jo toimivaan palve-

luun pitäisi tehdä harkiten, miettien sekä uuden palveluosion tuomia mahdollisuuksia että hait-

toja, etenkin jo muotoutuneiden käyttötapojen kannalta. (Mielonen & Hintikka 1998; Autti-

Lahti 2008, 47.) 

 

Alasilta (2000, 182) antaa vinkin, miten voi välttää verkkosivuprojektin epäonnistumisen: kan-

nattaa tutkia toisten ratkaisuja. Siinä ei ole hänen mukaansa mitään pahaa, vaan verkossa vael-

telemalla oppii tunnistamaan hyviä ja huonoja ratkaisuja. Hän kuitenkin muistuttaa, että plagi-

ointi on asia erikseen. 

 

Ilén (2006, 10) toteaa hankkeessaan, että ilman johdon sitoutumista verkkosivuston kehittä-

mishanke tai ylipäätään verkkosivuston perustaminen ei voi onnistua. Hänen mielestään on 

vaikea nähdä, miten yritys kykenisi toteuttamaan onnistuneen verkkopalvelun, joka palvelisi 

yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena, jos johdon sitoutuminen puuttuu. Ilénin mukaan 

määrittelytyössä on hyvä alkuvaiheessa raamittaa perustilanne, jonka puitteissa johto on valmis 

sitomaan omaa aikaansa ja organisaation muita resursseja hankkeeseen. 

 

3.4 Verkkopalvelujen laatu 

Valtiovarainministeriön työryhmä (2004, 22) on laatinut julkisille verkkopalveluille laatukritee-

ristön, joka on kuvattu kuviossa 5. Laatukriteeristö käsittää viisi osa-aluetta: käyttö, sisältö, 

johtaminen, tuottaminen ja hyödyt. 

  



  

   17    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Julkisten verkkopalvelujen laatukriteerien arviointialueet (Valtiovarainministeriö 

2004, 22) 

 

Valtiovarainministeriön kriteeristön mukaan käyttöön liittyy verkkopalvelun saatavuus, käytön 

helppous ja sujuvuus sekä palvelun ilmaisun ja rakenteen viestinnällisyys. Sisällön laadun muo-

dostavat tietosisällön ja vuorovaikutuksen tasokkuus. Verkkopalvelun käyttö ja sisältö arvioi-

daan käyttäjän näkökulmasta. Johtamisen laatuun liittyvät verkkopalvelun strateginen suunnit-

telu sekä palvelutuotannon organisointi ja seuranta. Tuottamisen laatua arvioidaan verkkopal-

velun rakentamisen käyttäjäkeskeisyyden, sisällöntuotannon, ylläpidon, seurannan, kehittämi-

sen, turvallisuuden ja toimivuuden perusteella. Hyödyt liittyvät niin käyttäjien kuin organisaati-

on saamiin hyötyihin. 

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA (2008) on tehnyt suositukset hyvän 

verkkopalvelun toteutukselle, joita voi hyvin pitää myös laadun perustana. Suositukset koske-

vat verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen periaatteita mutta niitä voi hyvin käyttää myös 

arvioitaessa jo olemassa olevaa verkkopalvelua. JUHDAn tärkeimmät kriteerit laadunarvioin-

nissa on käytettävyys, saavutettavuus, sisältö sekä tietoturvallisuus. Lisäksi tiedon oikeellisuus, 

ja ajantasaisuus ovat määreinä.  

 

Sisäasiainministeriö (2002, 14) korostaa verkkopalveluiden laadun tärkeyttä jo suunnitteluvai-

heessa. Heidän mukaansa keskeisiä laadun osa-alueita on palvelevuus, osallistavuus ja käytettä-

vyys. 

 

Verkkopalveluiden arviointi 

käyttäjän näkökulmasta 

Verkkopalveluiden taustalla ole-

van toiminnan ja saavutettujen 

hyötyjen arviointi 

Käyttö Johtaminen 

Sisältö Tuottaminen 

Hyödyt 
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Verkkosivujen uusimisella tarkoitetaan tässä muita kuin normaalia sisällön kehittymistä ja päi-

vittämistä. Uusiminen voi koskea ulkoasua, käyttöliittymää tai rakennetta. Hyvin usein pieniä 

parannuksia sivustolle tehdään jatkuvasti mm. tekniikan kehittymisen tai ylläpitäjien taitojen ja 

tietämyksen kehittyessä.  

 

Verkkosivuja kehitetään jopa alle vuoden sykleissä. Sivuston uusimisprosessi kannattaa suunni-

tella siinä missä uusi toteutusideakin, sillä uusien ideoiden toteuttaminen suoraan vanhan pääl-

le johtaa usein kerroksellisuuteen ja käsitteellisesti sekavaan käyttöliittymään (Mielonen & Hin-

tikka 1998). Verkkosivuston uusimisprosessiin kannattaa aina varata reilusti aikaa ja varata jo 

suunnitteluvaiheessa myös testaukselle kunnolla aikaa. Usein testaus jätetään aikapulan vuoksi 

tekemättä. 

 

JUHDAn (2008) mukaan verkkopalvelujen laadun paraneminen johtaa sekä palvelun käyttäji-

en, että sen tarjoajien saavuttamiin hyötyihin: käyttäjien tyytyväisyys lisääntyy, verkkopalvelujen 

käyttö kasvaa ja julkinen palvelutuotanto tehostuu. 

 

3.5 Käytettävyys tieteenalana 

Käytettävyys tieteenalana käsittelee ja tutkii niitä ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteen käytet-

tävyydestä hyvän tai huonon (Kuutti 2003, 14). Edelleen Kuutin mukaan käytettävyys käsitte-

lee menetelmiä, joilla voidaan suunnitella käytettävyydeltään hyviä tuotteita sekä menetelmiä, 

joilla valmiin tuotteen käytettävyyttä voidaan arvioida. Käytettävyystutkijan taustakoulutus voi 

olla monelta alalta: mm. psykologi, sosiologi, ekonomi, insinööri tai graafikko. Käytettävyys 

onkin tieteenalalta hyvin poikkitieteellinen. Kuutti (2003, 14) toteaakin teoksessaan, että hyvän 

käytettävyysasiantuntijan tulisi olla yhdistelmä insinööriä, psykologia, kasvatustieteilijää ja tai-

teilijaa. 

 

Tutkittaessa käytettävyyttä, on hyvä ottaa huomioon millaisia ihmiset ovat ja miten he eri pal-

veluja käyttävät. Ihminen on psykofysiologinen olento. Ihminen tekee aisteillaan havaintoja 

ympäröivästä maailmasta ja ihmisellä on niin fyysinen kuin henkinenkin kyky toimia interaktii-

visesti ympäröivän maailman kanssa. Kognitiivinen psykologia tutkii tämän tyyppisiä asioita.  

 

Käytettävyyden tutkimisessa erityisen kiinnostavia tutkimuskohteita ovat aistit, niihin liittyvä 

ajatustoiminta ja erilaiset päättelymekanismit (Kuutti 2003, 22). Tämä saattaa olla selvää esi-

merkiksi psykologiaa tai kasvatustieteitä opiskelleille, mutta vaikkapa insinööreille tai it-alan 
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ihmisille, jotka ovat vuosikausia opiskelleet koneiden rakennusta ja kasaamista, tämä saattaa 

olla vaikea asia. 

 

Fyysiset ominaisuudet ihmisellä ovat pitkälti geeniperimää, eikä niihin voi vaikuttaa. Biologisen 

perimän lisäksi ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa lisäksi kulttuuri, joka sisältää mm. tavat, 

normit, kielen, uskonnon, työkalut, rakennukset, taiteet ja käyttöliittymät. Kuten geneettiset 

ominaisuudet, myös kulttuurilliset ominaisuudet siirtyvät pitkälti sukupolvilta toiselle. Ihmisen 

biologisten ja kulttuurillisten ominaisuuksien summa ohjaa ihmisen käyttäytymään tietyllä ta-

valla tietyssä tilanteessa (Kuutti 2003, 23). Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen ja Vastamäki 

(2002, teoksessa Kuutti 2003, 23) toteavat kuvaavasti, että sama ihminen, joka geneettisesti on 

hyvä huomaamaan näkökentän reuna-alueella hiipivän sapelihammastiikerin, onkin nyt kult-

tuurin ansiosta oppinut olemaan välittämättä www-sivun reunassa välkkyvistä mainoksista. 

 

3.6 Verkkosivujen käytettävyys 

Verkkosivujen käytettävyyden merkitys ja osaamisen kysyntä on ollut kasvussa Suomessakin jo 

90-luvun lopulta lähtien. Mielosen ja Hintikan (1998) tutkimuksen mukaan kaikki palveluiden 

tuotantoryhmät tunnistivat käytettävyyden tärkeäksi erottavaksi ja laatua rakentavaksi tekijäksi, 

johon pitäisi panostaa tulevaisuudessa merkittävämmin. Esteiksi käytettävyysponnisteluissa 

koettiin sekä osaamisen puute (oman ja ulkopuolisen) ja toisaalta myös resurssien puute, minkä 

takia muut asiat ajoivat usein etusijalle.  

 

Asiakkaan tai organisaation johdon on usein vaikea ymmärtää, mistä ylimääräisestä he maksa-

vat, kun puhutaan käytettävyydestä ja mikä on heidän siitä saamansa hyöty (Mielonen & Hin-

tikka 1998). Käytettävyyden kehittäminen tulee edelleen yleensä vasta silloin ajankohtaiseksi, 

kun huomataan tehdyt virheet. Tällöin sivusto on julkaistu ja se saa paljon negatiivista palau-

tetta. Tässä vaiheessa muutosten tekeminen maksaa jo paljon enemmän kuin, jos ne olisi tehty 

jo suunnittelu tai tuotantovaiheessa. On siis tunnettava ja tiedostettava mitä käytettävyys on ja 

mihin se vaikuttaa. 

 

3.6.1 Käytettävyyden määritelmä 

Käytettävyys on tuotteen laatuominaisuus, joka kuvaa, kuinka helppoa ja tehokasta tuotetta on 

käyttää (Sinkkonen 2006). Käytettävyys määritellään usein lyhyesti, kuinka helppoa tuotetta on 

käyttää. Nielsen ja Loranger (2006, xvi) määrittelevät käytettävyyden lyhimmillään näin: “Usa-

bility is a quality attribute relating to how easy something is to use”. Kuutti (2003, 13) tarken-

taa, että käytettävyys tuotteen ominaisuutena kuvaa, kuinka sujuvasti käyttäjä käyttää tuotteen 
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toimintoja päästäkseen haluamaansa päämäärään. Hänen mukaansa käytettävyydessä on aina 

kyse ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta.  

 

Käytettävyys on abstrakti ominaisuus. Käytettävyyteen ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. 

Verkkosivuston kohderyhmät ovat yleensä moninaisia eikä käyttöliittymän suunnittelussa voi-

da unohtaa ketään. Käyttäjien taidot ja tarpeet voivat olla hyvinkin erilaisia. Käytettävyyden 

määrittelyyn ei siis riitäkään pelkkä helppokäyttöisyys vaan käytettävyyden määrittelyn helpot-

tamiseksi käsite on jaettu osa-alueisiin, joita esitellään seuraavissa alaluvuissa. 

 

3.6.2 Käytettävyyden osa-alueet 

Käytettävyys koostuu osa-alueista. Nielsen ja Loranger (2006, xvi) tarkentavat käytettävyyden 

lyhyttä määrittelyään niin, että käytettävyys viittaa siihen, kuinka nopeasti ihmiset oppivat käyt-

tämään asiaa, kuinka tehokkaita he ovat käyttäessään sitä, kuinka muistettava ja virhealtis se on 

ja kuinka paljon käyttäjät pitävät sen käytöstä. Useat eri tutkijat (Nielsen 1993, 26; Kuutti 2003, 

13; Brinck, Gergle & Wood 2002, 2) määrittelevät käytettävyyden osa-alueiksi seuraavat:  

 

- Opittavuus: Kuinka helppoa käyttäjien on tehdä toiminnot ensimmäisellä kerralla? 

- Tehokkuus: Kun asia on opittu, kuinka nopeasti käyttäjät pystyvät tekemään tehtävät? 

- Muistettavuus: Kun käyttäjät palaavat tuotteen ääreen oltuaan käyttämättä sitä jonkin 

aikaa, kuinka kauan heiltä menee saman tuottavuuden saavuttamiseen uudelleen? 

- Virheettömyys: Kuinka paljon käyttäjät tekevät virheitä, kuinka vakavia ne ovat ja 

kuinka helppoa niistä on toipua? 

- Miellyttävyys: Kuinka miellyttävä tuote on käyttää? 

 

Sinkkonen (2006) listaa lisäksi joukon rinnakkaiskäsitteitä käytettävyydelle. Niitä ovat: 

- Palvelevuus (availability): Aiemmin käytettävyys, esimerkiksi onko verkko toiminnassa 

24 tuntia vuorokaudessa 

- Houkuttelevuus (attractiveness): Tuote houkuttelee ostamaan, käyttämään. Esimerkiksi 

Webissä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä selaa etusivua syvemmälle  

- Helppokäyttöisyys (ease-of-use): Suunnitteluperiaate, jonka mukaan käyttäjä saavuttaa 

tavoitteensa tehokkaasti on hän millä osaamistasolla tahansa  

- Esteettömyys (accessibility): Kaikki pystyvät käyttämään tuotetta mukaan lukien vam-

maiset ja ikääntyvät käyttäjät  
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- Käyttäjäkokemus (user experience): Kokonaiskuva, jonka yrityksen palvelusta, mukaan 

lukien esimerkiksi Web-sivut, saa  

- Käyttökokemus (use experience): Käyttöön liittyvät tunneaspektit 

 

Lisäksi kansainvälisessä ISO-9241-11 standardissa määritellään käytettävyys ja esitetään, mitä 

tietoja tarvitaan näyttöpäätteiden ja tietojärjestelmien käytettävyyden määrittelyssä ja arvioin-

nissa, kun mittana on käyttäjän suoriutuminen ja tyytyväisyys. Standardin mukaan käytettävyys 

on mittari, jolla mitataan käytön tuottavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä (Sinkkonen 2006).  

Standardissa ISO-9241-11 opastetaan, miten tuotteen käytettävyys voidaan määrittää ja arvioi-

da. Leventhal ja Barnes (2008, 27) huomauttavat kuitenkin, että standardin määritelmä käytet-

tävyydestä ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen, jotta sen avulla voitaisiin mitata onko järjestelmä 

käytettävä vai ei. Heidän mielestään standardi osoittaa vain käytettävyyden kannalta hyvät 

ominaisuudet. 

 

Erityyppisillä sivustoilla käytettävyyden eri osa-alueet painottuvat eri tavalla. Esimerkiksi puh-

taasti kaupallisille sivustoille tärkeämpiä ja usein voimakkaammin panostettuja ovat käyttöko-

kemukset, käyttäjäkokemukset, houkuttelevuus ja miellyttävyys. Julkisyhteisöjen on vastaavasti 

panostettava enemmän virheettömyyteen, esteettömyyteen ja palvelevuuteen, joihin kaupalliset 

sivustot eivät välttämättä kiinnitä niin paljon huomiota.  

 

3.6.3 Käytettävyyden määrittelemisen mallit 

Käytettävyyden määrittämisen avuksi tutkijat ovat kehittäneet erilaisia malleja. Leventhal ja 

Barnes (2008, 27) esittelevät teoksessaan kolme yleisintä käytettävyyden mallia. Ne ovat 

Shackelin (kuvio 6), Nielsenin (kuvio 7) ja Easonin mallit (kuvio 8). Näiden mallien tarkoitus 

on näyttää mitkä tekijät johtavat käytettävyyteen (Leventhal & Barnes 2008, 33).  
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Effectiveness 

- Better than some required level of performance 

- By some required percentage of the specified target range of users 

- Within some required proportion of the range of usage environments 

 

Learnability 
- Within some specified time from installation and start of user training 

- Based on some specified amount of training and user support 

- Within some specified re-learning time each time for intermittent users 

 

Flexibility 
- Allowing adaptation to some specified percentage variation in tasks and/or envi-

ronments beyond those first specified 

 

Attitude 
- Within acceptable levels of human cost in terms of tiredness, discomfort, frustra-

tion and personal effort 

 
 

Kuvio 6. Shackelin käytettävyyden malli (Leventhal & Barnes 2008, 27) 

 

 

 

Kuvio 7. Nielsenin käytettävyyden malli (Nielsen 1993, 25) 

 

System 
Acceptability 

Social 
Acceptability 

Practical 
Acceptability 

Usefulness 

Utility 

USABILITY 

• Easy to learn 
• efficient to 

use 
• easy to re-

member 
• few errors 
• Subjectively 

pleasing 

• Cost 
• Compatibility 
• Reliability 
• Etc 
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* Independent variables 

 

 

 

 

*dependent variables 

 

Kuvio 8. Easonin käytettävyyden malli (Leventhal & Barnes 2008, 30) 

 

Leventhal ja Barnes ovat kehittäneet oman mallinsa pohjautuen kolmeen edellä mainittuun 

malliin. Leventhalin ja Barnesin malli on esitetty kuviossa 9.  

 

Situational variables 

Task variables 

- Frequency 

- Rigidness 

- Situational constraints 

User variables 

- Expertise 

- Motivation 

User interface variables 

- Ease of learning 

- Ease of use 

- Ease on relearning 

- Flexibility 

- Satisfaction 

- Task match 

 

Kuvio 9. Leventhalin ja Barnesin käytettävyyden malli (Leventhal & Barnes 2008, 36) 

 

USABILITY 

User characteristics 
Knowledge 
Discretion 
Motivation 

 

System functions 
Task match 
Ease of use 

Ease of learning 
 

Task characteristics 
Frequency 
Openness 

 

User reaction 
Implicit cost/Benefit analysis 

 Positive  
outcome 

Negative  
outcome 

Good task-system match 
continued user learning 
 

Restricted use, non-use 
Partial use, distant use 
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Leventhalin ja Barnesin malli yhdistää Shackelin, Nielsenin ja Easonin mallien tärkeimmät 

ominaisuudet. Erotuksena aikaisemmin tehtyihin käytettävyyden malleihin Leventhalin ja Bar-

nesin malli sisältää useita muuttujia, jotka yhteen laitettuna määrittävät, onko järjestelmä käy-

tettävä. Myös Easonin malli sisältää muuttujia mutta Leventhalin ja Barnesin mallin muuttujat 

on jaettu käyttöliittymämuuttujiin ja tilannemuuttujiin, kun taas Easonin muuttujat ovat itse-

näiset muuttujat ja riippuvaiset muuttujat. 

 

Yhteenvetona malleista voidaan todeta se, että mikään malli ei ole absoluuttinen totuus tai 

määrittele täydellisesti käytettävyyttä (Leventhal & Barnes 2008, 43). Mallit osoittavat sen, että 

on olemassa useita tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttävyyteen ja mitä voidaan mitata. Yhteistä 

kaikille neljälle mallille on muuttujat helppokäyttöisyys ja opittavuus. Leventhalin ja Barnesin 

malli on näistä uusin ja sisältää jo itsessään tilannemuuttujat, jotka esimerkiksi Nielsenkin tun-

nistaa mutta ei kuvaa mallissaan. Mallin käytön valintaan vaikuttaa paljon mitattava järjestelmä 

sekä painotukset.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettävyyden mallina pidetään Nielsenin mallia (kuvio 7). Nielsenin 

malli on sopivin arvioitaessa olemassa olevan verkkosivuston käytettävyyttä. Muuttujien mää-

rittely on tärkeää myös verkkosivuston käytettävyyden arvioinnissa mutta ne eivät ole määrää-

vässä asemassa. Tärkeimpiä tekijöitä on käytettävyyden viisi osa-aluetta, jotka on kuvattu ja 

avattu Nielsenin mallin lisäksi myös luvussa 3.6.2. 

 

3.7 Käytettävyyden arvioinnin menetelmät 

Käyttävyyttä voidaan arvioida monella eri tavalla. Menetelmän valintaan vaikuttaa niin käytet-

tävissä oleva raha kuin aika sekä olevassa olevat henkilöresurssit ja tietysti arvioitava järjestel-

mä ja sen käyttäjät (Mielonen & Hintikka 1998). Mikään yksittäinen menetelmä ei ole tyhjentä-

vä vaan ne paljastavat usein hieman erilaisia ongelmakohtia.  

 

Mielonen ja Hintikka (Mielonen & Hintikka 1998) listaavat arviointimenetelmiksi seuraavat: 

 

- heuristinen arviointi, 

- käyttäjätestaus, 

- kognitiivinen läpikävely, 

- moniarvoinen läpikävely, 

- ominaisuuksien katsaus, 

- yhteneväisyyskatsaus, 
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- standardivertailu, 

- tarkistuslistat ja 

- epämuodollinen asiantuntijakeskustelu. 

 

Heuristinen arviointi (heuristic evaluation)  

 

Käytettävyyden asiantuntijat käyttävät järjestelmää ja arvioivat sen käytettävyyttä apunaan pieni 

lista yleisiä käytettävyyssääntöjä (heuristiikkoja). Heuristinen arviointi tehdään ilman käyttäjiä.  

Heuristinen arviointi on halpa menetelmä, jota voivat käyttää myös käytettävyyteen perehtynee 

suunnittelijat - eivät mieluiten kuitenkaan arvioitavan järjestelmän suunnittelijat. Heuristinen 

arviointi voidaan suorittaa myös vertaamalla kahden eri järjestelmän suhteellista käytettävyyttä 

keskenään. (Mielonen & Hintikka 1998.) Verkkosivujen käyttävyyden arvioinnissa yksi käyte-

tyimmistä heuristiikoista on Nielsenin lista, joka on alla esiteltynä (Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Nielsenin 10 heuristista sääntöä 

 

Visibility of system status The system should always keep users informed about what 
is going on, through appropriate feedback within reasona-
ble time.  
 

Match between system and 
the real world  
 

The system should speak the users' language, with words, 
phrases and concepts familiar to the user, rather than sys-
tem-oriented terms. Follow real-world conventions, mak-
ing information appear in a natural and logical order.  
 

User control and freedom Users often choose system functions by mistake and will 
need a clearly marked "emergency exit" to leave the un-
wanted state without having to go through an extended 
dialogue. Support undo and redo.  
 

Consistency and standards Users should not have to wonder whether different words, 
situations, or actions mean the same thing. Follow plat-
form conventions.  
 

Error prevention  
 

Even better than good error messages is a careful design 
which prevents a problem from occurring in the first 
place. Either eliminate error-prone conditions or check for 
them and present users with a confirmation option before 
they commit to the action. 
 

Recognition rather than 
recall  
 

Minimize the user's memory load by making objects, ac-
tions, and options visible. The user should not have to 
remember information from one part of the dialogue to 
another. Instructions for use of the system should be visi-
ble or easily retrievable whenever appropriate.  

Flexibility and efficiency of 
use  
 

Accelerators -- unseen by the novice user -- may often 
speed up the interaction for the expert user such that the 
system can cater to both inexperienced and experienced 
users. Allow users to tailor frequent actions.  
 

Aesthetic and minimalist 
design  
 

Dialogues should not contain information which is irrele-
vant or rarely needed. Every extra unit of information in a 
dialogue competes with the relevant units of information 
and diminishes their relative visibility.  
 

Help users recognize, diag-
nose, and recover from er-
rors  
 

Error messages should be expressed in plain language (no 
codes), precisely indicate the problem, and constructively 
suggest a solution.  

Help and documentation Even though it is better if the system can be used without 
documentation, it may be necessary to provide help and 
documentation. Any such information should be easy to 
search, focused on the user's task, list concrete steps to be 
carried out, and not be too large.  
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Taulukon kymmenen sääntöä ovat Nielsenin (2005) mukaan yleisperiaatteet käyttäjälähtöiseen 

suunnitteluun. Kymmenen sääntöä ovat:  

 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys 

2. Järjestelmän ja todellisuuden yhteensopivuus 

3. Käyttäjän hallinta ja vapaus 

4. Yhdenmukaisuus ja standardit 

5. Virheiden estäminen 

6. Tunnistaminen muistamisen sijaan 

7. Joustavuus ja käytön tehokkuus 

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu 

9. Auta käyttäjiä tunnistamaan ja diagnosoimaan virheitä ja palautumaan niistä 

10. Apu ja dokumentaatio 

 

Nämä ovat sääntöjä, eivät ohjeita. Nielsen ja Loranger (2006, 17) painottavat silti, että on ole-

massa lukuisia ohjeita hyvän käytettävyyden suunnitteluun, joita kannattaa noudattaa.  Kaikkiin 

sivustoihin eivät välttämättä samat ohjeet sovellu, joten osa ohjeista on osattava jättää suunnit-

telun ulkopuolelle. 

 

Halmeenmäki (2009) on tehnyt opinnäytetyönään käytettävyystutkimusta, jonka yhtenä arvi-

ointimenetelmänä on ollut heuristinen arviointi Nielsenin listan mukaan. Mielosesta ja Hinti-

kasta poiketen, Halmeenmäki on itse suunnitellut arvioitavana olevan sivuston, mutta on silti 

onnistuneesti ja puolueettomasti pystynyt käyttämään Nielsenin listaa.  

 

Kognitiivinen läpikävely (cognitive walkthrough)  

 

Käytettävyysasiantuntija simuloi peruskäyttäjän etenemistä järjestelmässä arvioiden joka vai-

heessa, saavuttaako käyttäjä tavoitteitaan ja kuormittaako käyttö tämän muistia tai päättelyä 

liialti, onko järjestelmän tila näkyvissä, jne. Erittäin käyttökelpoinen menetelmä, jota voi käyt-

tää jo suunnittelun alkuvaiheessa ennen prototyypin valmistumista. (Mielonen & Hintikka 

1998.) 

 

Menetelmällä arvioidaan järjestelmän teoreettista opittavuutta eli sitä, kuinka helppoa järjes-

telmää on käyttää ensimmäisillä kerroilla. Menetelmä keskittyy oppimisen arviointiin siinä mää-

rin, että muut käytettävyystekijät, kuten tehokkuus ja miellyttävyys, jäävät huomiotta. (Rii-
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hiaho.) Tämän takia menetelmää ei ole syytä käyttää ainoana arviointikeinona vaan täydentä-

mään muita menetelmiä.  

 

Moniarvoinen läpikävely (pluralistic walkthrough)  

 

Järjestelmän suunnittelijat, käytettävyysasiantuntijat ja käyttäjät käyvät yhdessä läpi järjestelmää 

keksityn käsikirjoituksen mukaan ja keskustelevat käyttöliittymän elementeistä. Hidas, mutta 

monipuolinen menetelmä, jonka käyttäminen edellyttää kuitenkin asiantuntemusta ja kokemus-

ta. (Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Ominaisuuksien katsastus (feature inspection)  

 

Arvioija listaa yleisimmät järjestelmässä käytettävät toiminnot ja tarkastaa niiden käyttämistä 

vaativaa suoritusta vaihe vaiheelta, etsien hankalia tai ylipitkiä vaiheita, epäloogista etenemistä 

ja aikaisempaa järjestelmätuntemusta edellyttäviä osia. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin tois-

tuvaisrutiineihin tukeutuviin ohjelmistoihin, joskin se on arviointimenetelmänä kovin suppea. 

(Mielonen & Hintikka 1998.) 

 
Yhteneväisyyskatsastus (consistency inspection)  

 

Eri järjestelmien suunnittelijat tarkastavat toistensa järjestelmät ja varmistavat, että ne toimivat 

samalla tavalla ja yhteisten odotusten mukaisesti. Soveltuu hyvin useampien järjestelmien arvi-

oinnin osaksi, mutta ei yksinään korvaa muita arviointitapoja. (Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Standardivertailu (standards compliance check)  

 

Standardin tuntevat käytettävyysasiantuntija käy järjestelmän läpi kohta kohdalta, varmistaen 

yhdenmukaisuuden halutun standardin kanssa. Varmistaa yhteneväisyyden standardien kanssa, 

ei korvaa käytettävyyden arviointia muulla tavoin. (Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Tarkistuslistat (check lists)  

 

Arvioija tarkastaa käyttöliittymästä listan osoittamat elementit jokaiselta sivulta ja varmistaa, 

että listan periaatteita on noudatettu. Tarkistuslista on parhaimmillaan helppo ja mekaaninen 

tarkastus, jonka voi tehdä lähes kuka tahansa, mutta joka varmistaa vain yhteneväisyyden tar-
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kistuslistan kanssa. Ei ole yksinään riittävä käytettävyyden arviointi- tai parannusmenetelmäksi. 

(Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Käyttäjätestaus (user testing)  

 

Käytettävyystestauksesta puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten käyttäjätestausta. Kuten edellä 

on kuvattu, käytettävyystestauksen tutkimiseen on olemassa monia eri menetelmiä. Yksi niistä 

on käyttäjätestaus. Järjestelmän oletettu käyttäjä kokeilee testattavaa järjestelmää ja testaushen-

kilökunta tallentaa käyttötilanteen myöhempää analyysia varten. Käyttäjätestaus on muista 

arviointitavoista poikkeava menetelmä, jonka avulla käyttäjä saadaan kokeilemaan järjestelmää 

mahdollisimman todenmukaisessa tilanteessa. Käyttötilanteen videotallenteen ja käyttäjähaas-

tattelun avulla voidaan järjestelmän käytettävyyttä arvioida monipuolisesti, joskin menetelmä 

on myös kallis ja kovin työläs. (Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Käyttäjätestauksella selvitetään, miten sivuston oikeat käyttäjät sen kanssa toimivat. Testin 

tavallisimmat tyypit ovat ääneen ajattelutesti, ryhmäläpikäynti ja avoin läpikäynti (Sinkkonen 

2006).  

 
Ääneen ajattelutestissä käyttäjä suorittaa joukon ennalta laadittuja testitehtäviä ajatellen samalla 

ääneen. Ryhmäläpikäynnissä on mukana useita käyttäjiä, joista kukin suorittaa ennalta laaditut 

tehtävät erikseen paperiprototyypeille (tai näyttömalleille) ja kertoo vuorollaan, miten tehtävän 

suorittaisi. Avoimessa läpikäynnissä ei valmiita tehtäviä ole, vaan käyttäjä suorittaa järjestelmällä 

omia tavanomaisia tehtäviään tai tehtäviä, joita hän luulee tuotteella voitavan tehdä. Kaikki nämä 

testit tallennetaan ja tallenteet analysoidaan ja löytyneet ongelmat raportoidaan. (Sinkkonen 

2006.) 

 

Sinkkonen (2006) listaa hyvän käyttäjätestin ominaisuudet alla esitetyn listan mukaisesti. 

- Käyttäjiä on korkeintaan 20 (ellei kyseessä ole laaja testi, jonka tarkoituksena on kerätä 

määrällistä aineistoa), yleensä 3-9  

- Testi taltioidaan videolle tai digitaalimuotoon ja asiakas saa tallenteen halutessaan itsel-

leen  

- Testin suorittavat koulutetut, kokeneet käytettävyystutkijat  

- Testitulokset käydään yhdessä lävitse niin, että testin ostajaosapuoli ymmärtää varmas-

ti, mistä on kysymys ja miksi  

- Ostajaosapuoli pääsee seuraamaan testejä, jos ne tehdään laboratorio-olosuhteissa  

- Raportissa annetaan korjausehdotuksia ja kerrotaan syyt ongelmiin  
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- Testissä löytyy paljon virheitä, jos tuotetta ei ole testattu aiemmin tai sen teossa ei ole 

käytetty (testattua) käyttöliittymästandardia 

 

Käyttäjätestaus on usein rahallisesti kallein ja ajallisesti hitain verrattuna muihin käytettävyyden 

arvioinnin menetelmiin. On löydettävä aidot käyttäjät ja, jos testin tekee ulkopuolinen asian-

tuntija, testin teettäminen maksaa. Käyttäjätutkimus on Nielsenin (1993, 165) mielestä kuiten-

kin kaikkein olennaisin käytettävyyden arvioinnin metodi ja se on jopa korvaamaton, koska se 

tarjoaa suoraan tietoa miten käyttäjä käyttää nettisivustoa ja mitkä heidän ongelmansa ovat.  

 

Epämuodollinen asiantuntijakeskustelu  

 

Eri alueiden verkkoon perehtyneet suunnittelun asiantuntijat käyttävät arvioitavaa palvelua 

joko vapaamuotoisesti tai arvioinnin ohjeiden mukaisesti. Asiantuntijat tekevät huomioita re-

aktioistaan, virheistään ja mieltymyksistään. Huomiot puretaan auki välittömästi käytön jälkeen 

yhteisessä keskustelussa, jota johtavat arvioinnin vetäjät. Keskustelun aikana nousee usein esiin 

asioita, joita ei lyhyessä käytössä muuten havaita ja havaintomateriaali on muutenkin rikkaam-

paa toisiaan täydentävien näkökulmien ansiosta. (Mielonen & Hintikka 1998.) 

 

Vanhala (2004, 17) lisää menetelmälistaan vielä kyselylomakkeet. Ovaska, Aula ja Marjaranta 

(2004, 8) lisäävät edellisiin vielä muutamia menetelmiä, kuten lokianalyysit ja fokusryhmät. 

Lokianalyysissa hyödynnetään palvelimelle tallentunutta dataa mm. käyttäjän liikkeistä, lada-

tuista tiedostoista, käytetystä selaimesta ja hakusanoista. Fokusryhmähaastatteluissa tietoa saa-

daan tutkijan esittämän aiheen tiimoilta, josta ryhmän sisällä käydään keskustelua. 

 

Alla olevasta taulukosta 1 näkyy eri menetelmien vaatimat resurssit. Taulukosta näkyy myös 

mihin projektin vaiheeseen menetelmä sopii.  
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Taulukko 1. Käytettävyyden arvioinnin menetelmien resurssitarve (Ovaska ym. 2004, 11) 

 
Tuotekehitysprojektin vaihe, johon menetelmä  

sopii 

Tyypillinen tutkimuksen kes-

to 

Menetelmät määrittely-

vaihe 

proto-

typointi 

valmis 

tuote 

tunteja päiviä viik-

koja 

kk 

tai 

yli 

Asiantuntija-arviointi X X X X X   

Automaattinen tar-

kistus 
 (X) X X    

Automaattinen loki-

analyysi 
  X X X X X 

Etnografia X  X    X 

Fokusryhmät X X  X X   

Haastattelu X X X  X X X 

Katseenseuranta  X X  X X X 

Kognitiivinen läpi-

käynti 
 X X X    

Käytettävyystestaus  X X  X X  

Lomaketutkimus X X X  X X X 

Mallinnus- ja simu-

lointimenetelmät 
X X X X X   

Ryhmäläpikäynti  X  X X X  

Tilannetutkimus X (X) X  X X X 

Toiminnan teoria X  X   X X 

Ääneenajattelu  X X  X X  

 

Eri menetelmien resurssitarve kuvataan yllä olevassa taulukossa tiivistetysti niin, 

että tutkimuksen suunnittelusta raportoinnin valmistumiseen kuluva aika on arvioitu 

tyypillisessä menetelmän käyttötilanteessa. On myös mahdollista jättää pois joitain työvaiheita 

ja pienentää näin resurssitarvetta. Resurssitarpeeseen vaikuttavat kuitenkin sellaisetkin tekijät, 

jotka ovat tutkimuksessa välttämättömiä, kuten esimerkiksi osallistujien rekrytointi ja testi-

suunnittelu. (Ovaska ym. 2004, 10.) 
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Käytettävyyssuunnittelun ja -arvioinnin menetelmien runsaus on toisaalta rikkaus, löytyyhän 

niistä menetelmiä sovellettavaksi erilaisissa tutkimustilanteissa (Ovaska ym. 2004, 1). Toisaalta 

Ovaska ym. (2004, 1) huomauttavat, että menetelmien runsaus on myös taakka: menetelmien 

valinnassa täytyy tuntea paitsi menetelmien yksityiskohdat myös niihin liittyvät ennakko-

oletukset ja mahdolliset kompastuskivet. Edellä esitellyistä arviointimenetelmistä soveltuvat 

alkaville suunnittelijoille erityisen hyvin tarkistuslistat, standarditarkastukset ja jossain määrin 

heuristinen, jopa ilman vahvaa käytettävyysosaamista. Käyttäjätestausta, läpikävelyitä ja moni-

puolisempia heuristisia arviointeja kannattaa kysyä alan asiantuntijoilta tai yrityksiltä arviointi-

palveluina, mikäli ei halua alkaa rakentaa kyseistä osaamista organisaation sisään. (Mielonen & 

Hintikka 1998.) 

 

Usein olisi hyvä käyttää paria eri menetelmää parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi 

(JUHTA 2008). Monissa tilanteissa on myös hyvä teettää arviointi ulkopuolisella, koska itse 

tekijä saattaa jo olla sokea tekemälleen sivustolle (Mielonen & Hintikka 1998). Sivuston kehi-

tysprojekti kannattaa kuitenkin ehdottomasti käynnistää käyttämällä jotain arviointimenetel-

mää, jotta tehtävät toimenpiteet oikeasti liittyvät todettuihin ongelmakohtiin. 

JUHTA (2008) suosittelee, että käytettävyyden ja saavutettavuuden arviointi kannattaa aloittaa 

mahdollisimman varhain, ja ensimmäiset arviot on tehtävä sivuston rakennekaaviolle ja pape-

riprototyypeille. Mitä myöhemmin muutoksia tehdään, sitä kalliimmiksi ne tulevat. Käyttöliit-

tymä tulee aina arvioida ennen kuin sivusto toteutetaan, koska arvioinnin tuloksena syntyy aina 

muutostarpeita. Käyttöliittymän sisäinen yhtenäisyys sekä ristiriidattomuus ohjeistojen kanssa 

on tarkistettava. (JUHTA 2008.) 

3.8 Käytettävyysongelmat 

Internet muuttuu jatkuvasti. Muuttuvatko tämän mukana myös käytettävyysongelmat? Nielse-

nin ja Lorangerin (2006, 58) tutkimusten mukaan suurin osa Nielsenin vuonna 1994 tekemästä 

34 käytettävyysongelmien aiheuttajista on edelleen täysin päteviä. Seitsemän ongelmaa 34:stä 

käytettävyysongelmien aiheuttajista on sitä vastoin poistunut tai ei aiheuta niin vakavia ongel-

mia. Ongelmien vähentymisen syiksi Nielsen ja Loranger (2006, 59) listaavat seuraavat: 

 

- teknologian kehittyminen, 

- käyttäjät sopeutuvat web-suunnitteluun ja sen vakiintuneisiin käytäntöihin sekä 

- web-suunnittelijat osaavat välttää pahimmat karikot. 



  

   33    

Miksi sitten niin suuri osa käytettävyysongelmista on edelleen samoja kuin 90-luvun alussa? 

Tämä johtuu suurelta osin siitä, että käytettävyyteen vaikuttaa ihmisten käyttäytyminen ja se ei 

ole muuttunut niin radikaalisti kuin Internetin kehitys. 

 

Sivujen latautumisaika ja suoritusaika sekä teho ovat jatkuvasti valitetuimpien aiheiden listalla 

(Brinck ym. 2002, 340). Tässä pitää huomioida se, että teos on tehty vuonna 2002, jonka jäl-

keen nopeat laajakaistaliittymät ovat huomattavasti yleistyneet. Nielsen ja Loranger (2006, 85) 

ovatkin huomanneet, että aikaisemmin paljon ongelmia aiheuttaneet latausajat eivät enää ny-

kyisin ole niin kriittisten ongelmien listalla kuin aikaisemmin. Kuitenkin on huomattava, että 

verkkosivujen käyttö mobiililaitteilla on yleistynyt. Mobiililaitteilla, kuten esimerkiksi kännykäl-

lä, verkkosivujen latausajat tulevat taas esiin, koska tiedonsiirtokapasiteetti ei niillä ole kiintei-

den Internet-liittymien tasoisia. 

 

Käytettävyysongelmien aiheuttajat ja samalla ratkaisut voidaan jakaa viiteen kategoriaan 

(Brinck ym. 2002, 340): 

 

1. Latautumisaika 

2. Koodin ristiriitaisuus ja epäjohdonmukaisuus 

3. Selainerot 

4. Teknologioiden väärinkäyttö 

5. Dokumentaation puute 

 

Nielsenin ja Lorangerin (2006, 60) tutkimusten mukaan nykypäivänä on edelleen kahdeksan 

käytettävyysongelmaa, jotka ovat pitäneet pintansa Internetin muuttuessa. Aiheet, jotka heidän 

mukaan edelleen aiheuttavat vakavia ongelmia ovat: 

 

- linkit, jotka eivät muuta väriä vierailun jälkeen, 

- takaisin -painikkeen puuttuminen/poistaminen, 

- uuden selainikkunan avautuminen,  

- pop-up ikkunat, 

- sivustoelementit, jotka näyttävät mainoksilta, 

- poikkeaminen sovituista/totutuista web-säännöistä, 

- epäselvä sisältö ja tyhjä hypetys sekä 

- tiheä sisältö ja ei-silmäiltävä teksti. 
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Löydettävyys hakukoneilla vaikuttaa ainakin välillisesti käytettävyyteen. Googlen käyttö Suo-

messa on ylivoimaista verrattuna muihin hakukoneisiin. Suomalaiset hakevat Googlella jopa 

suoraan nettisivuston osoitetta. Hakukoneeseen saatetaan kirjoittaa suoraan esimerkiksi 

www.haaga-helia.fi. Tämä on täysin turhaa mutta jostain syystä hakukoneen käyttö on niin 

vakiintunutta. Tämä johtaa siihen, että hakukoneoptimointiin on panostettava, jotta sivusto 

löytyy hyvin hakukoneen kautta. Jos etsijän haluama tieto ei löydy Googlen hakutuloksista, hän 

saattaa siirtyä kilpailijan sivustolle, jonka tiedot hakutuloksista löytyvät. 

 

Googlen maksetut hakutulokset löytyvät esimerkiksi Internet Explorer-selaimella luonnollisten 

hakutulosten yläpuolelta sekä sivun oikeasta laidasta kuten kuvio 10 osoittaa.  

 

 
 

Kuvio 10. Googlen hakutulokset 

 

Maksetut hakutulokset ovat hakusanamainontaa eli yritykset maksavat jokaisesta klikkauksesta 

hakukoneelle. Muiden hakutulosten eli ns. luonnollisten hakutulosten käyttö on ilmaista. Edel-

leen on hyvä huomata, että käyttäjän taidoista ja iästäkin riippuen, kaikki eivät vielä osaa erot-

taa hakutuloksista mitkä ovat maksettuja ja mitkä luonnollisia hakutuloksia. 

  

http://www.haaga-helia.fi/
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3.9 Käyttäjän mallintaminen 

Käyttöliittymän suunnittelussa on hyvään käyttävyyteen pääsemiseksi ensiarvoisen tärkeää 

tuntea käyttäjä mahdollisimman hyvin (Kuutti 2003, 117). Jotta käyttäjä tunnistettaisiin tarpei-

neen, voidaan apuna käyttää erilaisia mallinnustekniikoita. Yksinkertaiset tekniikat listaavat 

hyvin vapaamuotoisesti tiettyjä tietoja käyttäjästä, kehittyneemmät käyttäjäkeskeiset suunnitte-

lumenetelmät puolestaan laativat hyvinkin tarkasti määriteltyjä malleja (Kuutti 2003, 117). 

 

Verkkosivujen ollessa kysymyksessä mielenkiintoisimmat ja hyödyllisimmät menetelmät ovat 

käyttäjäpersoonat, käyttötapaukset ja GOMS-menetelmä. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin 

edellä mainittuja menetelmiä. 

 

3.9.1 Käyttäjäpersoonat 

Jos käyttäjät ovat vain epämääräinen ryhmä, saadaan lopputulokseksi vain keskinkertainen 

tuote (Cooper teoksessa Kuutti 2003, 122). Kuutin (2003, 122) mielestä käyttäjäpersoonien 

käyttäminen helpottaa suunnittelijan työtä. Käyttäjäpersoonalla tarkoitetaan sitä, että sivuston 

oletetut käyttäjät mallinnetaan henkilöiksi. Käyttäjäpersoonille annetaan nimi, ominaisuuksia, 

perhesuhteita, kuva, harrastuksia ja niin edelleen. Käyttäjäpersoonasta pyritään tekemään mah-

dollisimman tarkka. Käyttäjäpersoonaksi valitaan sovelluksen kohderyhmään mahdollisimman 

luonnollisesti sopiva persoona. (Kuutti 2003, 122.) 

 

3.9.2 Käyttötapaukset 

Käyttötapaukset liittyvät ainoastaan käyttäjän ja käyttäjän tarpeiden ympärille, eivät konteks-

tiin. Tämän takia Kuutin (Kuutti 2003, 132) mielestä käyttötapaukset ovat käyttäjän mallinta-

misessa kevyt mutta silti kustannustehokas menetelmä.  

 

Käyttötapauksia ovat yksittäiset tietyn tavoitteen täyttymiseen johtavat tehtävät, joita käyttäjä 

tuotteella tekee (Kuutti 2003, 132). Esimerkiksi yhteystietojen hakeminen voi olla Internet-

sivuston käyttötapaus. Käyttötapauksia voidaan kuvata tekstinä tai UML-notaation mukaisina 

graafisina kaavioina (Kuutti 2003, 132). UML-notaation mukaan käyttäjä kuvataan tikku-

ukkona ja käyttötapausta kuvataan pallukkana. Käyttötapausten suhteita käyttäjiin ja toisiinsa 

osoitetaan nuolilla. Esimerkki käyttötapauskaaviosta on kuviossa 11. 
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Kuvio 11. Esimerkki käyttötapauskaaviosta 

 

3.9.3 GOMS 

GOMS on lyhenne sanoista Goals, Operators, Methods ja Selection. Edellä mainitut osa-

alueet Kuutti (2003, 130) avaa seuraavasti: 

 

- Goals, tavoitteet, tarkoittaa käyttäjän tavoitteita ja sitä mitä käyttäjä haluaa tehdä 

- Operators, operaattorit, alimman tason toiminnot ovat yksittäisiä askeleita, joilla tavoit-

teeseen kuljetaan 

- Methods, menetelmät, kuvaa erilaisten toimintojen suorittamiseen tarkoitettuja vaihto-

ehtoja 

- Selection, valinta, pyrkii ennustamaan minkä menetelmän (Method) käyttäjä valitsee 

jonkin toiminnon suorittamiseen 

 

GOMS-menetelmä on Brinckin ym. mukaan tehokas ja muodollinen tekniikka analysoitaessa 

tehtäviä. Joidenkin tutkimusten mukaan GOMS:lla päästäisiin jopa alle 33 %:n virhemarginaa-

liin (Kuutti 2003, 131). 

  

HH Internet-sivun käyttäjä 

etsii yhteystietoja 

antaa palautetta 

etsii opiskelupaikkaa 
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4 Verkkosivujen tuotanto ja verkkoviestinnän johtaminen 

Juholin kuvaa teoksessaan (2006, 253) nykypäivän verkkoviestinnän tilaa: yrityksissä on huo-

mattu, että suurista odotuksista huolimatta verkko ei ollutkaan ratkaisu kaikkeen. Päinvastoin, 

verkko aiheuttikin aivan uusia ongelmia. Yrityksessä saatetaan olla tilanteessa, että sillä on In-

ternetissä tuhansia ja tuhansia sivuja hallitsemattomasti julkaistuina kaiken kansan katseltavina, 

mutta yhteinen näkemys ja strategia liiketoiminnallisista lähtökohdista johdettuun verkkovies-

tintään puuttuu. Pahimmillaan yrityksissä kuvitellaan, että tietoverkko on vain tekninen jakelu-

kanava tiedostoille, joiden toimittamattomat tekstimassat uuvuttavat vastaanottajat infoähkyyn 

(Juholin 2006, 253).  

 

Tämän luvun alussa, luvussa 4.1 kuvataan verkkosivujen ylläpidon kokonaisuutta. Sen jälkeen 

luvussa 4.2 perehdytään verkkosivujen tuotannon eri vaiheisiin. Luvussa 4.3 siirrytään tuotan-

toprosessin kokonaisuuden hallintaan, joka verkkosivutuotannossa usein on prosessien ja tii-

mien hallintaa. Tämän jälkeen luvussa 4.4 perehdytään verkkoviestinnän johtamiseen, johta-

mistapoihin ja strategiatyöhön. 

 

4.1 Verkkosivujen ylläpidon kokonaisuus 

Useasti puhuttaessa verkkosivujen ylläpidosta, puhutaan vain teknisestä ylläpidosta. On luon-

nollisesti tärkeää, että järjestelmä toimii häiriöttä ja oikein mutta ylläpito on muutakin kuin 

palvelimen hoitoa. Juholin (2006, 255) jakaakin ylläpidon kolmeen osaan: 

 

1. tekninen ylläpito, 

2. sisältöjen ylläpito ja 

3. käyttökokemuksen ylläpito. 

 

Sisältöjen ylläpito pitää sisällään sisällöntuotantoprosessien hallinnan. Sisällön on oltava ajan-

tasaista ja sen tulee ottaa huomioon kohderyhmien tarpeet. Käyttökokemuksen ylläpito tar-

koittaa palvelun varmistamista käyttäjille jatkuvaksi ja miellyttäväksi, tarpeelliseksi ja tarpeita 

tyydyttäväksi (Juholin 2006, 255).  
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4.2 Verkkosivujen tuotanto 

Verkkosivujen tuotannossa ei ole välttämätöntä hallita kaikkia osa-alueita, mutta niiden ole-

massaolo ja tärkeys täytyy tunnistaa (Mielonen & Hintikka 1998). Muun projektinhallinnan 

tavoin myös verkkosivujen tuotanto jakaantuu vaiheisiin. Vaiheet ovat: 

1. kartoitus,  

2. suunnittelu, 

3. tuotanto,  

4. testaus ja 

5. julkistus, seuranta sekä ylläpito (Siegel 1997; Powell & Jones & Cutts 1998 teoksessa 

Mielonen & Hintikka 1998). 

Verkkosivujen tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa syntyy päätöksiä, jotka vaikuttavat raken-

nettavan palvelun lopulliseen käytettävyyteen. Palvelun tilaajien, suunnittelijoiden ja rakentaji-

en on siksi ymmärrettävä prosessin kokonaisuus sekä ratkaisujensa mahdolliset seuraukset 

ainakin kriittisimmissä kohdissa palvelun suunnittelua ja tuotantoa. (Mielonen & Hintikka 

1998.) 

Alasilta huomauttaa (2000, 184), että verkkosivujen suunnittelu on aloitettava yhtäältä sisällös-

tä, toisaalta käyttäjäkunnan tarpeista mutta ei teknisistä kysymyksistä. 

Alasilta korostaa (2000, 184), että tiimityö sopii verkkoviestinnän ylläpidon hoitoon. Hänen 

mukaansa hyvässä suunnittelu- ja ylläpitoryhmässä on mukana sekä sisällön ja käyttäjäkunnan 

että tekniikan tuntemusta. Jotta ryhmä todella toimii tiimin tavoin, sen tulee Alasillan mukaan 

täyttää kolme seuraavaa vaatimusta: 

 

1. on oltava yhteinen näkemys siitä, mihin työ tähtää,  

2. on oltava yhteiset työvälineet, joiden avulla jokainen pääsee ajoissa käsiksi yhteiseen 

tehtävään sekä 

3. on pystyttävä tuottamaan yhteisen kehittelyn kautta lisäarvoa verrattuna yksilötyösken-

telyyn – saamaan aikaan jotakin enemmän kuin sulattamaan jäsenten näkemyserot koh-

talaiseksi kompromissiksi. 

 

Sisällöntuotannon hajautus nostaa hyvän tuotannon organisoinnin merkitystä. Avainasemassa 

on myös eri työvaiheiden automatisointi mutta se tulee suorittaa vasta, kun varsinainen proses-

si on muuten saatu kuntoon. (Mielonen & Hintikka 1998.) Mielosen ja Hintikan (1998) tutki-
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musten mukaan työprosessin ja automatisoinnin keskeneräisyys voi johtaa epäyhtenäiseen ul-

koasuun sisältösivuilla ja erilaisten osioiden yhteen liittämisen ongelmiin. Automatisointi tar-

koittaa sitä, että tietyt toimenpiteet voidaan tehdä tietotekniikan avulla automaattisesti ilman 

henkilöresursseja. 

 

4.3 Prosessien ja tiimien hallinta 

Perinteisiä hierarkisia organisaatiomalleja vieroksutaan ja ne vähenevät jatkuvasti (Åberg 2006, 

56). Uudet organisaatiomuodot rakentuvat prosessien ja tiimien ympärille. Projektityö vahvis-

tuu. Näin on varsinkin verkkoviestinnän osalta, jossa tekijät ovat niin viestinnässä kuin it-

osastolla. Esimiehiä voi olla useita. Tässä huonona puolena Åbergin mielestä (2006, 57) on 

esimies-alaissuhteen häviäminen, jonka hän näkee tärkeänä tiedonvaihdon kanavana. Tämän 

takia verkkoviestinnän koordinointi ja prosessien hallinta on ensiarvoisen tärkeää. 

 

Verkkopalvelujen kehittäminen vaatii organisaatiossa verkkopalvelujen suunnittelua, toteutusta 

ja tietämystä sen omien prosessiensa kautta (Leskinen 2008, 14). Verkkopalvelujen kehittämi-

nen liittyy organisaatiossa verkkopalveluihin liittyvien prosessien hallintaan. Kuitenkaan verk-

kosivujen ylläpidon prosesseihin, tuotantoon ja yleiseen organisointiin ei kiinnitetä huomiota. 

Verkkopalvelujen kehittäminen vaatiikin yleensä organisaatioiden palveluprosessien uudista-

mista (Taavila teoksessa Leskinen 2008, 14).  

 

Varsinkin suurissa organisaatioissa verkkosivut ja verkkosivuprojektit ovat suuria ja sisällön-

tuotanto on hajautettua. Tuotantoprosessin eri vaiheita tekevät eri henkilöt. Jos nämä eivät 

kommunikoi keskenään, aiheutuu ongelmia. Jos verkkosivujen ylläpitoon, sisällöntuotannon 

lisäksi, on varattu vain vähän resursseja, on käytettävyyden ja sisällön yhtenäisyyden kannalta 

oleellisen tärkeää suunnitella hyvin myös sisällöntuotannon, ylläpidon ja testauksen prosessit 

(Mielonen & Hintikka 1998). 

 

Organisaation henkilöstön aktiivisuus ja heidän oppimisprosessien mahdollistaminen lisäävät 

verkkopalveluihin liittyvän tietämyksen jakamista organisaatiossa ja verkkopalveluihin liittyvän 

tietämyksen käyttöä niiden päätöksentekotilanteissa ja näin ollen edesauttavat myös verkkopal-

velujen kehittämistä organisaatiossa. (Leskinen 2008, 12.) Päällimmäisenä ongelmana Jääskeläi-

sen (teoksessa Leskinen 2008, 13) mukaan organisaatioissa ovat päätöksenteko-ongelmat ja 

teknologisten innovaatioiden mahdollistamattomuus sekä niiden vaatimien uusien toiminta-

mallien omaksuminen. 
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Verkkosivustot ovat jo niin laajoja, että keskisuurtenkin projektien läpiviemiseksi tarvitaan 

ammattimaista projektinhallintaa, tuotannollista ajattelua ja kokonaisuuksien hahmottamista. 

Lisäksi verkkosivustojen hallinnointi on usein sulautunut yritysten markkinointiviestintään tai 

muuhun operatiiviseen toimintaan. Verkkopalvelun organisaatiossa tulisikin olla vastuuhenki-

lönä projektin hallinnan osaava henkilö. Projektipäällikön taidoissa tulisi olla niin it-alan osaa-

mista kuin markkinoinnillista sekä liiketaloudellista osaamista. Projektipäällikön lisäksi organi-

saatiossa tulisi olla niin suunnittelijat kuin rakentajatkin sekä työn tilaajan edustajat. 

 

4.4 Verkkoviestinnän johtaminen 

Sitoutuminen teknisiin ratkaisuihin ilman viestinnällistä strategiatyötä ja sisältöjen asettamia 

ehtoja johtaa harhapoluille (Juholin 2006, 255). Tekniset ratkaisut eivät saa ohjailla ominai-

suuksillaan ja järjestelmävaatimuksillaan ilmaisua tai johtaa huonoon käytettävyyteen. Verkko-

viestinnän ja verkkosivujen johtamisen ja hallinnoinnin onnistuminen edellyttää, että tunniste-

taan ja tunnetaan digitaalisen viestinnän erityispiirteet sekä erot perinteiseen tietohallinnon 

johtamiseen ja tunnistetaan sen johtamisen tärkeys. 

 

Internet-palvelun tuotantoprosessissa on tärkeää ymmärtää eri osapuolten rooli ja tehtävät. 

Lopputuloksen optimoimiseksi roolien ja tehtävien on lähdettävä eri osapuolten osaamisesta. 

Internet-palvelua suunniteltaessa tarvitaan yrityksestä monenlaista informaatiota. Tärkeimmäs-

sä asemassa prosessissa tulisi olla henkilöiden, jotka osaavat kuvata yrityksen tarpeita ja toimin-

tatapoja liiketoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän näkökulmista. Henkilöillä tulisi olla riittä-

vän hyvä kuva yrityksen markkinointi- ja viestintästrategioista, jotta Internet-palvelusta pystyt-

täisiin suunnittelemaan mahdollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeita tyydyttävä. (Jussila & 

Leino 1999, 17.) 

 

Internet-palvelut liittyvät läheisesti yrityksen tietojärjestelmiin. Lisäksi viestinnällisten palvelu-

jen ylläpidon suunnitteleminen vaatii tietoa yrityksen tietojärjestelmistä. Tämän takia verk-

kosivuprojekteissa ja tuotannossa tulisi aina olla myös tekninen asiantuntija, joka tuntee yrityk-

sen tietojärjestelmät ja niihin liittyvät asiat. (Jussila & Leino 1999, 18; Alasilta 2000, 121.) 

 

Jussilan ja Leinon mielestä (1999, 18) yritykset antavat Internet-projektin vetovastuun Interne-

tiä ja Internet-teknologioita parhaiten tuntevalle henkilölle unohtaen, että Internetiä parhaiten 

tuntevat ihmiset eivät välttämättä hallitse yrityksen markkinointi- ja viestintästrategioita tai 

muita vaadittavia osa-alueita. Mikäli Internetiä hallitseva työntekijä hallitsee myös yrityksen 
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markkinoinnin ja viestinnän, koko Internet-projekti on järkevää antaa hänen vastuulleen ja 

hoidettavakseen. 

 

Projektin vetäjinä yleensä toimivat erilaiset markkinointi- ja viestintäjohtajat, markkinointi- ja 

viestintäsuunnittelijat sekä muut vastaavat henkilöt (Jussila & Leino 1999, 18). Projektin vetä-

jän lisäksi tiimissä on hyvä olla yrityksen tietojärjestelmät tunteva tekninen asiantuntija. Heidän 

lisäkseen Jussilan ja Leinon mukaan (1999, 18) tiimissä on hyvä olla sisällöntuottajien edustajat, 

tiedottaja ja esimerkiksi markkinointi- ja viestintäsihteerejä. Jussila ja Leino huomauttavat, että 

prosessissa ja tiimissä mukana olevien titteleillä ei ole väliä vaan tärkeintä on, että he voivat 

tehdä projektin aikana päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan ja imagoon. Jussila ja 

Leino listaavatkin seuraavat vaatimukset Internet-projektiin osallistuville henkilöille: 

 

- he tuntevat yrityksen markkinointi-, viestintä- ja palvelustrategiat,  

- voivat tehdä Internet-palveluun ja täten yrityksen ja sen imagoon vaikuttavia päätöksiä 

ja 

- pystyvät sujuvaan yhteistyöhön. 

 

Ilén (2006, 14) huomauttaa tiimityön roolista päätöksenteon jälkeen: tiimityö on hyvä väline 

ideointi- ja suunnitteluvaiheessa, mutta toimeenpanossa vastuu on sen onnistumiseksi henki-

löitettävä. Ilman henkilökohtaista valtuuttamista ja vastuuttamista malli, jossa suunnitelma 

tihkuu käytännön toimenpiteiksi tiimin jäsenten toimesta vapaaehtoisesti, on toiveajattelua. 

 

4.4.1 Mitä johtaminen on? 

Johtamisessa erotetaan yleensä kaksi asiaa: management ja leadership. Management on asioi-

den järjestelyä, joiden apuna on erilaisia johtamisjärjestelmiä ja tekniikoita. Leadership taas on 

henkilöstöjohtamista ja kykyä saada ihmiset toimimaan. Åberg (2006, 66) kuvaa johtamisen 

osa-alueet yksinkertaisen kaavion avulla, joka on esitetty kuviossa 12. 
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Kuvio 12. Ohjausprosessi (Åberg 2006, 66) 

 

Tiimin, ryhmän, työyhteisön tai prosessin johtaminen on jatkuva prosessi, jonka vaiheet muo-

dostavat loputtoman kehän ja jonka kaikissa vaiheissa tehdään päätöksiä. Suunnittelun pohjalta 

tehdyt päätökset toteutetaan, niitä valvotaan ja valvonnan perusteella suunnataan suunnittelua. 

(Åberg 2006, 65.) 

 

Johtaminen ei ole vain henkilöiden tai prosessien johtamista. Koivisto (2008) jakaa johtamisen 

koskemaan kolmea eri osa-aluetta, jotka kaikki vaativat keskittymistä. Johtamisen kokonaisuu-

den eri osa-alueet on kuvattu kuviossa 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Johtamisen kokonaisuus (Koivisto 2008) 

 

toteutus 

suunnittelu 

valvonta 

Toimintajärjestelmät 

Osaaminen 

Ihmissuhteet 
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Koiviston kuvaaman kokonaisuuden mukaan johtamisen osa-alueisiin kuuluvat toimintajärjes-

telmät, ihmissuhteet ja osaaminen. Toimintajärjestelmiin kuuluvat prosessit, tietojärjestelmät, 

työmenetelmät, tilat ja tuotteet sekä palvelut. Ihmissuhteisiin kuuluvat vuorovaikutussuhteet, 

organisaation kulttuuri ja arvot, tiimit, verkostot ja motivaatio. Osaamisen johtamiseen kuulu-

vat kokemukset, tieto ja taidot, ydinosaaminen, organisaatiossa oleva hiljainen tieto sekä tekno-

logiat. 

 

Luotaus 

 

Åbergin (2006, 126) mukaan luotaus auttaa tiedonkulun tehostamiseen yksiköiden, henkilöiden 

ja organisaatiotasojen välillä. Hänen mielestään luotauksen avulla yhteisö havaitsee toiminnan 

kannalta olennaiset ulkoiset ja sisäiset muutokset ajoissa ja ottaa ne huomioon päätöksenteos-

sa. Edelleen Åberg jakaa luotauksen kuuteen vaiheeseen:  

 

1. tunnistetaan olennaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät,  

2. kehitettään näihin seurantamenetelmät,  

3. tulkitaan heikot signaalit,  

4. tehdään toimenpidesuunnitelmat,  

5. toimenpiteiden toteutus ja lopulta  

6. seurataan ja valvotaan.  

 

Åbergin mukaan luotaamisen kuvaamiseen sopii hyvin myös Choon malli, kuvio 14. 
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Kuvio 14. Choon malli: miten tietämys syntyy organisaatiossa lisättynä viiveellä (Åberg 2006, 

128) 

 

Chun Wei Choon mallissa tietämys syntyy organisaatiossa kolmessa syklissä, joiden kulku alkaa 

siitä, kun organisaatiossa työryhmä tai yksilö kohtaa koetun virran eli uusia ärsykkeitä, joita 

pitäisi tulkita ja jotka vaikuttava toimintaan tai päätöksentekoon. Ensimmäinen sykli on ym-

märrys. Heikot signaalit täytyy tulkita ja tulkintaan käytetään jo olemassa olevaa tietämystä. 

Tulkinnan syntymisen jälkeen syntyy uutta tietämystä, jonka pohjalta tehdään päätöksiä. Tä-

män perusteella voidaan odottaa, että päätännän seurauksena käyttäydytään tavoitteellisesti ja 

toiminta sopeutuu uuteen tilanteeseen. Jaetut käsitykset tarkoittavat ryhmän yhteistä ymmär-

rystä asian kulusta, joka tarvitaan toiminnan onnistuneeseen eteenpäin viemiseen. Jaettujen 

käsitysten ja yhteisen ymmärryksen luomiseen tarvitaan luotausta. (Åberg 2006, 128.)  

 

Åberg (2006, 129) kuitenkin lisää kuvioon Gartner Groupin käyttämän käsitteen viive, joka 

muodostuu siitä ajasta, joka kuluu ymmärryksen synnystä päätöksen toteutukseen. Gartnerin 

ryhmän mukaan lyhyt viive on yritykselle kilpailuetu, mikäli organisaatio ja toimintamallit ovat 

sellaiset, että toimintaa voidaan joustavasti muuttaa silloinkin, kun lyhyt viive on johtanut vir-

hetulkintoihin (Åberg 2006, 130). 

  

Ymmärrys 

Tietämyksen 
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jaetut merkitykset 

uusi tietämys ja 
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Koordinointi 

 

Koordinoinnissa yhteisesti sovittu työ tehdään käytännössä eri puolilla organisaatiota työsken-

televien toimesta. Koordinointiin liittyy delegointi: esimies varmistaa, että tehtävät ovat sopi-

van kokoisia, ne eivät ole päällekkäisiä eikä niiden väliin jää aukkoja. Koordinoinnin avulla 

varmistetaan yksiköiden rajat ylittävien töiden onnistuminen. Jos koordinointia ei ole, kulkevat 

yksiköt eri suuntiin ja töitä jää tekemättä tai tehdään päällekkäistä työtä. Koordinoinnin mene-

telmiä ovat ne konkreettiset menetelmät, joiden avulla työyksiköt tai ihmiset saadaan yhteis-

työhön tavoitteiden saavuttamiseksi. Koordinoinnin toteuttamiseksi on kaksi tapaa: organisoi-

da se tietyn osaston tai ryhmän tehtäväksi tai nimittämällä koordinoiva esimies. (Åberg 2006, 

152.) 

 

4.4.2 Strategiatyö 

 JUHTA (2008) linjaa, että verkkopalvelun toteuttamista tulisi edeltää verkkopalvelu- tai verk-

koviestintäsuunnitelman teko, jossa palvelun omistaja määrittelee verkkopalvelun tehtävät, 

tavoitteet ja käyttäjät sekä tarkastaa, että ne ovat organisaation yleisen toimintastrategian mu-

kaisia. Koska verkkopalvelu on näin osa organisaation toimintastrategiaa, JUHTA suosittelee, 

että organisaation johdon tulisi seurata verkkopalvelun toteutumista ja tehdä palvelun jatkoke-

hittämistä koskevat linjaukset osana organisaation toimintaa ja kehittämistä. Edelleen JUH-

DAn suositusten mukaan verkkopalvelulle tulisi luoda mittarit, joiden avulla toiminnan vaiku-

tusta, hyödyllisyyttä ja tehokkuutta seurataan.  

 

Organisaatiossa johtaminen perustuu toimintastrategiaan. Jotta verkkopalveluiden johtaminen 

voisi olla hallittua, tarvitsee se tuekseen verkkoviestintästrategian. Ilman selkeää ja kaikille 

ymmärrettävää verkkoviestintästrategiaa on mahdoton kohdistaa verkkoviestinnän toimenpi-

teitä oikein. (Juholin 2006, 253; Leskinen 2008, 14.)  

 

Tarkkaan mietitty strategia säästää resursseja tarjoamalla toimintamalleja ja ennustettavuutta 

viestintään. Verkkoviestinnän tulee nojautua vahvasti kokonaisviestinnän strategiseen suunni-

telmaan, jolloin ulosmenevät viestit ovat yhtenäisiä. Ilman viestinnän suuntaviivoja ja suunnit-

telua yksittäiset viestinnälliset toimenpiteet jäävät irrallisiksi. Verkkoviestintästrategia on laaja, 

muutaman vuoden suunnitelma, jota pitää kuitenkin päivittää johtuen viestintävälineen nope-

asta kehityksestä. Verkkoviestintästrategian avulla kerrotaan organisaation verkkoviestinnälli-

sistä tavoitteista sekä suuntaviivoista. (Hiila & Keränen 2008, 3.) 
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Valtiovarainministeriön suosituksen (2004, 12) sekä Sisäasiainministeriön JUNA-hankeen (Jul-

kisen verkkoasioinnin kehittämishankkeen) (2002, 14) mukaan verkkopalvelustrategia tulisi 

kytkeä yrityksessä laajempaan kokonaisuuteen, kuten yrityksen toimintastrategiaan, tietohallin-

tostrategiaan tai palvelustrategiaan. Verkkoviestintästrategian tehtävä on tukea liiketoiminta-

strategian tavoitteita eli kertoa miten verkkoviestintä parhaiten tukee yrityksen päivittäistä liike-

toimintaa. Ilman tätä yhteyttä pelkällä verkkoviestintästrategialla ei ole mitään arvoa. Kun 

verkkoviestintästrategia tukee liiketoimintastrategiaa, myös yrityksen johdon on helpompi sii-

hen sitoutua. 

 

Verkkoviestinnän strateginen johtaminen on pitkäjänteistä työtä (Juholin 2006, 254). Tulevai-

suuteen luotaava strategia tehdään useammaksi vuodeksi. Strategian mukaiset ratkaisut, kuten 

ulkoisten verkkosivujen, intranetin ja extranetin uudistukset sekä uusien palvelukonseptien ja 

sisältöprosessien määrittely ja välineiden sekä menetelmien koulutus henkilöstölle, määritellään 

aikajanalle siten, että vältytään tukehtumasta liian isoon kakkuun (Juholin 2006, 254). Edelleen 

Juholinin mukaan tehokkain työmenettely on toistosta oppiva eli iteroiva työtapa. Näin voi-

daan kehittää toimintaa ilman, että jokaisen parannusprojektin yhteydessä pyörä on keksittävä 

uudelleen. Juholin jatkaa, että tämä iteroiva työtapa on hyvä vaihtoehto ajatellen myös teknisiä 

ratkaisuja ja kehitystä kuin yhdessä rysäyksessä tehty mammuttimainen ratkaisu, joka käytän-

nössä osoittautuukin sopimattomaksi. 

 

Johdon asema on keskeinen. Johdolta odotetaan vastuuta ennakoida tilanteita ja luoda menet-

telytapoja. Johdon tyyli vaikuttaa siihen, miten henkilöstö ja muut sidosryhmät ymmärtävät ja 

sitoutuvat asiaan. Epäselvät ja ristiriitaiset viestit johdolta aiheuttavat hämmennystä ja epäluot-

tamusta, sekä johtavat sitoutumattomuuteen. (Juholin 2006, 321.) 
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5 Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta 

Hyvä käytettävyys on ensiarvoisen tärkeää nykypäivän verkkosivustoille. Enää ei riitä, että tie-

dot on viety verkkoon. Käytettävyyden parantaminen vaatii monien eri osa-alueiden tuntemus-

ta. Käytettävyyden parantaminen ei ole vain teknisten ratkaisuiden parantamista. 

 

Käytettävyyteen vaikuttaa moni eri asia. Käytettävyyttä voidaan tutkia eri menetelmin. On 

olemassa valmiita malleja ja listoja hyvään käytettävyyteen. Jokaisessa verkkosivustossa on 

kuitenkin omat erityispiirteet ja eri käyttäjät. Näiden tunteminen ja tutkiminen on ensiarvoisen 

tärkeää. Myös käyttäjän tuntemiseen on olemassa määritelmiä ja apuvälineitä. 

 

Jotta verkkosivuja voidaan kehittää menestyksekkäästi, vaatii se taustalleen tarkkaan mietityn ja 

koordinoidun tuotantoprosessin. Tuotantoprosessin taustalla olevan ylläpito-organisaation on 

oltava selkeä ja kaikkien toimijoiden tiedossa. Tuotantoprosessin epäselvyys johtaa väistämättä 

huonoon käytettävyyteen.  

 

 Ilman verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden tuotantoprosessien johtamista ei verkkosivuja 

voi hallita tai käytettävyyttä parantaa. Verkkoviestintä tarvitsee johtohahmon organisoimaan 

toimintaa ja toimijoita siinä missä muukin viestintä. Verkkoviestinnän johtajan tulee ymmärtää 

johtamistaitojen lisäksi verkkoviestinnän erityispiirteet sekä hallita yrityksen markkinointi ja 

viestintästrategiat. Verkkoviestinnän johtajan tulisi hallita myös tietotekninen osaaminen tai 

ymmärrys tietotekniikan käytöstä. Verkkoviestinnän tukena on oltava liiketoimintastrategian 

kanssa linjassa oleva verkkoviestintästrategia. Näin toiminnasta tulee hallittua ja perusteltua 

kaikille osapuolille ja myös käytettävyyden parantamiseen voidaan panostaa. 
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6 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 

Työn empiriaosa koostuu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Internet-sivustosta ja siihen 

vaikuttavista asioista. Empiriaosaan liittyy jo havaitut käytettävyysongelmat sekä käytettä-

vyysongelmien tutkiminen. Empiriaosassa perehdytään lisäksi verkkosivuihin liittyvään johta-

mis- ja ylläpito-organisaatioon ja siihen vaikuttaviin asioihin.  

 

Tämä luku etenee siten, että luvussa 6.1 kuvataan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu yri-

tyksenä ja luvussa 6.2 ammattikorkeakoulun verkkosivujen nykytila. Luvussa 6.3 esitellään en-

nen tämän tutkimuksen tekemistä havaitut verkkosivuston käytettävyysongelmat. Luvuissa 6.4 

ja 6.5 esitellään lyhyesti ammattikorkeakoulun verkkoviestintästrategian ja johtamisen nykytila. 

Luvuissa 6.6 esitellään ammattikorkeakoulun verkkosivujen ylläpito-organisaatiota ja työnjakoa 

sekä luvussa 6.7 ylläpidon kokonaisuus ja tuotantoprosessi. 

 

6.1 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu yrityksenä 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2007. Ammattikorkeakoulu syn-

tyi entisten Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun (Helia) ja Haaga Instituutin ammat-

tikorkeakoulun yhdistyessä. 

HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja 

kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusaloja ovat liiketalous, tietotek-

niikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala 

sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIA tarjoaa koulutusta kolmella kielellä: 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. HAAGA-HELIAssa on noin 10 000 opiskelijaa ja noin 650 

työntekijää. HAAGA-HELIAlla on toimipisteitä kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Por-

voossa ja Vierumäellä. 

Ylin päätöksentekoelin HAAGA-HELIAssa on HAAGA-HELIA Oy Ab hallitus. Toimintaa 

johtaa toimitusjohtaja-rehtori. Hänen tukenaan on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun 

hallitus sekä johtoryhmä. Näiden alaisuudessa ovat hallinto- ja tukipalvelut sekä koulutusoh-

jelmayksiköt. 

HAAGA-HELIAn mission (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2007, 2) mukaisesti vah-

vuudet rakentuvat liike- ja palvelutoimintaosaamiseen, viestinnän ja tiedonvälittämisen asian-

tuntijuuteen, tietotekniikan soveltamiseen, terveyttä ja liikuntaa yhdistävään hyvinvointiosaa-

miseen sekä vahvaan ammattipedagogiikkaan. 
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Edelleen mission mukaisesti HAAGA-HELIAssa ammatillinen kasvu ja oppiminen rakentuvat 

alojen tuntemuksesta, niitä tukevien opetussisältöjen ja opetusmenetelmien monipuolisesta 

käytöstä ja jatkuvasta uudistamisesta. Vahvuusaloihinsa nojautuen ja niiden välisen yhteistyön 

tuloksena HAAGA-HELIAssa oppiminen luo uutta ammatillista asiantuntijaosaamista sekä 

innovatiivisia tuotteita, palveluita ja liiketoimintaa. 

HAAGA-HELIAn visiona (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 2007, 3) on olla kansainvä-

linen, osaamiseltaan ja laadultaan johtava opiskelijoiden ja yritysten menestystä ja uudistumista 

palveleva ammattikorkeakoulu. Se on lisäksi metropolialueen vaikuttavin palvelusektorin ja 

yrittäjyyden kehittäjä. 

HAAGA-HELIA on kansainvälinen korkeakoulu ja kansainvälinen yhteistyö muiden korkea-

koulutoimijoiden sekä työelämän kanssa on tärkeää. HAAGA-HELIAlla on noin 170 yhteis-

työkorkeakoulua ulkomailla ja se toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. HAAGA-

HELIAssa opiskelee yli 800 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa ja vuosittain yli 300 vaihto-

opiskelijaa. 

6.2 Nykyiset verkkopalvelut 

HAAGA-HELIA on ammattikorkeakouluna nuori eivätkä sen ylläpitämät verkkosivustotkaan 

ole iältään vanhoja. Kaikki sivustot on perustettu vuonna 2007 tai tämän jälkeen. 

 

Heti ammattikorkeakoulun aloittaessa julkaistiin uudet Internet-sivut. Tämän jälkeen toteutet-

tiin ja julkaistiin henkilökunnan intranet-sivusto ja sen jälkeen toteutettiin extranet-sivusto 

opiskelijoille. Näiden sivujen ohella ammattikorkeakoululle on tehty myös mm. kampan-

jasivusto, joka on osoitteessa http://hot.haaga-helia.com sekä verkkokauppa osoitteessa 

http://shop.haaga-helia.com. Lisäksi vuosittain on tullut yksittäisiä sivustoja, kuten Tutkimus 

& Kehitys -portaali, rekrytointimessujen sivusto ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiske-

lija-sivusto. Dokumentaatiota toteutussuunnitelmasta aikatauluineen tai järjestyksineen ei ole 

olemassa. Sivustoja on perustettu tarpeen mukaan. 

 

6.2.1 Internet-sivusto 

HAAGA-HELIAn Internet-sivusto julkaistiin 1.1.2007 osoitteessa www.haaga-helia.fi. Pieniä 

rakenteellisia muutoksia sivustoon on tehty mutta pääasiassa sivuston rakenne ja ulkoasu on 

alkuperäinen (kuvio 15). Ainoana suurempana muutoksena voidaan pitää opiskelu-

kokonaisuuden erottamista omaksi sivustokseen, extranetiksi, maaliskuussa 2008. Internet-

sivuston sisältöä, rakennetta tai ulkoasua ei testattu käyttäjillä ennen julkaisua. 

http://hot.haaga-helia.com/
http://shop.haaga-helia.com/
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Kuvio 15. HAAGA-HELIAn Internet-sivuston ulkoasu joulukuussa 2008 

 

Internet-sivuston ulkoasun suunnitteli HAAGA-HELIAn käyttämä mainostoimisto Huvila. 

Sivuston teknisen toteutuksen layout-kuvien perusteella teki HAAGA-HELIAn web-

ohjelmistoasiantuntija yhdessä www-suunnittelijan kanssa.  

 

Tärkeänä ominaisuutena Internet-sivustolle nähtiin sisällöntuotannon hajautus laajalle joukolle 

päivittäjiä.  

 

Sivuston rakenteen päätti erikseen koottu ryhmä. Ryhmässä oli jäseniä niin tulevista sisällön-

tuottajista, koulutusohjelmajohtajista kuin myös kehitysjohtaja, koulutuksentietohallintopalve-

luiden johtaja sekä www-suunnittelija ja tiedottaja. Pohjana rakenteelle olivat edellisten ammat-

tikorkeakoulujen aikaisemmat Internet-sivustot.  
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Kohderyhmänä sivustolla on potentiaaliset opiskelijat, HAAGA-HELIAn opiskelijat, sidos-

ryhmät (yritykset, yhteistyökumppanit) sekä osin myös henkilökunta. Käyttäjiä ei dokumentti-

en perusteella ole mallinnettu. 

 

Kartoitusta sivuston tarkoituksesta, roolista yms. ei tehty eikä myöskään käyttäjille / kohde-

ryhmille tehty kyselyjä tai näistä ei ainakaan ole dokumentaatiota. 

 

6.2.2 Extranet-sivusto 

Extranet-sivusto julkaistiin maaliskuussa 2008 osoitteessa extra.haaga-helia.fi. Sen tarkoitukse-

na oli kerätä julkiselta Internet-sivustolta vain opiskelijoita koskeva asia yhden sivuston alle. 

Näin saatiin kuormittavuutta myös pois julkiselta sivustolta. Sivustoon ei ole julkaisun jälkeen 

tehty suuria muutoksia pois lukien sisältömuutokset. Extranetin etusivu on esitetty kuviossa 

16. 

 

 
 

Kuvio 16. HAAGA-HELIAn opiskelijan extranetin etusivu vuonna 2008 

 

Sivujen ulkoasun suunnitteli HAAGA-HELIAn www-suunnittelija. Teknisen toteutuksen te-

kivät yhdessä web-ohjelmistoasiantuntija, www-suunnittelija ja web-suunnittelija. 

 

Sisällön määritteli www-ohjausryhmä erilaisten ehdotusten pohjalta. Kohderyhmältä, opiskeli-

joilta, kyselyjä tulevasta sisällöstä ei tehty eikä myöskään erilaisia käyttötapauksia ole kuvattu. 

Sisältö on perusrakenteeltaan sama kuin julkaistessa. 
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Sivuston sisältöä, rakennetta tai ulkoasua ei testattu käyttäjillä ennen julkaisua eikä julkaisun 

jälkeen. 

 

6.2.3 Julkaisujärjestelmät / sisällönhallintajärjestelmät 

Julkaisujärjestelmää kutsutaan usein sisällönhallintajärjestelmäksi vaikka julkaisujärjestelmä on 

vain yksi järjestelmätyyppi. Internet-sivujen osalta julkaisujärjestelmänä on avoimen lähdekoo-

din ohjelmisto Plone. Plone sijaitsee Zope-palvelinohjelmiston päällä Apache palvelimella. 

Nämä ohjelmistot perustuvat avoimeen lähdekoodiin ja ilmaisuuteen.  

 

Extranet-sivuston alusta ja julkaisujärjestelmä on Microsoft Share Point Server 2008 ja sitä voi 

hyvin kutsua sisällönhallintajärjestelmäksi sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. Julkaisujär-

jestelmien jako ja niiden johtaminen sekä työnjaot on kuvattu liitteessä 1. 

 

6.2.4 Verkkopalveluiden kävijämäärät 

HAAGA-HELIAn verkkosivujen kävijämääriä on seurattu satunnaisesti. Lähinnä seurattavana 

ovat olleet kuukausittaiset kävijämäärät. 

 

HAAGA-HELIAn julkisen verkkosivuston kuukausittaiset kävijämäärät on esitelty kuviossa 

17. Vuonna 2009 sivustolla oli kuukausittain keskimäärin 60000 käyntiä (visits). Se on noin 

10000 käyntiä vähemmän kuukaudessa kuin vuonna 2008. Vuonna 2007 kävijöitä oli noin 

40000 kuukaudessa. 
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Kuvio 17. HAAGA-HELIA Internet-sivuston kuukausittaiset käynnit (visits) vuosina 2007–

2009 

 

Tietyt kävijämääräpiikit osuvat aina hakuaikoihin keväälle ja syksylle, muuten kävijämäärät 

noudattelevat samaa linjaa vuosittain. Kesäaikaan, kun opiskelijat ovat lomilla, kävijämäärät 

putoavat. Parina poikkeuksena linjaan voidaan pitää ensinnäkin vuoden 2009 kävijämäärien 

laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Useana vuotena Internetin kävijämäärät on totutusti 

noussut vuosittain. Toisen poikkeuksena on vuoden 2009 syksyn kävijämäärien selkeä lasku 

verrattuna vuoteen 2008. Näitä kävijämäärien laskuja varmastikin selittää se, että elokuussa 

2009 opiskelijoiden työasemien selaimen oletussivuksi vaihdettiin extranet, kun se aikaisemmin 

oli ollut www.haaga-helia.fi. Extranetin kävijämäärät vuonna 2009 on esitetty kuviossa 18, 

josta käy ilmi toista poikkeusta selittävää teoriaa tukeva informaatio.  
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Kuvio 18. HAAGA-HELIA extranet-sivuston kävijämäärät vuonna 2009 

 

Extranetin kävijämäärät nousivat moninkertaisesti syksyllä 2009 verrattuna kevääseen 2009. Ja 

samalla kun extranetin kävijämäärät nousivat, Internet-sivuston kävijämäärät vastaavasti laski-

vat. Internet-sivujen tilastoja katsottaessa on muistettava, että ne ovat aina vain suuntaa anta-

via, eivät absoluuttisia totuuksia. 

 

6.2.5 Palaute 

HAAGA-HELIAn Internet-sivujen kautta on koko niiden olemassa olon ajan voinut lähettää 

ja saada palautetta. Myös Opiskelijan extranetin kautta on ollut mahdollista lähettää palautetta. 

Palautteet ovat kaikki tallella. Lukumäärällisesti palautetta on saatu keskimäärin muutama kap-

pale päivässä. 

 

Pääsääntöisesti saatu palaute koskee rikkoutuneita linkkejä tai tyytymättömyyttä sivustojen 

toimintaan ja rakenteeseen. Palautteen sävy on lähes poikkeuksetta negatiivinen. Pääosa pa-

lautteesta on peräisin HAAGA-HELIAssa sisällä olevilta opiskelijoita tai omalta henkilökun-

nalta. 

 

Extranetin osalta palaute on suurelta osin sitä, ettei tiedetä missä tieto sijaitsee, julkisella sivus-

tolla vai extranetissa. Myös extranetin roolia opiskelijat eivät palautteen perusteella tunne. Pa-

lautteesta käy myös ilmi, että opiskelijat käyttäisivät mielellään extranet-sivustoa mutta eivät 

koe sitä nyt sekavuuden vuoksi mielekkääksi käyttää. 
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Huomioitava on, että käyttäjiltä saatu palaute ei välttämättä kerro koko totuutta käytettävyy-

destä, koska www-sivujen käyttö on aina henkilökohtaisten mielipiteiden, kokemusten ja atk-

taitojen kokonaisuus. Negatiivinen asenne tai huonot aikaisemmat käyttökokemukset voivat 

myös vaikuttaa palautteen antajaan vaikka sivujen käyttöä ei enää koettaisikaan niin huonoksi. 

Ulkoasuun liittyvät mieltymykset vaikuttavat aina myös annettuun palautteeseen 

 

6.3 Käytettävyysongelmat 

Sivustoilla on havaittu muutamia suuria käytettävyysongelmia, jotka kuvataan seuraavissa ala-

luvuissa. Havainnot oli huomattu mm. sisällöntuottajien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä 

saadusta palautteesta.  

 

6.3.1 Internet-sivuston rakenne 

Ensimmäinen ja osaltaan kaikkiin käytettävyysongelmiin vaikuttava asia on Internet-sivuston 

rakenne. Sisältömassa on valtava, pakostakin, kun kyse on Suomen toiseksi suurimmasta am-

mattikorkeakoulusta. Lisäksi sisällön rakennehierarkia ja otsikointi verkkosivustolla koettiin 

palautteen ja opiskelijoiden tekemien tutkimusten (Hakkarainen 2008, 10; Laurikainen ja Hin-

tikka 2008, 2) perusteella toimimattomaksi.  

 

6.3.2 Opiskelijoiden extranetin epäselvyys 

Toinen käytettävyysongelma oli opiskelijoiden tarvitsema suuri tietomassa hajautettuna Inter-

net-sivustolle ja opiskelijan extranetiin. Ei opiskelijat eikä henkilökuntakaan aina tiedä millä 

sivustolla mikäkin sisältö pitäisi olla. Itse extranetin rakennetta kritisoitiin, että se on suunnitel-

tu liikaa organisaation rakenteen mukaiseksi, ei opiskelijoiden tarpeita palvelevaksi.  

 

Opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella opiskelijat käyttäisivät extranetia mutta eivät nyt 

jostain syystä koe tarjottua palvelua omakseen. Palautteen perusteella suuri osa opiskelijoista ei 

edes käyttänyt extranetia, saati, että osa ei edes tiennyt sen olemassa olosta. Tässä on huomat-

tava, että extranetin käyttö ei kuitenkaan tilastojen mukaan ole niin vähäistä opiskelijoiden 

keskuudessa kuin palaute antaa ymmärtää. Tilastojen mukaan (kuvio 18) lähes jokainen opiske-

lija käytti extranetia ainakin kerran kuussa keväällä 2009 ja syksyllä 2009 käyntejä oli jo noin 

neljä kuukaudessa.  
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6.3.3 Internet-sivuston navigaatio 

Navigointi koettiin palautteen perusteella ongelmalliseksi. Tämä liittyy suurelta osin sisältöra-

kenteeseen mutta osin myös verkkosivustoon tehtyihin tyyleihin. Palautteen perusteella Inter-

net-sivustolla navigaation tyylit, esimerkiksi vierailluilla sivuilla, eivät rakentuneet loogisesti ja 

tämä vaikeutti sivuilla etenemistä. Lisäksi ne aiheryhmät, jotka on nyt nostettu päänavigaatioon 

ja näiden alle, eivät kohtaa käyttäjien tarpeita. 

 

6.3.4 Julkaisujärjestelmän aiheuttamat ongelmat 

Sisällöntuottajien mielestä Internet-sivuston käytettävyyttä haittaa käytössä oleva julkaisujärjes-

telmä. Se koetaan kankeaksi, taipumattomaksi ja hankalaksi käyttää. Heidän mielestään sisältöä 

Internet-sivustolle ei pysty tekemään käytettäväksi ja kunnolliseksi, koska julkaisujärjestelmä ei 

mahdollista kaikkia toimenpiteitä. Esimerkkinä tällaisesta on mm. taulukoiden luonnin ja 

muokkaamisen vaikeus Plone -järjestelmällä. Monet sisällöntuottajat ovatkin tuoneet vahvasti 

esille mielipidettä, että julkaisujärjestelmä tulisi vaihtaa toiseen. Julkaisujärjestelmän käyttämi-

sestä on kuitenkin ristiriitaista palautetta, koska osa kokee sen normaaliksi ja toimivaksi työvä-

lineeksi kirjoitettaessa verkkoon.  

 

6.3.5 Hakukoneoptimointi 

Hakukoneoptimointiin ei ole kiinnitetty huomiota, koska sitä ei ole asetettu kenenkään tehtä-

väksi eikä sitä myöskään osteta ulkopuoliselta toimijalta. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan 

sitä, että sivujen sisältö pyritään toteuttamaan niin, että hakukoneet löytävät sivustolta oikeita 

asioita. Hakukoneoptimoinnin huomiotta jättäminen voi johtaa siihen, ettei esimerkiksi Goog-

le löydä sivuilta hakusanoja. Tilanne on uhkaava varsinkin, kun osa sisällöstä on toteutettu 

flash-tekniikalla. 

 

Hakukoneoptimoinnin tärkeyteen HAAGA-HELIAssa vaikuttaa se, että sivusto on tehty jul-

kaisujärjestelmällä, jonka tuottama koodi on hakukoneille aina hieman hankalampaa kuin ilman 

julkaisujärjestelmää tehty. Näin myös hakukoneoptimointi on haastavampaa ja tarvitsee tuek-

seen vahvaa osaamista. 
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6.3.6 Käytettävyyden parantamiseen tähtäävät tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Ennen tämän työn tekemistä sivustoilla on tehty lähinnä normaaleja sisällöntuotannollisia päi-

vityksiä. Suurimpana toimenpiteenä HAAGA-HELIAn verkkosivujen julkaisun jälkeen on 

ollut Opiskelijan extranetin julkaisu, jonne siirrettiin yksi osa Internet-sivuston sisällöstä. 

 

Kehittämistoimenpiteinä voidaan pitää myös palautteen perusteella tehtyjä akuutteja muutok-

sia. Näitä ovat mm. linkityksien parantamiset, tyylien muuttamiset ja sisältöjen muokkaami-

set/siirtämiset/jakamiset eri sivuille. 

 

Sisällöntuotannon osalta kehittämistoimina on tehty mm. päivityksiä Plone-ohjelmistoon. Si-

sällöntuottajille on myös tehty lisäyksiä ohjeistoihin. 

 

6.4 Verkkoviestintästrategia 

HAAGA-HELIAn strategiaa (2007) tutkittaessa mainintaa verkkoviestinnästä ei löydy. Missi-

ossa on kuitenkin maininta viestinnän ja tiedonvälittämisen asiantuntijuudesta. Kuitenkaan 

verkkoviestinnän osalta konkreettisia pitkäjänteisiä suunnitelmia mission toteuttamiseksi ei ole, 

koska verkkoviestintästrategiaa ei luotu organisaatiota tehtäessä. Verkkoviestintää ei näin ollen 

ole kytketty osaksi suurempaa kokonaisuutta tai strategiaa.  

 

6.5 Verkkoviestinnän johtaminen 

HAAGA-HELIAssa viestinnän ja verkkoviestinnän vastuullinen johtaja on ollut kehitysjohtaja 

muiden töidensä ohella. Samoin verkkosivujen kehityksestä vastaavana sekä ylläpidon johtami-

sesta vastaavana on muiden töiden ohella toiminut koulutuksen tietohallintopalveluiden johta-

ja. Johtajuus on näin ollen hajautettu ja työt jaettu (liite 1). 

 

Verkkoviestintä ja verkkosivujen tuotantoon liittyvät asiat löytyvät pirstaleisesti mm. eri yksi-

köiden prosessikuvauksista niin markkinointi- ja viestintäasioiden alta kuin koulutuksen tieto-

hallintopalveluiden alta (Paturi 2008, 4; Karusalmi 2008). 

 

6.6 Verkkosivujen ylläpito-organisaatio ja työnjaot 

Verkkosivujen organisaatio ja työnjako luotiin HAAGA-HELIAn käynnistyessä niin, että osa 

verkkosivujen tuotannosta jäi markkinointi ja viestintäpalveluihin, osa it-palveluihin ja osa kou-

lutuksen tietohallintopalveluihin. Kaikilla edellä mainituilla on omat nimetyt tekijät rooleineen 
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ja omat esimiehet. Verkkoviestinnän ja verkkosivujen hoito pirstoutui näin useamman eri hal-

linnollisen yksikön tehtäviin. 

 

Markkinointi ja viestintäpalvelut kuuluvat hallinnollisesti pedagoginen kehittäminen ja koulu-

tuspalvelut yksikköön, johon myös koulutuksen tietohallintopalvelut kuuluvat. It-osasto on 

omana yksikkönään. Markkinointi- ja viestintäpalveluissa nimettynä resurssina verkkosivuihin 

liittyen on www-suunnittelija. Hänen roolinsa painottuu sisällöntuottajien työn tukemiseen 

sekä visuaalisen ilmeen seurantaan. Koulutuksen tietohallintopalveluissa resurssina on johtaja, 

joka vastaa sisällöntuotannon johtamisesta, verkkosivuihin liittyvästä kehityksestä ja koulutuk-

sesta. It-osastolla on verkkosivuihin liittyen resurssina web-ohjelmistoasiantuntija ja web-

suunnittelija. Ainoastaan viestintäosaston www-suunnittelija työskentelee päätoimisesti verk-

kosivujen parissa. Muiden henkilöiden työpanos verkkosivujen hoitoon on osa-aikainen. Tä-

män rakenteen on kirjannut muistioon koulutuksen tietohallintopalveluiden johtaja ja tämä 

muistio on liitteessä 1. 

 

Suuremmat linjaukset ja päätökset verkkosivuihin liittyen on määrätty www-ohjausryhmän 

tehtäväksi. Ohjausryhmän ja sen jäsenet on määrännyt HAAGA-HELIAn johtoryhmä. Www-

ohjausryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Ohjausryhmällä on puheenjohtajana kehi-

tysjohtaja ja sihteerinä koulutuksen tietohallintopalveluiden johtaja. 

 

Kokonaisuudessaan verkkosivujen ylläpito-organisaatio on kuvattu kuviossa 19. 
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Kuvio 19. HAAGA-HELIAn verkkosivuihin liittyvä organisaatio 

 

6.7 Verkkosivujen ylläpidon kokonaisuus ja tuotantoprosessi 

Ylläpidon kokonaisuudessa on huomioitu tekninen ylläpito, joskaan prosessikuvausta tälle ei 

löydy, sekä sisällön ylläpito. Käyttökokemusten ylläpidosta on huolehdittu kyllä palautteen 

käsittelyn (liite 1) osalta mutta muuten käyttökokemusten ylläpitoa ei ole huomioitu tai organi-

soitu. 

 

Tarkasteltaessa www.haaga-helia.fi sivuston tuotantoprosessia prosessikaavioiden (Paturi 2009, 

Karusalmi 2008) perusteella voidaan todeta, että pääpaino on sisällöntuotannon johtamisessa 

ja ylläpidossa. Mainintoja muista prosesseista ei löydy. Sisällöntuotanto toimii ja sisällönpäivi-

tystä tekevä henkilöstö on koulutettu tehtäviin. Ylläpitoprosessien johtamisesta ja sisällöntuot-

tajien koulutuksesta vastaa koulutuksen tietohallintopalveluiden johtaja (Paturi 2009, 4). Www-

suunnittelija ja it-osasto ovat sisällönpäivittäjien tukena ongelmatilanteissa. 

 

Kartoitus ja suunnittelu jäävät yleensä yksittäisten henkilöiden tehtäviksi eikä niitä ole proses-

soitu kenellekään. Myös testaus jää useimmiten yksittäisten henkilöiden oman aktiivisuuden 

varaan. Seuranta painottuu teknisen ylläpidon varaan ja saatuun palautteeseen. 

Sisällönhallintajärjestelmät

(Plone ja SharePoint)

Www-ohjausryhmä

Www-suunnittelija

It-osasto:

- Web-suunnittelija

- ohjelmistoasiantuntija

Sisällönpäivittäjät

Koulutuksen 
tietohallintopalvelujen 

johtaja/

Kehitysjohtaja

http://www.haaga-helia.fi/
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7 HAAGA-HELIAn verkkosivujen käytettävyyden parantaminen 

HAAGA-HELIA on ammattikorkeakouluna nuori. Verkkosivut ovat pääosin alkuperäiset, 

vain pieniä rakenteellisia muutoksia on tehty. Huomattavaa on, että aikajänne ammattikorkea-

koulun syntymisestä tämän tutkimuksen tekoon on varsin pieni, eikä niin pienen aikajakson 

sisällä suuria muutoksia pystytä tekemään. Suurin kehitystoimenpide on ollut opiskelijoiden 

informaation ympärille perustetun extranet-sivuston julkaiseminen.  

 

HAAGA-HELIAn Internet-sivuilla on havaittu käytettävyysongelmia palautteen ja havainto-

jen perusteella. Ongelmia on havaittu pääosin rakenteessa, sisällössä ja navigaatiossa. Kirjalli-

suuskatsauksen perusteella käytettävyystutkimuksen toteuttaminen todettiin olevan hyvä läh-

tökohta sivujen kehittämiselle ja saadun palautteen tueksi.  

 

Tässä luvussa perehdytään HAAGA-HELIAn verkkosivujen käytettävyyden tutkimiseen ja 

käytettävyyden parantamisen tähtäävien toimenpiteiden esittelemiseen. Luvussa 7.1 tunniste-

taan käyttäjät. Luvussa 7.2 ja 7.3 esitellään käytettävyystutkimus ja sen perusteella esitetyt pi-

kaiset toimenpiteet. Luvussa 7.4 analysoidaan saatu palaute. Luvussa 7.5 esitellään rakenne-

suunnitelma. Luvussa 7.6 esitellään tehty sivustovertailu. Lopuksi luvussa 7.7 esitellään käytet-

tävyyden tutkimisen perusteella tehty suunnitelma toimenpiteistä, joilla voidaan ratkaista ha-

vaittuja käytettävyysongelmia. 

 

7.1 Käyttäjien tunnistaminen ja käyttötapaukset 

Kuten kirjallisuuskatsauksessa todettiin, käyttäjien tunnistaminen on ensimmäinen tehtävä niin 

sivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa kuin kehittämisessäkin. HAAGA-HELIAn verk-

kosivujen osalta kohderyhmät on jo aikaisemmin tunnistettu muutamana erillisenä käyttäjä-

ryhmänä, joilla on jokaisella hieman erilaiset tarpeet sivuston käyttämiselle (luku 6.2.1). Koska 

käyttötarpeet on aika hyvin jo tunnistettu ja niitä voidaan käyttää pohjana käytettävyystutki-

muksen tehtäville, ei niiden mallintamiselle työn tässä vaiheessa haluttu enempää panostaa 

työn rajaamisen takia. Myös käyttäjien kuvaaminen esimerkiksi käyttäjäpersoonien muodossa 

ei ollut käytettävyyden parantamisen kannalta tarpeellista. Niiden kuvaaminen päätettiin jättää 

jatkokehityslistalle.  
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7.2 Käytettävyystutkimuksen toteutus 

Käytettävyyden tutkimiseen saatiin panostaa niin ajallisesti kuin rahallisestikin. Haluttiin erityi-

sesti tuoda esiin aitojen oikeiden käyttäjien mielipiteitä. Näiden seikkojen takia valittiin käytet-

tävyyden arvioinnin menetelmistä käyttäjätestaus. Johtuen vasta yhdistyneestä ammattikorkea-

koulusta ja sen verkkosivujen tekijöiden taustoista, haluttiin käytettävyystutkimuksen tekijän 

olevan talon ulkopuolinen reliabiliteetin takia.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin mahdollisia ongelmakohtia verkkosivujen käytettävyy-

dessä puolueettomasti ja luotettavasti arvioituna. Näin haluttiin saada tukea jo havaittujen on-

gelmien todentamiselle ja edelleen perustelut verkkosivujen kehittämiselle. 

 

Lupa käytettävyystutkimuksen toteutukselle saatiin kehitysjohtajalta. Tämän jälkeen tehtiin 

tarjouspyynnöt, analysoitiin tarjoukset ja valittiin tutkimuksen tekijä. Käytettävyystutkimuksen 

tekijäksi valittiin tarjousten analysoinnin jälkeen Adage Oy heidän tarjouksen hinnan ja sisällön 

vuoksi. 

 

Käytettävyystutkimuksen suunnittelu tehtiin yhdessä Adage Oy:n kanssa. Tehtävät, jotka koe-

henkilöt suorittivat, valittiin pääasiassa sivuston niiltä osin, jotka olivat palautteenkin perusteel-

la havaittu ongelmallisiksi. Valitut tehtävät kuvaavat hyvin yleisimpiä sivuston käyttötapauksia. 

 

Tutkimuksen kohderyhmiksi valittiin Internet-sivuston suurimmat käyttäjäryhmät eli potenti-

aaliset opiskelijat, jo olemassa olevat opiskelijat sekä sidosryhmät (yritykset, yhteistyökumppa-

nit). HAAGA-HELIA rekrytoi olemassa olevat opiskelijat extranetin välityksellä ja Adage Oy 

vastasi potentiaalisten opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajien rekrytoinnista. Jokaisesta koh-

deryhmästä päätettiin ottaa kaksi edustajaa. Testihenkilöiden rekrytoinnissa ei ollut ongelmia. 

 

Käyttävyystutkimus suoritettiin Adage Oy:n tiloissa Helsingissä tammikuussa 2009 ja kaikki 

tutkimustilanteet videoitiin. Tulokset saatiin Adage Oy:ltä kaksi viikkoa käytettävyystutkimuk-

sen suorittamisen jälkeen. Adage Oy:n laatima käytettävyystutkimuksen raportti tuloksineen on 

kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

 

7.3 Pikaisesti tehtävät toimenpiteet 

Käytettävyystutkimuksen tulosten perusteella laadittiin lista toimenpiteistä, jotka tulisi toteuttaa 

pikaisesti. Nämä olivat luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen ei vaatinut kohtuutonta 

työtä mutta niiden toteuttaminen on tärkeää käyttävyyden kannalta. Pikaisesti toteutettavien 
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toimenpiteiden lista esiteltiin www-ohjausryhmälle. Lista pikaisista toimenpiteistä on liitteessä 

3. 

 

7.4 Palautteen analysointi 

Verkkosivujen kautta saatu palaute ajalta 1.1.2007 – 30.5.2009 tulostettiin paperille ja analysoi-

tiin käymällä jokainen saatu palaute läpi. Palautteita läpikäymällä havaittiin, että eniten palautet-

ta oli tullut katkenneista linkeistä ja virheilmoituksista. Toiseksi eniten palautetta oli saatu sivu-

jen rakenteesta ja sen sekavuudesta. Mm. seuraavista aiheista annettiin palautetta: 

 

- mistä löytyy opiskeluun liittyvät asiat 

- mikä ero on hakeminen ja koulutusohjelmat – kokonaisuuksilla 

- vasen navigaatio on epäselvä 

- vasemman navigaation linkkien tyyli on epäselvää 

- sivuston koko liian kapea (leveys) 

- haku – toiminto ei toimi 

- englannin- /ruotsinkielisillä sivuilla ei ole tietoa 

- miksi kirjasto tai alumni ei ole selkeämmin esillä 

- miten pääsee uutisarkistoon 

 

Pääosin saatu palaute oli negatiivista. Palautteen antajista suurin osa oli HAAGA-HELIAn 

opiskelijoita ja henkilökuntaa. 

 

7.5 Rakennesuunnitelma  

Verkkosivujen käytettävyyden kehittämisen seuraavassa vaiheessa päätettiin paneutua sivujen 

sisältörakenteeseen. Pohjautuen käytettävyystutkimukseen ja palauteanalyysiin voitiin tarkentaa 

käyttäjäryhmiä ja toteuttaa rakennesuunnitelma. Päähuomio keskittyi sisällön uudelleen järjes-

telyyn ja navigointiin. Asiat koottiin yhteen ja esitettiin jälleen www-ohjausryhmälle. Yhteenve-

to esityksestä on liitteessä 4. 

 

7.6 Sivustovertailu 

Kirjallisuuden perusteella on olemassa hyviä malleja ja menetelmiä käytettävyyden arviointiin ja 

kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa käytettävyyden arvioinnin menetelmäksi valittiin käytettä-

vyystutkimus, jonka antamiin tuloksiin tutkimus pohjautuu. Kuitenkin vastaavanlaisia sivustoja 

Suomessa on kaikilla ammattikorkeakouluilla. Sisältö on pääosin samaa, mutta verkkosivujen 
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rakenne ja sivuhierarkia sekä navigaatio eivät ole. Tämän takia haluttiin vertailla erilaisia toteu-

tuksia ja tavoitteena oli löytää parhaimmat ratkaisut käytettävyyteen vaikuttaviin asioihin eli 

mm. navigaatioon, etusivuun, linkkeihin ja visuaalisuuteen. Tutkimuskohteiksi otettiin kaikki 

Suomen ammattikorkeakoulujen verkkosivut ja yksi yliopisto. Lisäksi haluttiin saada laajempaa 

näkökulmaa ottamalla mukaan muutamien ulkomaisten yliopistojen ja korkeakoulujen verk-

kosivuja muutama. Tutkimusmenetelmänä käytettiin havainnointia: sivustoja läpikäytiin ja ar-

vioitiin lyhyen selailun jälkeen.  

 

Sivustovertailu tehtiin arvioimalla verkkosivuja jaotuksella hyvät ja huonot ratkaisut. Lisäksi 

koottiin vertailun yhteenvetona johtopäätökset huomioiduista asioista. Sivustovertailun muis-

tio kokonaisuudessaan on liitteessä 5 sisältäen myös pohdintaa sivustovertailun reliabiliteetista 

ja validiteetista. 

 

Sivustovertailu osoitti, että sivut pitkittyvät väistämättä, kun asiaa on paljon. Hyvät erottaa 

huonoista se, onko asiat onnistuttu esittämään selkeästi jo etusivulle ja ohjaamaan linkityksillä 

kävijä eteenpäin. Huomattavaa tässä on kuitenkin se, että vaikuttavana tekijänä ovat aina käyt-

täjän tottumukset ja mieltymykset. 

 

Visuaalisuus 

 

Visuaaliset elementit piristävät koulumaailman nettisivuja. Jos visuaalisuuteen ei ole kiinnitetty 

huomiota, ensivaikutelmasta tulee kuiva ja tylsä. Pelkkä teksti tai pelkkä kuva ei ole hyvä rat-

kaisu sivuston toteutukselle vaan paras tulos saadaan yhdistelemällä molempia. Näin yhdistyvät 

visuaalisuus ja käytettävyys. 

 

Sivuston leveys ja korkeus 

 

Sivun sisältö pitäisi pystyä hahmottamaan ilman vierittämistä, varsinkin etusivu. Nielsenin ja 

Lorangerin (2006, 47) tutkimusten mukaan vain 23 % vierittää (skrollaa) etusivua. Sisältösivuil-

la vieritysprosentti on heidän tutkimusten mukaan 42 %. Näyttöjen koot ovat suurentuneet 

vuosikymmenessä. Aiemmin neuvottiin suunnittelemaan 800x600 pikselin leveyteen. Nyt 

nyrkkisääntönä sivukoon suunnittelussa voisi pitää 1024x768 pikselin leveyttä. Huomioitavaa 

on silti se, että on edelleen käyttäjiä, jotka katselevat verkkosivuja pienillä näytöillä tai esimer-

kiksi kännykällä mutta myös suurilla näytöillä ja laajakuvanäytöillä.  
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Tekninen toteutus 

 

Tekninen toteutus ei saa olla este sivuja suunniteltaessa. Tekninen alusta on vain väline, jolla 

päästään lopputulokseen. Sivuja ei tule suunnitella teknisen alustan ehdoilla vaan käyttäjän 

lähtökohdista ja tarpeista. Tällä seikalla osoitetaan asiantuntemus. Aikaisemmin verkkosivut 

suunniteltiin käyttämällä jotain tiettyä tekniikka ja alustaa. Nyt lähtökohta on käyttäjän tarpeet, 

joiden pohjalta suunnitellaan verkkosivujen rakenne ja sivusto tämän ympärille. 

 

Navigaatio 

 

Navigaatiosta oli yhtä monta toteutusta kuin vertailtavia sivustojakin. Tiettyjä pääperiaatteita 

oli huomattavissa kuitenkin kaikissa. Navigaatio esitetään joko vaaka- tai pystynavigaationa. 

Pystynavigaatioon mahtuu määrällisesti enemmän informaatiota kuin vaakanavigaatioon. Se 

kumpi on parempi, riippuu pitkälti asiasisällöstä mutta on myös makuasia. Nykytrendinä tun-

tuu olevan esittää päänavigaatio vaakanavigaationa. Päähuomiona varsinkin vaakanavigaatiossa 

oli se, että kaksitasoisuus nopeuttaa seilailua huomattavasti. Kaksitasoisuudella tarkoitetaan 

sitä, että vietäessä hiiri navigaatioelementin päälle, aukeaa tästä pudotusvalikko ilman, että 

käyttäjän tarvitsee klikata elementtiä. Huomioitavaa on, että Nielsen ja Loranger (2006, 103) 

kehottavat aina harkitsemaan kaksi kertaa ennen kuin ryhdytään rakentamaan monitasoista 

navigaatiota. Heidän mielestään yksinkertaisuus on parasta. Mutta he myös korostavat, että 

monitasoinen navigaatio on perusteltua, jos se auttaa sivuston käytössä ja käytettävyyden saa-

vuttamisessa. Nielsen ja Loranger (2006, 202) kehottavat myös pitämään kaksitasoisen vaa-

kanavigaation mahdollisimman lyhyenä, jotta käyttäjä pystyy kontrolloimaan sijaintiaan ja si-

vuston sisältöä. 

 

Navigaatioista huomattiin lisäksi, kun navigaatiossa olevat asiat oli jaettu joko käyttäjäryhmille 

tai asiakokonaisuuksiin, asioiden löydettävyys nopeutuu huomattavasti. Lisäksi tarjottava pal-

velu tai tuote on tultava ilmi heti ensimmäisellä silmäyksellä. Ammattikorkeakoulun ollessa 

kyseessä koulutustarjonnan katsottiin olevan ensiarvoisen tärkeää olla esillä heti etusivulla. 

 

Pikalinkit 

 

Pikalinkkien käyttö oli yleistä. Pikalinkeillä tarjotaan käyttäjille nopea pääsy etusivulta, johonkin 

sivustolla syvemmällä olevaan tietoon. Pikalinkkien uskotaan tämän vertailun perusteella hel-

pottavan tiedon löytymistä, koska voidaan tarjota käyttäjille oikopolkuja käytetyimpiin asioihin. 

Käytetyimmät aiheet pitäisi kuitenkin perustua tutkittuun tietoon eikä siihen, mitä esimerkiksi 
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johtajat toivovat pikalinkkeihin sijoitettavan. Näin saadaan pikalinkit todelliseen tehokäyttöön. 

Sivustovertailussa todettiin, että mitä vähemmän linkkejä etusivulla kokonaisuudessa on, sen 

helpompi on hahmottaa sisältöä ja lähteä liikkeelle. Jos sivu sisältää paljon erilaisia linkkejä, 

ahdistuminen sisällöstä voi tulla nopeasti. 

 

Logosta on totuttu pääsemään etusivulle. Tämä olikin yleistä suomalaisilla vertailusivuilla mut-

ta ulkomaisilla sivuilla paljon harvinaisempaa. 

 

7.7 Suunnitelma käytettävyyden parantamiseen johtavista toimenpiteistä 

Sivustovertailun perusteella tehtyjen havaintojen jälkeen voitiin tehdä korjauksia esitettyyn 

rakenne ja sisältömuutosehdotukseen. Ehdotettujen toimenpiteiden lähtökohtina on käytettä-

vyysnäkökulma, sivustovertailun havainnot sekä käytettävyystutkimuksen tulokset. Pääasiassa 

muutoskohteina on navigaatio, etusivu, sisältörakenne ja tyylit. Ehdotetut ja www-

ohjausryhmälle esitetyt muutokset on liitteessä 6.  
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8 HAAGA-HELIAn verkkoviestinnän organisoinnin ja verkkosivu-

jen tuotantoprosessin kehittäminen 

 

Verkkosivujen käytettävyyttä ei voi parantaa ilman verkkoviestinnän ja verkkosivujen tuotan-

toprosessin johtamista. Verkkosivujen hallinnointi, vastuut ja tuotantoprosessi ovat aiheutta-

neet HAAGA-HELIAssa ongelmia tutkitusti (Junkkari 2008a, 2008b). Verkkosivusoppaa se-

koittaa liian moni henkilö eikä selkeää koordinaattoria ei ole. Tarpeet ehtivät muuttua siinä 

ajassa, kun iso ja hidas verkkoviestintäorganisaatio vasta miettii toimia ja niiden toteuttajia.  

 

Tuotantoprosessin eri vaiheita on jaettu eri yksiköiden ja tiimien hoidettavaksi. Tuotanto pai-

nottuu sisällöntuotantoon, jota hoidetaan hajautetusti. Sisällönpäivittäjillä on ristiriitaiset nä-

kemykset sisällöntuotantojärjestelmästä. Verkkoviestinnän kehitys ja johtaminen on hajautet-

tua. Verkkosivujen kehitys ja ylläpitoprosessien johtaminen on koulutuksen tietohallintopalve-

lujen johtajan sekä kehitysjohtajan vastuulla. Verkkosivustojen sisältö on laaja ja yksittäisiä 

HAAGA-HELIAn virallisesta Internet-sivustosta irrallisia sivustoja on syntynyt useita.  

 

Tässä luvussa esitetään toimenpiteitä, joilla voitaisiin kehittää verkkoviestinnän organisointia ja 

tuotantoprosessin toimivuutta. Luvussa 8.1 esitellään kehittämistä kaipaavat osa-alueet. Tämän 

jälkeen luvussa 8.2 esitetään perusperiaatteet toimivan ylläpito-organisaation rakentamiseksi. 

Luvussa 8.3 esitetään HAAGA-HELIAn käyttöön ehdotettu organisaatiomalli. Luvussa 8.4 

kuvataan työn ohessa syntynyt malli verkkosivujen kehittämiselle. Lopuksi luvussa 8.5 huomio 

halutaan vielä kiinnittää tuotantoprosessin kaikkien osa-alueiden huomioimiseen ja näiden 

prosessien ja kokonaisuuden kuvaamiseen. 

 

8.1 Kehittämistä kaipaavat osa-alueet 

Seuraavassa kuvataan kehittämistä kaipaavat osa-alueet. 

 

Strategia 

 

Verkkoviestinnän onnistumisen kannalta sen toteuttaminen tulee kirjallisuuden mukaan perus-

tua verkkoviestintästrategiaan, joka on sidottu yrityksessä suurempaa kokonaisuuteen eli esi-

merkiksi yrityksen toimintastrategiaan (Juholin 2006, 253; JUHTA 2008; Valtiovarainministe-

riö 2004, 12; Sisäasiainministeriö 2002, 14). Tämä antaa perusteet verkkoviestinnän onnistu-

neelle johtamiselle. Verkkoviestintästrategiaa HAAGA-HELIAssa ei ole tehty.  
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Se kuitenkin tulisi luoda ensimmäisenä toimena parannettaessa verkkoviestinnän tilaa HAA-

GA-HELIAssa. Verkkoviestintästrategian tulisi kertoa ainakin verkkoviestinnälle asetetut ta-

voitteet ja niiden mittarit, kehityssuunnat sekä tekijät ja tarvittavat resurssit. 

 

Johtaminen 

 

Verkkosivujen tuotantoprosessin ylläpito kaipaa johtamista. Ilman tuotantoprosessin johtamis-

ta verkkosivujen kehitystyö ei voi onnistua. Edelleen verkkosivujen kehitystyön vastuuta ei voi 

jakaa moneen eri paikkaan. On huomattava, että digitaalisen viestinnän johtamisen erityispiir-

teet täytyy tunnistaa perinteiseen tietohallinnon johtamiseen nähden (Juholin 2006, 255). Joh-

tamista ei ole vain esimerkiksi prosessien johtaminen vaan johtamisen kokonaisuuteen kuuluu 

toimintajärjestelmien, ihmisten ja tiimien sekä osaamisen johtaminen (Koivisto 2008). Tuotan-

toprosessin eri vaiheet voidaan jakaa eri tiimien hoidettavaksi, mutta varsinkin tällöin verkko-

viestinnän hyvä koordinointi ja johtaminen muodostuvat avainasioiksi (Åberg 2006, 57). 

 

Verkkoviestinnän johtajan, koordinaattorin, tulee kirjallisuuden perusteella olla verkkoviestin-

nän erityispiirteet osaava ammattilainen (Jussila & Leino 1999, 17). Hänellä tulee olla koko-

naisnäkemys yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä mutta osaltaan myös tietoteknistä osaa-

mista.  

 

Tuotantoprosessin koordinointi 

 

Verkkosivujen työnjaon (liite 1) ja havaintojen perusteella it-osaston ja teknisten järjestelmien 

rooli liittyen verkkoviestinnän kehitykseen on suhteettoman suuri. Kuten kirjallisuuskatsauk-

sessa selvästi todetaan, ei verkkosivujen kehityksen pitäisi olla tietotekniikkalähtöistä (Juholin 

2006, 255). Verkkoviestintä on suurelta osin viestintää, ei tekniikkaa. Tekniikan on tuettava 

tehtyjä strategisia päätöksiä ja edesauttaa verkossa tapahtuvaa viestintää, ei päinvastoin.  

 

Kehitysprojekteja toteutetaan nyt HAAGA-HELIAssa pääosin tietojärjestelmälähtöisesti. En-

sin mietitään sisällönhallintajärjestelmä ja sitten rakennetaan siihen sopivat verkkosivut (liite 1). 

Hankkeet ovat suuria kokonaisuuksia ja pienempien tarpeiden toteuttamiseen ei ole olemassa 

prosessia. Havaintojen mukaan tästä syystä toimijat turhautuvat ja päätyvät perustamaan ja 

ostamaan sivustoja sekä palveluita talon ulkopuolelta. Nämä nk. irralliset ja yksittäiset verk-

kosivustot eivät välttämättä liity teknisesti eivätkä ulkoasullisesti HAAGA-HELIAn viralliseen 

visuaaliseen ilmeeseen tai tekniseen infrastruktuuriin. Näistä irrallisista verkkosivustoprojek-

teista verkkopalveluiden kehittämisestä vastaavat tai www-ohjausryhmä eivät yleensä ole  
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tietoisia. Käytäntö on osoittanut, että tarve yksittäisille HAAGA-HELIAn virallisen Internet-

sivuston ulkopuolisille sivustoille on jatkuva.  

 

Sisällöntuotannon kokonaisuuden epäkohtana on kaksi erillistä sisällöntuotantojärjestelmää, 

jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Sisällönpäivittäjät joutuvat opettelemaan ja käyttämään 

kahta eri järjestelmää. Varsinaista yhteistä sisällönhallintajärjestelmää ei ole, jonka takia sisällöt 

usein joudutaan kopioimaan sivustolta toiselle. Lisäksi ongelmia aiheuttaa ajankohtaisen opas-

tuksen ja tiedotuksen vähyys sekä ohjeistuksen tuleminen eri tahoilta ja eri järjestelmiin.  

Enemmän ohjeita ja niiden keskitettyä jakajaa kaivataan palautteissa. Koulutus painottuu pel-

kästään sisällöntuotantojärjestelmien käyttöön (Paturi 2009, 4). Verkkosivujen sisältö on ohjei-

den ja koulutuksen puutteellisuuden, esimerkiksi verkkokirjoittamisen taitojen, takia kirjavaa ja 

tämä vaikuttaa käytettävyyteen.  

 

Säännöllisten palaverien tai kokousten puuttuminen hankaloittaa kokonaisuuden hahmotta-

mista sisällöntuotantoon osallistuvien keskuudessa. Havaintojen mukaan sisällön ylläpidon ja 

teknisen ylläpidon välillä on liian vähän keskustelua, yhteistoimintaa ja vuoropuhelua. Hajaute-

tussa sisällöntuotannossa ja tuotantoprosessin jakaantuessa eri tiimien töiksi, on ensiarvoisen 

tärkeää, että yhteydenpito toimii, kaikki osapuolet tunnistavat tuotantoprosessin ja sen osa-

alueet, keskustelua syntyy ja kaikilla on selkeä näkemys yhteisestä tavoitteesta (Alasilta 2000, 

184). Myös ristiriitaiset mielipiteet julkaisujärjestelmien käyttämisestä ja niiden sopivuudesta 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle hankaloittavat sisällöntuotannon toimivuutta ja käy-

tettävyyden parantamista. Kuitenkin teknisten välineiden ja ohjelmistojen pitäisi helpottaa työ-

tä ja auttaa pääsemään tavoitteeseen. 

 

Teknisten asiantuntijoiden resurssien vähyyden takia tekninen ylläpito ja tuotanto kariutuu tai 

jää kesken ja aiheuttaa negatiivista palautetta niin käyttäjissä kuin henkilökunnassakin. HAA-

GA-HELIAn opiskelijamäärään ja sisällöntuottajien määrään nähden verkkosivuihin liittyvän 

teknisen ylläpidon henkilöresurssit (kuvio 19) ovat liian pienet. 

 

Palvelun ylläpito ja kehittäminen on jatkuva prosessi. Verkkopalvelujen hyödyt saavutetaan 

aina varsinaisen tuotantokäytön aikana, siksi on tärkeää, että tuotantokäyttö (ylläpito, jatkoke-

hitys jne.) suunnitellaan huolellisesti. (JUHTA 2008.) HAAGA-HELIAn koko verkkosivujen 

tuotantoprosessi tulisikin kuvata ja suunnitella toimiva prosessi tälle. 
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8.2 Verkkoviestinnän johtamisen ja ylläpito-organisaation malli 

Edellä havaittujen ongelmakohtien perusteella haettiin kirjallisuudesta mallia toimivalle organi-

saatiolle. Suoraa mallia ei ole mutta kirjallisuuden perusteella voidaan havaita tietyt selvät pe-

rusperiaatteet, joiden pohjalta verkkosivujen ylläpito-organisaatio ja tuotantoprosessi saadaan 

toimimaan. Perusperiaatteet ovat seuraavat: 

 

1. Tuotantoprosessi ja sen taustalla oleva ylläpito-organisaatio on oltava selkeä ja kaikkien 

toimijoiden tiedossa, varsinkin hajautetun sisällöntuotannon organisaatioissa (Mielo-

nen & Hintikka 1998). Organisaatio ei saa olla este nopeasti muuttuvalle web-

teknologialle, vaan mahdollistaa päätöksenteko nopeallakin syklillä (Ilén 2006, 7). 

2. Verkkosivujen ylläpito ei ole vain teknistä ylläpitoa eikä kehitys saa painottua vain tek-

nisiin lähtökohtiin Juholin (2006, 255).  

3. Verkkoviestinnän kokonaisuus tarvitsee johtajan, koordinaattorin, jolla tulisi olla niin 

projekti-, markkinointi-, viestinnällistä kuin teknistäkin osaamista (Juholin 2006, 255; 

Jussila & Leino 1999, 17).  

4. Verkkoviestinnän onnistunut hoito tarvitsee tuekseen verkkopalvelustrategian, jotta 

päätökset ja toimenpiteet voisivat olla sovitun linjan mukaisia (Juholin 2006, 253; Les-

kinen 2008, 14). 

5. Verkkosivujen ylläpito on luontevaa jakaa tiimien hoidettavaksi mutta tiimit tarvitsevat 

edellä mainitun koordinoijan ja heillä on oltava säännölliset tapaamiset ja kaikkien on 

tiedettävä missä mennään ja mitä varten työtä tehdään (Alasilta 2000, 184). Myös ih-

misten, osaamisen ja tiimien johtamista tarvitaan (Koivisto 2008). Päätösvalta ja vastuu 

on henkilöitettävä (Ilén 2006, 14; Jussila ja Leino 1999, 18). 

 

8.3 Uusi organisaatiomalli, versio 1 

Kirjallisuuteen ja havaintoihin perustuen laadittiin uusi malli verkkopalveluiden organisoinnille. 

Pääasiallisena ajatuksena oli organisaation madaltaminen, jotta toiminta muuttuisi joustavam-

maksi sekä se, että verkkoviestinnän keskellä on yksi avainhenkilö, joka tuntee ja koordinoi 

koko tuotantoprosessia. Kantavana ajatuksena oli lisäksi se, että avainhenkilöllä olisi oikeasti 

päätösvalta kehittämisentoimenpiteistä ja valtuus perustuisi hyväksyttyyn verkkoviestintästra-

tegiaan, jonka HAAGA-HELIAn johtoryhmä olisi hyväksynyt. Näin jokaista ehdotettua toi-

menpidettä ei erikseen tarvitsisi esittää jollekin ryhmälle vaan toimenpiteet voitaisiin hyväksyä 

toteutukseen nopeammalla tahdilla (olettaen, että ne ovat strategian mukaisia). Myös tiedonku-
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lun ja keskusteluiden huolehtiminen eri toimijoiden välillä tulisi ehdotetun mallin mukaisesti 

esille. Uusi organisaatio on esitetty kuviossa 20. 

 

 
 

Kuvio 20. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle ehdotettu ensimmäinen versio verk-

kosivujen ylläpito- ja kehitysorganisaatiosta 

 

Verkkosivujen kehityspäällikkö 

 

Verkkosivujen kehityspäällikkö vastaa verkkosivujen kehityksestä. Kehityspäällikön tukena 

ovat verkkoviestintästrategia ja verkkoviestintäsuunnitelma. Verkkosivujen kehityspäällikkö 

laatii ja huolehtii tarvittavista muista ohjeistuksista sekä sisällöntuottajien koulutuksien järjeste-

lyistä. Verkkosivujen kehityspäällikkö huolehtii organisaation toimivuudesta mm. järjestämällä 

säännölliset kehitysryhmän kokoukset. Kehitysryhmä koostuu koko verkkosivujen ylläpito-

organisaatiosta eli kehityspäälliköstä, www-suunnittelijasta, teknisistä henkilöistä ja sisällönpäi-

vittäjistä. Kehityspäällikkö opastaa henkilöstöä ja sisällönpäivittäjiä verkkosivuille tulevien uu-

sien kokonaisuuksien suunnittelussa ja rakenteellisissa muutoksissa. Kehityspäällikkö raportoi 

joko kehitysjohtajalle tai rehtorille sekä tarvittaessa johtoryhmälle. 

 

Www-suunnittelija 

 

Www-suunnittelijan tehtävänä on nettimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Hän myös kehit-

tää ja uudistaa verkkosivuja yhdessä kehityspäällikön kanssa. Www-suunnittelijan tehtäviin 

kuuluu myös sisällöntuottajien opastus ja koulutus sekä verkkosivujen ylläpidossa avustami-

nen.  

Verkkosivujen 
kehityspäällikkö

Teknisten 
järjestelmien 
ylläpito & tuki

www-
suunnittelija Sisällönpäivittäjät
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Teknisten järjestelmien ylläpito ja tuki 

 

It-osaston tehtävänä on huolehtia verkkosivujen teknisten järjestelmien toimivuudesta ja päivi-

tyksistä. Heidän tehtävänään on avustaa verkkosivuihin liittyviä henkilöitä teknisissä asioissa ja 

ongelmissa. 

 

It-osaston alaisen asiakaspalvelun eli helpdeskin tehtävänä on auttaa henkilöstöä ja sisällön-

tuottajia akuuteissa www-päivityksissä ja ongelmissa, jos www-suunnittelija ja/tai kehityspääl-

likkö on poissa. Helpdeskin tehtävä on myös jakaa ylläpito-oikeuksia. 

 

8.3.1 Testaus 

Koska verkkosivujen organisaation todettiin olevan kulmakivi HAAGA-HELIAn verkkosivu-

jen kehityksessä, päätettiin esitetyn organisaation toimivuutta testata esittämällä organisaatio-

malli muutamalla koehenkilöllä. Koehenkilöt valittiin verkkosivuihin liittyvän tuotantoproses-

sin toimijoista niin, että sisällöntuottajia oli testihenkilöinä kaksi, yksi HAAGA-HELIAn joh-

don edustaja sekä yksi ulkopuolinen henkilö.  

 

Koehenkilöille esitettiin ensin paperilla kaaviokuvana vanha organisaatio, jonka jälkeen uusi 

ehdotettu organisaatiokaavio. Tämän jälkeen esitettiin neljä kysymystä liittyen organisaatiokaa-

vioihin. Testauksen kaaviokuvat ja kysymykset on esitelty liitteessä 7.  Testauksen avulla tar-

koituksena oli selvittää ensireaktioita vanhaan malliin verrattuna.  

 

8.3.2 Uusi organisaatiomalli, versio 2 

Kaikkien testattavien koehenkilöiden yhteydessä ilmeni muutostarpeita, joista osa päätettiin 

ottaa käyttöön. Tätä uutta muutettua mallia käytiin läpi vielä isommalla joukolla mm. sisällön-

tuottajia, jonka jälkeen edelleen korjattiin organisaatiomallia.  

 

Uusi lopullinen malli on kuvattu kuviossa 21.  
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Kuvio 21. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululle ehdotettu viimeisin versio verkkosivujen 

ylläpito ja kehitysorganisaatiosta 

 

Lopullinen organisaatiomalli toimii nyt niin, että kehityspäällikkö on keskellä eri toimijoita. 

Hän koordinoi yhteydenpitoa ja toimii tiedonjakajana ja resurssina verkkoviestinnän kokonai-

suudessa. Kehityspäällikön rooli tulee olla ensisijaisesti viestinnällinen ja ymmärtää markki-

noinnin kokonaiskenttä HAAGA-HELIAssa. Kehityspäälliköllä tulee olla myös tietoteknistä 

osaamista sekä projektinhallinnallista kokemusta. Tietohallinnon rooli on tukea järjestelmien 

osalta toimintaa mutta kehitys ei enää tapahdu tietotekniikka edellä. Toimintaa ohjaa uusi luo-

tava verkkoviestintäpolitiikka ja – suunnitelma, jotka pohjautuvat koko HAAGA-HELIAn 

viestintäsuunnitelmaan. Kehityspäällikön esimiehenä toimii kehitysjohtaja. 

 

Periaatteessa organisaation toimijat pysyivät samana viimeisimmässäkin versiossa mutta kuvi-

oon lisättiin näkyviin toimijoita, jotka liittyvät kokonaisuuteen mutta niitä ei ollut piirretty en-

simmäiseen malliin. 

 

Uusi esitetty organisaatiomalli voitaisiin ottaa kehitysjohtajan (Kinnunen 2009) mielestä käyt-

töön vuoden 2010 aikana mutta sillä erotuksella, että verkkoviestinnän avainhenkilön titteli ei 

todennäköisesti tulisi olemaan kehityspäällikkö. 

 

Verkkoviestintäpolitiikka & verkkoviestintäsuunnitelma 

Kehityspäällikkö 

(verkkosivujen) 

Kehitysjohtaja 

Sisällönpäivittäjät 

Tek-

nisten 

järjes-

telmi-

en 

yllä-

pito 

& 

tuki 

www-

suunnittelija 

HAAGA-HELIAn viestintäsuunnitelma 
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8.4 Verkkosivujen kehittämisen malli 

Työn edetessä muotoutui malli verkkosivujen kehittämiseksi, joka on esitelty kuviossa 22.  

 

 

 

Kuvio 22. HAAGA-HELIAn verkkosivujen kehittämisen pääkohdittainen malli 

 

Verkkosivujen kehittämisprosessi lähtee liikkeelle nykytilan kuvaamisella. Mukaan otetaan jo 

saatu palaute ja analysoidaan se. Jos vastaavia sivustoja on, tehdään myös kilpailija-analyysi tai 

sivustovertailu. Käytettävyyden tutkiminen täytyy perustua aina tietoon, joten valitaan tutkimi-

sen menetelmä, jonka avulla todetaan käytettävyyden tila ja mahdolliset ongelmat. Tämän jäl-

keen tehdään toimenpidesuunnitelma, testataan suunnitellut toimenpiteet ja toteutetaan ne. 

Kehittämisprosessin rinnalla kulkee jatkuvasti muutoksenhallinta sekä prosessin ja projektin 

johtaminen ja näiden välineet. Samoin verkkoviestintästrategia, verkkoviestintäsuunnitelma ja 

olemassa olevat ohjeet ym. täytyy myös prosessin kaikissa vaiheissa ottaa huomioon. 

 

8.5 Tuotantoprosessin tunnistaminen ja kuvaus 

Tuotantoprosessin kaikki osa-alueet, joita ovat: 

Toimintaympäristö 

- organisaation säännöt ja 

ohjeet 

- verkkoviestintästrategia  

ja -suunnitelma 

- verkkosivuihin liittyvät 

prosessit 

- verkkosivuihin liittyvät tek-

niset järjestelmät 

- verkkosivujen ylläpitoon ja 

hallintaan liittyvät roolit ja 

vastuut 

Kehittämisprosessi 

- nykytilan kuvaus 

- palautteen vastaanotto ja ana-

lysointi 

- kilpailija-analyysi 

- käytettävyyden analysoinnin 

välineen valinta 

- käytettävyyden analysointi 

- toimenpidesuunnitelman teko 

- testaus 

- toimenpiteiden toteutus 

- prosessin ja projektin johtaminen 

- muutoksenhallinta 

- mallit, menetelmät ja välineet 
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1. kartoitus,  

2. suunnittelu, 

3. tuotanto,  

4. testaus 

5. julkistus, seuranta sekä ylläpito,  

on tärkeää tunnistaa ja saattaa kaikkien toimijoiden tietoisuuteen (Mielonen ja Hintikka 2008). 

Prosessikaaviot työnjakoineen on hajautetussa sisällöntuotannossa erittäin tärkeää olla olemas-

sa sekä jalkauttaa ne kaikkien tietoisuuteen.  

 

Puuttuvat prosessikaaviot tulisi HAAGA-HELIAssa tehdä mahdollisimman pian. Nyt paino-

piste on liikaa sisällöntuotannossa ja sen johtamisessa. Ylläpidon kokonaisuuden laajentaminen 

koskemaan myös käyttökokemusten ylläpitoa on tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi tekninen 

ylläpito tulisi kuvata prosessikaavion muotoon tekijöineen. 

 

Teknisten järjestelmien painoarvoa kehitysprojekteissa tulee vähentää. Suunnittelun lähtökoh-

tana tulee olla tarvekartoitus ja käyttäjät sekä sivuston tarkoitus, ei tekninen julkaisujärjestelmä. 

Vasta tarvekartoituksen jälkeen mietitään nykyisten julkaisujärjestelmien sopivuutta tai sopi-

mattomuutta. 

 

Testaus tulee kytkeä osaksi tuotantoprosessia. Varsinkin ennen uuden sivuston julkaisua testa-

us tulee löytyä sisällytettynä johonkin prosessiin. Testausvaiheessa voidaan vielä puuttua on-

gelmiin, joita ei enää julkistuksen jälkeen voida ehkä korjata. 

 

Seuranta tulisi myös kytkeä osaksi prosessia. Ei riitä, että palautteen käsittely on prosessoitu. 

On myös mietittävä mitä palautteella tehdään, miten prosessi sen käsittelemiseksi etenee, ke-

nelle tieto palautteesta menee, missä ajassa toimenpiteitä tehdään, tehdäänkö muita toimenpi-

teitä kuten esimerkiksi tutkimuksia. 
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9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän luvun alussa on yhteenveto tutkimusongelmasta, -kysymyksistä, -tavoitteista ja käyte-

tyistä metodeista. Tämän jälkeen luvussa 9.2 esitetään tutkimustulokset ja niiden pohjalta kes-

kustelu luvussa 9.3 ja 9.4. Lopuksi luvussa 9.5 pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja yleistet-

tävyyttä sekä luvussa 9.6 esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

 

9.1 Yhteenveto tutkimusongelmasta, -kysymyksistä ja -tavoitteista sekä -metodeista 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli ratkaista, kuinka saadaan HAAGA-HELIA ammattikorkea-

koulun nykyiset www-sivut palvelemaan paremmin niin sidosryhmiä, potentiaalisia opiskelijoi-

ta, HAAGA-HELIAsta muuten kiinnostuneita mutta myös opiskelijoita ja henkilökuntaa. On-

gelmia oli havaittu saadun palautteen perusteella.  

 

Tutkimus koostui teoriaosuudesta ja empiriaosuudesta. Teoriaosuuteen liittyvä tutkimuskysy-

mys K1 oli seuraava: Mitä kirjallisuus kertoo verkkosivustojen käytettävyyden kehittämisestä? 

Tähän kysymykseen liittyen tavoitteena oli saada käsitys siitä mitä teoriatietoa kirjallisuudesta 

löytyy verkkopalveluiden kehittämisestä. Toiseksi tavoitteena oli selvittää nykyteorian mukai-

nen määritelmä käytettävästä verkkopalvelusta. Kolmanneksi tavoitteena oli selvittää mitä on-

gelmia voi tulla parannettaessa jo olemassa olevan verkkosivuston käytettävyyttä. Neljäntenä 

tavoitteena oli selvittää miten sisällöntuotannon organisointi ja verkkopalveluiden johtamiskäy-

tännöt vaikuttavat verkkopalveluiden käytettävyyteen. 

 

Empiriaosuudessa tarkasteltiin HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulua ja sen verkkosivujen 

tilaa. Empiriaan liittyviä tutkimuskysymyksiä oli kaksi. K2 oli seuraava: Mitä toimenpiteitä 

verkkosivujen käytettävyyden kehittämiseksi voidaan tehdä? K3 oli seuraava: Minkä tyyppinen 

organisaatiorakenne tukisi verkkosivujen käytettävyyden kehittämistä? Näihin empiriaan liitty-

vien kysymysten tavoitteena oli muodostaa käsitys HAAGA-HELIAn verkkopalveluiden ny-

kytilasta mahdollisten tehtyjen tutkimusten sekä saadun palautteen perusteella ja teetettävän 

käytettävyystutkimuksen avulla. Toiseksi tavoitteena oli arvioida verkkopalveluihin liittyvän 

johtamisorganisaation ja ylläpidollisen organisaation nykytilaa ja esittää tähän mahdolliset muu-

tokset. Kolmanneksi tavoitteena oli tutkimuksessa mahdollisesti ilmenevien käytettävyyson-

gelmien osalta korjaamistoimenpiteiden listaus. 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytettiin kirjallisuuskatsausta sekä empiriaan liittyvää toi-

mintatutkimuksellista otetta. 
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9.2 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Tutkimustulosten yhteenveto jaetaan seuraavassa kolmeen osaan. Ensin esitellään tärkeimmät 

havainnot käytettävyyden parantamiseksi. Sen jälkeen esitellään organisaatioon ja johtamiseen 

liittyvät havainnot. Lopuksi esitetään yhteenvedot kirjallisuuskatsaukseen ja empiriaan perus-

tuvista muista tutkimustuloksista. 

 

HAAGA-HELIAn verkkosivujen käytettävyyden parantaminen 

 

Verkkosivujen käytettävyyden arviointi ei ole yksiselitteistä. Käytettävyyttä arvioivia menetel-

miä on lukuisia mutta jokainen sivusto on omanlaisensa ja eri menetelmät tukevat toisiaan. Ei 

ole mielekästä tukeutua vain yhteen menetelmään. Tässä tutkimuksessa tulokset havaittiin käy-

tettävyystutkimuksen, palautteen, havainnoinnin, sivustovertailun ja kirjallisuuden avulla.  

 

Näiden johdosta voitiin tehdä ehdotukset käytettävyyden parantamiseen johtavista toimenpi-

teistä. Ehdotetut toimenpiteet liittyvät navigaatioon, etusivun sisältöön, sisältörakenteeseen ja 

tyyleihin. 

 

Verkkosivuihin liittyvä organisaatio ja johtaminen 

 

Käytettävyyden parantamiseen johtavien toimenpiteiden lisäksi tutkittiin verkkosivuihin liitty-

vän organisaation rakennetta, tuotantoprosesseja ja johtamista. Tärkein havainto on, että tuo-

tantoprosessin koordinointia on selkeytettävä, koska käytettävyyden parantamiseksi ehdotetut 

toimenpiteet eivät päädy käytäntöön. 

 

Verkkosivujen käytettävyyttä ja sen kehittämistä HAAGA-HELIAssa haittaa verkkosivuihin 

liittyvän organisaation it-lähtöisyys ja koordinoinnin puute. Tutkimuksen tulos on se, että 

verkkoviestinnän koordinointi tarvitsee HAAGA-HELIAssa markkinointi-, viestintä- ja it-

taitoisen vastuuhenkilön. 

 

Sen sijaan, että mietittäisiin mitä Internet-sivuston päänavigaatiossa lukee, tulisikin ensisijaisesti 

miettiä miten prosessi siitä päättämiseksi etenee. On turhaa pohtia eri ryhmissä mikä ei toimi ja 

mikä toimii, jos prosessi muutoksiin ei ole kunnossa. Myös se on tärkeää, miten sitouttaa verk-

kosivujen ylläpitoon liittyvät henkilöt toimintaan ja sen kehittämiseen. 
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Yhteenveto muista kirjallisuuskatsaukseen liittyvistä tutkimustuloksista 

 

Teoriaan pohjautuvaan kysymykseen K1 ja sen tavoitteisiin liittyen tutkimuksessa saatiin kirjal-

lisuuskatsauksen perusteella seuraavat tulokset: 

 

1. Kirjallisuudesta löytyy paljon teoksia liittyen käytettävyyteen, käytettävyyden kehittämi-

seen ja edelleen verkkosivujen käytettävyyteen. 

2. Verkkosivujen käytettävyys lyhimmillään määriteltynä tarkoittaa sitä, kuinka helppoa 

verkkosivuja on käyttää. Käytettävyys koostuu kuitenkin osa-alueista, joita ovat: opitta-

vuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. 

3. Kompastuskiviä parannettaessa jo olemassa olevan verkkosivuston käytettävyyttä aihe-

uttavat kehitystoimien suunnittelemattomuus, käyttäjien tottumien tapojen muuttami-

nen sekä tuotantoprosessin hallitsemattomuus. 

4. Verkkosivujen johtamisorganisaatio ja tuotantoprosessin organisoitu ja strategiaan 

pohjautuva ylläpito vaikuttavat parantavasti käytettävyyteen. Verkkoviestintä tarvitsee 

johtamista ja sitä ei voi tehdä muiden töiden ohella tuntematta verkkoviestinnän eri-

tyispiirteitä ja projektinhallintaa. Verkkoviestintää täytyy suunnitella ja kehittää jatku-

vasti. Verkkoviestinnän kehittäminen ei ole vain teknisien järjestelmien kehittämistä. 

 

Yhteenveto muista empiiriseen tutkimukseen liittyvistä tuloksista 

 

Kysymykseen K2 ja sen tavoitteisiin liittyvässä empiirisessä tutkimuksessa saatiin seuraavat 

muut tulokset: 

 

1. Uusi organisaatiokaavio verkkosivujen ylläpidon organisaatiolle 

2. Verkkosivujen kehittämisen malli 

 

9.3 Keskustelua tutkimuksesta 

Tämän tutkimuksen, työelämän kehittämistehtävän, kokonaisuus oli suuri. Silti tavoitteet saa-

vutettiin ja pystyttiin esittämään perusteltuja kehittämistoimenpiteitä HAAGA-HELIAn verk-

kosivuihin ja organisaatioon. Tutkimusprosessi eteni säännönmukaisesti ja aikataulussa pysyt-

tiin alusta loppuun.  
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Tutkimukselle ennakoidut riskit eivät haittaavasti toteutuneet. Suurena riskinä pidetty sisällön 

eläminen ei vaikuttanut tutkimuksen etenemiseen haittaavasti. Osaltaan tätä pienensi riskin 

tunnistaminen ja se, että tämä osattiin ottaa huomioon. Riskinä ollut tekninen alusta ja siihen 

liittyvät riskit toteutuivat siltä osin, että toimenpiteet, jotka kohdistettiin alustaan ja tekniseen 

työhön, eivät koskaan menneet käytäntöön. Myös tietoisuus siitä, että alustaa on hankala vaih-

taa, vaikutti siihen, että työssä ei otettu kantaa teknisiin alustoihin ja niiden eri vaihtoehtoihin. 

 

Tutkija, työn tilaaja sekä työn ohjaaja tapasivat tutkimuksen aikana muutaman kerran. Tapaa-

misia olisi voinut olla enemmänkin mutta vähintään tyydyttäviin lopputuloksiin päästiin toi-

mimalla näin.  

 

Työ edesauttoi tutkijan osaamista niin projektityöskentelyn kuin käytettävyyden, verkkovies-

tinnän ja sen kehittämisen osa-alueilta. On todennäköistä, että työ hyödyttää myös HAAGA-

HELIAa, jos ehdotetut toimenpiteet toteutetaan. 

 

9.4 Keskustelua tutkimustuloksista 

Käytettävyysnäkökulma on vain harvoin ollut määräävänä asiana HAAGA-HELIAn verk-

kosivuille tehdyissä kehittämistoimenpiteissä. Useimmiten käytettävyyttä suurempana syynä on 

ollut kiire julkaista sivusto tai tehdyt toimet. Julkaisu tapahtuu tästä johtuen usein keskeneräi-

senä. On huomioitavaa, että käytettävyyden parantaminen ja sen onnistumisen mittaaminen on 

hankalaa, koska mittareita tai tavoitteita ei ole asetettu. Näin ollen ainoastaan jatkossa saatava 

palaute ja sen laatu ovat mahdollinen mittari.  

 

Tämän tutkimuksen myötä syntyneisiin käytettävyyttä parantaviin toimiin ei ole pieniä poikke-

uksia lukuun ottamatta ryhdytty. Myös opiskelijat ovat tehneet vuosien varrella muutamia har-

joitustöitä liittyen Internet- ja extranet-sivustoihin ja näiden käytettävyyteen. Myöskään näissä 

esitettyihin ongelmakohtiin ei ole tehty muutoksia. Syitä on varmasti monia mutta varmasti 

asiaan vaikuttaa se, että tuotantoprosessia toimenpiteiden läpiviemiseen ei ole. Ja koska verk-

kosivujen tuotantoprosessi ei ole selvä, työt ovat jääneet roikkumaan. Kukaan ei ota toimenpi-

teistä vastuuta eikä esimerkiksi tätä voida osoittaa kenenkään esimiehenkään tehtäväksi, koska 

tuotantoprosessiin kuuluvat henkilöt työskentelevät eri tiimeissä.  

 

Rakenteen ja sisällön osalta voidaan todeta se, että ne elävät jatkuvasti. Myöskään tämän tut-

kimuksen puitteissa ehdotettuja asioita ei ole esitetty niin, että ne tulisi pitää ikuisesti. Verk-

kosivujen kehitystyö on jatkuva, päättymätön prosessi.  
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Tärkeämpää, kuin miettiä yksittäistä navigaatioelementtiä on, että prosessi muutoksien läpi-

viemiseksi on sujuva. Näin muutostarpeisiin voidaan reagoida välittömästi.  

 

Käyttäjien ja kohderyhmien kuuleminen on tärkeää. Jos nyt esitetyt rakenne tai sisältömuutok-

set osoittautuvat toimimattomiksi esimerkiksi tulevan palautteen perusteella, on uskallettava 

muuttaa sisältöä vastaamaan käyttäjien toiveita. Kuitenkin on muistettava se, että yksittäisten 

toiveiden perusteella ei lähdetä sisältöä muokkaamaan. Tämän takia jatkuva käytettävyyden 

tarkkailu on tärkeää. 

 

Sisällöntuottajat kokevat usein teknisen alustan hankalaksi käyttää. Jokaisessa alustassa on kui-

tenkin hyvät ja huonot puolensa eikä todennäköisesti ikinä päästä siihen, että kaikki olisivat 

tyytyväisiä. Parhaaseen tulokseen päästään, jos löydetään yksi sisällönhallintajärjestelmä, jonka 

käyttöön sisällöntuottajat voidaan kouluttaa hyvin ja sen avulla pystytään tuottamaan sisältöä 

niin Internet-sivustolle kuin intranet-sivustollekin. Jos kuitenkin joudutaan käyttämään useam-

pia järjestelmiä, on pidettävä huolta, että hallinnointi, ohjeistus ja organisaatio ovat verkkovies-

tinnän osalta kunnossa ja sisällöntuottajat voivat luottaa ”huolenpitoon” ja tukeen tarvittaessa. 

Näin myös verkkosivujen kehityksestä vastaa oikeasti joku ja palvelut kehittyvät jatkuvasti. 

 

Sisällönpäivittäjien ohjaus on tärkeää. Varsinkin, jos sisällönpäivittäjiä on kymmeniä tai käytet-

täviä sisällöntuotantojärjestelmiä on useita, on tärkeää, että kaikilla toimijoilla on selkeät peri-

aatteet miten tietoa päivitetään verkkosivuille ja mitä verkkokirjoittaminen käytännössä on. 

Sisällönpäivittäjät tarvitsevat koulutusta niin teknisestä järjestelmästä kuin verkkoviestinnästä-

kin. Ei riitä, että halukkaille annetaan oikeudet sisällöntuotantojärjestelmään ja laitetaan linkki 

käyttöoppaaseen. Tuloksena syntyvät kirjavat ja ei-käyttäjäystävälliset verkkosivut. 

 

Nykytilannetta HAAGA-HELIAn verkkosivujen organisaation osalta voisi kuvata hyvin to-

teamalla, ettei oikea käsi tiedä mitä vasen tekee. Tuotantoprosessi kokonaisuudessaan ei ole 

kenenkään hallussa. Periaatteessa HAAGA-HELIAssa on asialle määritelty vastuullinen johta-

ja, mutta käytännössä prosessien johtaminen ei toimi. Tuotantoprosessin osa-alueet eivät ole 

toimijoiden tiedossa. Prosessikuvaukset löytyvät osittain ja osittain niitä ei ole. Tuotantopro-

sessiin kuuluvat henkilöt ovat hajallaan organisaatiossa ja punaista lankaa yhteisestä tehtävästä 

ei ole tai ei ole saatettu toimijoiden tietoisuuteen. 

 

Verkkoviestinnän organisoinnin saattaminen parempaan tilaan alkaa yhteisen verkkoviestintä-

strategian luomisella. Sen jälkeen muodostetaan toimiva organisaatio verkkosivujen tuotantoon 
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sekä osoitetaan koordinoiva henkilö, jolla on myös valtaa vaikuttaa asioihin ja asioiden kul-

kuun. Tuotantoprosessin vaiheet prosessikaavioineen ja tekijöineen tulee saattaa kaikkien toi-

mijoiden tietoisuuteen. 

 

Osoitetut toimenpiteet eivät ole rakettitiedettä. Ne vaativat ainoastaan sen, että niihin paneu-

dutaan kunnolla ja asia tiedostetaan tarpeeksi ylhäällä organisaatiossa, jotta tuki toimenpiteiden 

toteutukselle saadaan. Tärkeään rooliin nousee se, miten nopeasti tähän HAAGA-HELIAssa 

reagoidaan. Asia on selvä mutta toteutuakseen se vaatii uusien toimintatapojen omaksumista ja 

uskallusta muuttaa totuttuja organisaatiomalleja. Lopullisen silauksen toimenpiteille antaa on-

nistunut jalkautus. Viestintä tehdyistä toimenpiteistä ja uudesta organisaatiosta ei saa jäädä 

tekemättä. 

 

9.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Vaikka verkkopalveluiden käytettävyyden kehittämiseen on olemassa kirjallisuuteen perustuvia 

yleispäteviä malleja ja suosituksia, mitään yksittäistä aukotonta arviointimenetelmää ei ole. Tä-

män takia jokainen sivusto on arvioita erikseen käyttämällä mielellään useampaa eri menetel-

mää. Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat käytettävyystutkimukseen, sivustovertailuun ja 

palauteanalyysiin.  

 

On muistettava, että käyttäjiltä kerätty palaute on aina henkilökohtaisten mieltymysten, koke-

musten ja taitojen vaikuttama eikä näin ole absoluuttinen totuus. Käytettävyystutkimus teetet-

tiin ulkopuolisella toimijalla, jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavat.  

 

Varsinkin ei-kaupallisten yritysten verkkopalveluilla, kuten koulujen, verkkopalveluiden käytet-

tävyydellä on omat erityispiirteensä. Yhteistä koulujen verkkopalveluiden käytettävyydelle on 

tietojen nopea löydettävyys ja tietojen luotettavuus sekä ajantasaisuus. Tämä tutkimus on hyvin 

yleistettävissä muiden vastaavien oppilaitosten käytettävyyden suunnitteluun ja verkkopalve-

luiden kehittämiseen.  

 

Organisaation kehittämisen osalta yleistettävyyttä lisää se, että lähteenä on käytetty kirjallisuut-

ta, joka pätee yleisestikin johtamiseen.   

 

 

Tutkimuksen luotettavuus kehittyi iteraatiokierrosten ansioista. Kehityskierroksia oli kaksi: 
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1. Käytettävyyden parantaminen 

2. Organisaation kehittäminen 

 

Lisäksi tuloksena syntynyt organisaatiomalli testattiin esittämällä se valitulla joukolla HAAGA-

HELIAn henkilökuntaa. Näin saadut havainnot paransivat mallin luotettavuutta. Merkittävästi 

tutkimuksen laatua lisää se, että tulokset perustuvat empirian lisäksi laajaan kirjallisuuskatsauk-

seen. 

 

9.6 Ehdotuksia jatkokehitykseksi 

Tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavia jatkotutkimusaiheita: 

 

1. Uusi käytettävyystutkimus, kun ehdotetut sisältö- ja rakennemuutokset, sekä pikaisesti 

tehtävät toimenpiteet on toteutettu 

2. Tuotantoprosessin mallintaminen kokonaisuudessaan 

3. Englanninkielisen sivuston käytettävyystutkimus  

4. Extranet-sivuston käytettävyyden kehittämisprojekti 

5. Käyttäjien mallintaminen ja käyttötapausten kuvaaminen 

6. Sisällönhallintajärjestelmien uusiminen 

 

Kun ehdotetut sisältö- ja rakennemuutokset on toteutettu, olisi paikallaan teettää uusi käytet-

tävyystutkimus samantyyppisillä käyttäjillä kuin tämän tutkimuksen puitteissa teetetty käytettä-

vyystutkimus. Reliabiliteettiä lisäisi se, että käytettävyystutkimuksen toteuttaisi sama yritys, joka 

teki nyt tehdyn tutkimuksen. Käytettävyystutkimuksen voi tehdä samoista lähtökohdista myös 

joku muu käytettävyyteen perehtynyt yritys, henkilö tai esimerkiksi HAAGA-HELIAn opiske-

lija. 

 

Verkkosivujen tuotantoprosessin avaaminen yksittäisiksi prosesseiksi, jotka sisältävä tekijät 

rooleineen, tulisi tehdä seuraavassa vaiheessa. 

 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin englanninkielisen sivuston kehittäminen. Se on kui-

tenkin ammattikorkeakoululle tärkeä osa sivustoa, joten sen kehittämiseen kannattaa myös 

panostaa. Englanninkielinen sivusto ei ole vain suomenkielisen sivuston käännös vaan sen 

sisältö täytyy miettiä kohderyhmän tarpeiden mukaan. Sisältö saattaa olla hyvin suureltakin 

osin erilainen kuin vastaava suomenkielinen osio. 
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Extranet-sivusto on laaja kokonaisuus ja suurelta osin sen kehittäminen jäi tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. Kuitenkin osa tuloksista viittasi extranetiin ja sen käytettävyysongelmiin. Tämän 

takia extranetin jo todetut käytettävyysongelmat tulisi korjata ja tämän jälkeen toteuttaa käytet-

tävyystutkimus, jonka pohjalta voidaan tehdä uusi toimenpidesuunnitelma. Tämä on oma ko-

konaisuutensa, jonka läpiviemiseen kannattaa perustaa oma kehitysprojekti. 

 

Käyttäjien mallintaminen kaikilla HAAGA-HELIAn verkkosivustoilla käyttäjäpersoonien ja 

käyttötapausten kuvaamisella olisi hyvä tehdä jatkoa varten. Internet-sivuston ja extranet-

sivuston käyttäjien mentaalinen malli on sivustoja käytettäessä hyvin erilainen. Kun käyttäjät 

on kuvattu ”persooniksi”, ja yleisimmät käyttötapaukset mallinnettu, on verkkosivujen kehit-

täminen jatkossa helpompaa. Näin käyttäjät personoituvat konkreettisiksi hahmoiksi suuren 

käyttäjämassan sijaan ja heille voidaan suunnitella verkkosivustolla suoritettavia tehtäviä pa-

remmin, kun ne on selvästi mallinnettu. 

 

Sisällönhallintajärjestelmien uusiminen tulisi miettiä. Nyt käytössä on kaksi erillistä täysin eri-

laista sisällönhallintajärjestelmää, joita ei voida integroida keskenään. Sisältö verkkosivuille 

tuotetaan näillä kahdella järjestelmällä ja joudutaan kopioimaan useille sivustoille. Tämä aiheut-

taa sekä tuplatyötä, että käytettävyysongelmia. Sisällönhallintajärjestelmien vaihtamista mahdol-

lisesti yhdeksi järjestelmäksi, joka pystyisi tuottamaan sisältöä niin Internetiin, extranetiin kuin 

intranetiinkin tulisi vakavasti harkita. Näin sisällöntuottajien tarvitsisi hallita vain yksi järjestel-

mä ja se osaltaan nostaisi sivustojen käytettävyyttä, poistaisi tuplasisältöjä ja vähentäisi työmää-

rää. Myös sivustojen ulkoasut olisivat paremmin hallittavissa, kun käytössä olisi vain yksi järjes-

telmä. 
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