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Johdanto

Aihe tähän toiminnalliseen opinnäytetyöhön löytyi työni kautta. Työskentelen digital content editorina B2C-puolella monikansallisesti toimivan yrityksen Suomen organisaatiossa
markkinoinnissa. Merkittävä osa työstäni koostuu yrityksen verkkosivujen sisältöjen päivittämisestä, jota teen yhdessä muun digital content -tiimin kanssa. Tiimimme on organisoitunut niin, että olemme jakautuneet B2B- ja B2C-tiimeihin. Käytämme kuitenkin molemmissa tiimeissä samaa julkaisujärjestelmää, Magnolia CMS:ää. Opinnäytetyön aloittamisen aikaan tiimeissä työskenteli yhteensä 11 editoria.

Verkkosivujen julkaisujärjestelmässä sivut rakentuvat erilaisista komponenteista, joiden
sisään voidaan asettaa sisältöjä, kuten kuvia, tekstiä tai videoita. Käytössämme on yhteensä yli 130 komponenttia, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja siten erilaisia käyttötarkoituksia. Osalla niistä on selkeä ja yksiselitteinen käyttötarkoitus ja -tapa, kun taas joidenkin
komponenttien käytön periaatteet vaativat vielä kirkastamista. Komponenttien suuren
määrän vuoksi osa niistä on editoreille vieraampia kuin toiset. Niiden hallintaan lisää
haastetta tuo se, että julkaisujärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa, sillä digital content tiimin ulkopuolinen kehitystiimi suunnittelee ja koodaa jatkuvasti uusia komponentteja ja
tekee parannuksia vanhoihin. Digital content -tiimillä ei ole ollut ajantasaista ja riittävän
laajaa ohjeistusta komponenttien käytöstä ja sellaiselle on huomattu tarve päivittäisissä
työtehtävissä.

1.1

Opinnäytetyön tavoite ja rajaus

Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda digital content -tiimille ohjeistus verkkosivuilla käytettävien komponenttien käytöstä. Työn teoriana käytän käyttäjälähtöisen suunnittelun teoriaa, jolla pyrin varmistamaan, että ohjeistuksesta tulee tarpeeseen vastaava. Ohjeistus
on onnistunut, jos sen koetaan vastaavan sisällöllisesti tiimin tarpeita ja jos se on helposti
ymmärrettävä. Se julkaistaan tiimin käyttöön organisaation sisällä digitaalisessa muodossa. Ohjeistus hyödyttää niin B2C- kuin B2B-tiimejä päivittäisten työtehtävien hoitamisessa. Se liittyykin laajemmin tiimin toimintatapojen hiomiseen ja toiminnan tehostamiseen. Koko digital content -tiimi hyötyy ohjeistuksesta ajankäytöllisesti, kun tieto komponenttien käytöstä on kootusti yhdessä paikassa. Se ei kuitenkaan korvaa uusien työntekijöiden Magnolia CMS -perehdytystä, vaikka ohjeista onkin hyötyä perehdytysprosessissa.

Henkilökohtainen tavoitteeni on digital content editor -osaamiseni syventäminen. Työ on
helpompaa, kun käytössä olevasta julkaisujärjestelmästä on mahdollisimman paljon
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tietoa. Päivittäisissä työtehtävissäni pääsen myös itse hyödyntämään ja käyttämään tekemääni ohjeistusta ja seuraamaan sen toimivuutta kollegojeni käytössä.

Ohjeistus koskee nimenomaan kohdeorganisaation käyttämän julkaisujärjestelmän komponentteja. Uskon kuitenkin, että mikä vain isompi verkkosivut omaava organisaatio toimialasta riippumatta voi hyödyntää tätä opinnäytetyöraporttia. Raportista saa käsityksen
siitä, millaisia asioita verkkosivuilla käytettävien komponenttien ohjeistuksessa pitäisi huomioida.

Opinnäytetyöstäni on rajattu pois graafisten ohjeiden ja Tone of Voicen käsittely. Kohdeorganisaatiolla on jo olemassa omat graafiset ohjeet, joita voidaan sivuta, jos jonkin komponentin ominaisuudet sitä edellyttävät. Myöskään komponenttien sisälle tuleviin tekstisisältöihin ei ole tarkoitus ottaa yksityiskohtaisesti kantaa, sillä kohdeyrityksellä on erillinen
Tone of Voice -ohjeistus. Yrityksen käyttämässä julkaisujärjestelmässä on mahdollista valita verkkosivuston yksittäisille sivuille erilaisia sivupohjia, mutta tässä opinnäytetyössä käsitellään vain yleisimmin käyttämämme sivupohjan komponentteja.

1.2

Digital content editorin työ julkaisujärjestelmässä

Digital content editorin työtehtävät vaihtelevat varmasti paljon eri yrityksissä. Meidän organisaatiossamme verkkosivujen sisältöjen päivittäminen on digital content editorin merkittävin työtehtävä. Verkkosivujen sisältöjen ylläpitoon liittyvät työpyynnöt vaihtelevat laajuudeltaan paljon. Vähäisimmät työt ovat kirjoitusvirheiden korjaamista ja kuvien tai pdf-tiedostojen vaihtamista uusiin ja isoimmat usean sivun laajuisia, uusien sivukokonaisuuksien
luomista tai jo olemassa olevien kokonaisuuksien uudistamista. Pääasiassa työpyynnöt
tulevat tiimimme ulkopuolelta.

Digital content editorin työ edellyttää oikolukutaitoa ja brändiohjeiden noudattamista. Lisäksi sisältöjä suunnitellessa on välttämätöntä osata asettua asiakkaan rooliin, jotta sisällöstä tulee relevanttia ja kohderyhmälle ymmärrettävää. Julkaisujärjestelmän käyttäminen
vaatii myös visuaalista silmää ja loogista päättelykykyä, kun editori valitsee esimerkiksi johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen komponenttia. Tuotettavan tekstin on myös oltava
kompaktia, sillä osaan komponenteista mahtuu rajallinen määrä tekstiä.

Verkkosivujen sisältöjen editointiin liittyvien peruskäsitteiden tietäminen on välttämätöntä,
jotta tuotoksena syntyvän komponenttiohjeistuksen tarkoituksen voi ymmärtää. Seuraavaksi läpi käytävät käsitteet on järjestelty suurimmasta kokonaisuudesta pienimpään. Näin
niihin tutustuminen etenee loogisesti. Varsinaista teoriaosuuden käsitteistöä on luvussa 2.
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Julkaisujärjestelmä eli englanniksi Content Management System (CMS) tarkoittaa ohjelmistoa, jolla verkkosivujen sisältöä ylläpidetään (Innowise 2018). Julkaisujärjestelmiä on
tarjolla monilta eri palveluntarjoajilta. Esimerkiksi meidän organisaatiomme käytössä on
Magnolia CMS.

Sivupuu tarkoittaa sitä, millaiseen hierarkkiseen järjestykseen verkkosivuston yksittäiset
sivut on luotu julkaisujärjestelmään. Verkkosivun etusivu on hierarkiassa ylimpänä ja muut
sivut siitä seuraavilla tasoilla alasivuina tai alasivujen alasivuina. (Crasman 2018.) Sivupuuta voi verrata esimerkiksi opinnäytetyön lukurakenteeseen, jossa on kansilehti, ylälukuja, alalukuja ja alakulujen alalukuja.

Sivupohja on yksittäiselle sivulle valittava pohja, joka määrittää millaiseen käyttöön sivu
sopii ja miten sivulla oleva sisältö esitetään (Innowise 2018). Erilaisille sivupohjille on tarjolla erilainen valikoima komponentteja ja toimintoja. Tässä opinnäytetyössä keskitytään
yleisimmin kohdeorganisaatiossa käytössä olevan sivupohjan komponentteihin.

Komponentti on yksittäisen sivun rakennuspalanen, jonka sisälle tulee esimerkiksi kuvaa, tekstiä tai videota ja joita voidaan muokata esimerkiksi komponentin leveyden ja mobiiliskaalautuvuuden osalta. Eri komponentit sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin. (Magnolia CMS 2.8.2018.)

Variantti on sivulle luodun komponentin versio. Variantin avulla komponentin voi kohdentaa näkymään tietylle ryhmälle, ajastaa sisällön näkymään tiettyyn aikaan tai sen avulla
komponentin voi piilottaa väliaikaisesti. (Magnolia CMS 2019.) Esimerkiksi rajatun ajan
näkyvillä olevat kampanjasisällöt tehdään sivuille usein varianteilla.
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Käyttäjäkokemus ja käyttäjälähtöisyys

User experience (UX) tarkoittaa suomeksi käyttäjäkokemusta, josta puhutaan joskus
myös käyttökokemuksena. User experience design (UXD) tarkoittaa taas käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Käyttäjäkokemussuunnittelua voidaan soveltaa niin palvelujen, sovellusten, verkkosivujen, ohjelmistojen kuin tilojenkin suunnittelussa. Suunnitteluprosessi
tähtää siihen, että kulloinkin suunnittelun kohteena olevan tuotoksen käyttäminen olisi
kohderyhmälle mahdollisimman helppoa ja miellyttävää. (Chesnut & Nichols 2014, 8.)
Käyttäjäkokemussuunnittelua voidaankin pitää yhtenä käyttäjälähtöisyyden osa-alueena.

Käyttäjäkokemukseen liittyviin asioihin on kiinnitetty huomiota jo pitkään, mutta varsinaisesti käyttäjäkokemuksen käsitteenä lanseerasi Don Norman vuonna 1993. Hän työskenteli tuolloin Applella, jossa user experience -termiä käytettiin jo, mutta Norman vei sen pidemmälle tekemällä siitä työpaikallaan ammattinimikkeen. Käyttäjäkokemus onkin siitä
asti ollut Normanin uran tärkeimpiä asioita ja 1998 hän perusti käytettävyyssuunnitteluun
perehtyneen Jakob Nielsenin kanssa Nielsen Norman Groupin, joka tarjoaa käyttäjäkokemukseen liittyvää tutkimusosaamista ja konsultointia. (Nielsen Norman Group 2018a.)

Norman ja Nielsen (Nielsen Norman Group 2018b) ovat määrittäneet käyttäjäkokemuksen
tarkoittavan kaikkea vuorovaikutusta käyttäjän sekä yrityksen ja sen tuottamien palveluiden ja tuotteiden välillä. Käyttäjäkokemussuunnittelu-termiä käytetään useimmiten verkkosivuihin, verkkokauppaan, sovelluksiin ja muihin digitaalisiin käyttöliittymiin tai vähintäänkin osittain digitaalisesti toimiviin ostopolkuihin liittyvissä asioissa. Nielsenin historia
Applella on saattanut myös vaikuttaa siihen, mitkä toimialat ovat ottaneet termin vankimmin käyttöönsä.

Parhaimmillaan hyvä käyttäjäkokemus tarjoaa käyttäjälle mielihyvää. Käyttäjäkokemukseen vaikuttavat käytettävän kohteen selkeys, estetiikka, helppous ja se, miten hyvin kohdetta on mahdollista käyttää intuitiivisesti eli ilman erillisiä ohjeita. Käyttäjäkokemusta
määritellään siis tunteiden kautta, eikä esimerkiksi sen kautta, kauanko tietyn työtehtävän
suorittaminen kestää minuutteina. Olennaista on, millaista kohteen käyttäminen on, ja millaisia ajatuksia se herättää. (Virtanen 2018.)

2.1

Käyttäjäkokemuksen lähikäsitteistöä

Käyttäjäkokemussuunnitteluun ja käyttökokemussuunnitteluun liittyy runsaasti lähikäsitteistöä ja eri käsitteiden rajapintoja voi olla välillä vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi osa
niistä on sisäkkäisiä tai osittain päällekkäisiä keskenään. Olen järjestellyt kuvaan 1
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käyttäjäkokemussuunnittelun lähikäsitteistön hierarkkisesti, jotta käsitteiden keskinäiset
suhteet olisi helpompi hahmottaa ja jotta käyttäjäkokemuksen rooli osana isompaa kokonaisuutta olisi ymmärrettävämpi. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on kattotermi, joka pitää sisällään käytettävyyden, johon liittyvät käyttäjäkokemussuunnittelu ja sen yhtenä osana
käyttöliittymäsuunnittelu.

Kuva 1. Käyttäjäkokemussuunnittelun ja sen lähikäsitteistön keskinäinen hierarkia.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu on tullut tutuksi nimenomaan teknologiatuotteiden suunnitteluprosessissa ja laajentunut siitä myös muiden toimialojen käyttöön. Käyttäjälähtöisen
suunnittelun periaatteiden mukaan käyttäjää ei sopeuteta tuotteen tai palvelun käyttöön,
vaan tuote tai palvelu sopeutetaan kohderyhmän tarpeisiin ja tapoihin. Tarkoituksenmukaista ei kuitenkaan ole se, että käyttäjä joutuisi itse suunnittelijan rooliin, vaan sen sijaan
suunnittelijan on hyvä kerätä tietoa käyttäjiltä koko suunnitteluprosessin ajan esimerkiksi
kyselyillä tai havainnoinnilla. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on sellaista, jonka tuotos tyydyttää käyttäjän tarpeen. (De Mooij ym. 2005, 108–189.) Tarpeen tyydyttävyyden määrittämiseen sopivat hyvin käytettävyyden kriteerit.

Käytettävyys on käyttäjäkokemussuunnittelua laajempi käsite. Sillä mitataan tuotteen tai
palvelun käyttöä tuloksellisuuden, tehokkuuden ja miellyttävyyden näkökulmista. Käytettävyydessä on kyse käyttäjän ja tuotteen keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Käytettävyys
voidaan jakaa myös fyysiseen ja kognitiiviseen ergonomiaan. Fyysisellä ergonomialla tarkoitetaan tiettyjä olettamuksia kohderyhmästä, kuten kykyä nähdä ja käyttää käsiä tietyllä
tavalla. Esimerkiksi näkörajoitteinen ihminen voi kokea verkkosivun käytettävyyden hyvin
eri tavalla, kuin valtaosa käyttäjistä. Kognitiivinen ergonomia taas edellyttää, että
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verkkosivut toimivat tyypillisten hahmotustapojen, muistamisen ja oppimisen ehdoilla. (De
Mooij ym. 2005, 178, 180–181.)

Käytettävyydessä tuloksellisuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin tai huonosti käyttäjä
pääsee tuotetta tai palvelua käyttämällä tavoittelemaansa lopputulokseen (Jokela 2010,
18). Esimerkiksi julkaisujärjestelmää käyttäessä toiminta on tuloksellista, jos editori löytää
sopivan komponentin ja sivusta tulee ulkonäöltään ja toiminnallisuuksiltaan sellainen kuin
oli aiottu. Tuloksellisuus huononee, jos sopivaa komponenttia ei löydy ja toteutuksessa
joudutaan tekemään paljon kompromisseja.

Toinen käytettävyyden mittari on tehokkuus. Tehokkuutta määrittää se, kuinka paljon resursseja tavoitteen saavuttaminen vaatii. Tyypillinen tehokkuuden mittari on aika, mutta
tehokkuutta voidaan mitata myös esimerkiksi sillä, paljonko henkisiä resursseja tietty tehtävä on vaatinut. (Jokela 2010, 18.) Käytettävyyden tehokkuus on hyvä, jos editori löytää
julkaisujärjestelmästä sopivat komponentit nopeasti ilman uuvuttavaa ja aikaa vievää kokeilua.

Käytettävyyden kolmas mittari on miellyttävyys eli se, kuinka miellyttävänä käyttäjä kokee
tuotteen tai palvelun käytön tai esimerkiksi tuotteen tilausprosessin. Miellyttävyydessä on
kyse subjektiivisesta kokemuksesta. (Jokela 2010, 18.) Käytön miellyttävyys on myös
käyttäjäkokemuksen ainoa arviointikriteeri (Virtanen 2018). Käyttäjäkokemusta voidaan
siis pitää käytettävyyden alakäsitteenä, jossa palvelun, tuotteen tai prosessin koettu miellyttävyys on pääroolissa.

User interface (UI) design eli käyttöliittymäsuunnittelu eroaa käyttäjäkokemussuunnittelusta, vaikka käsitteissä on myös paljon päällekkäisyyttä. Käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta, jonka yksi osa käyttöliittymäsuunnittelu on. Käyttöliittymäsuunnittelussa painopiste on sillä, miltä tuote, palvelu tai verkkosivu näyttää ja onko sen
käyttö sinällään helppoa ottamatta kantaa käyttöliittymässä oleviin sisältöihin. (Norman
Nielsen Group 2018b.)

Käyttöliittymäsuunnittelulla voidaan vaikuttaa verkkosivuilla esimerkiksi navigaation sijaintiin, sen sisältöön ja hierarkiaan. Lisäksi käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät esimerkiksi se,
miten sivuston visuaalinen ilme noudattaa brändisääntöjä värien, fonttien ja sommittelun
osalta. (Virtanen 2018.) Esimerkiksi verkkosivu voi olla rakenteeltaan ja ulkoasultaan miellyttävä ja looginen käyttää, jolloin sen käyttöliittymäsuunnittelu on hyvällä tasolla. Jos taas
kyseinen verkkosivu olisikin osa ostopolkua, jossa maksun jälkeinen kommunikointi
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asiakkaalle olisi heikkoa tai ostetun tuotteen toimitus hidasta, olisi käyttäjäkokemus kuitenkin asiakkaalle heikko.

2.2

Käyttäjälähtöisen suunnittelun prosesseja

Käyttäjälähtöisestä suunnittelusta on kehitetty paljon vaihtoehtoisia prosesseja, mutta
niissä kaikissa on myös yhteisiä piirteitä. Käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessi ei koskaan ole lineaarinen, vaan kehämäinen. Siinä on olennaista, että työn tulosta arvioidaan
ja parannetaan tarvittaessa aiempiin prosessin vaiheisiin palaten. On myös tärkeää muistaa, että prosessin myötä tehty tuotos ei ole pääroolissa, vaan se, mitä sen avulla halutaan saavuttaa (Gothelf & Seiden 2016, 22). Esimerkiksi julkaisujärjestelmän komponenttien käyttöohjeiden arvo ei ole siinä, että ohjeistus on mahdollisimman paljon tietoa sisältävä dokumentti, vaan siinä, että se helpottaa digital content -tiimin töitä.

Tässä luvussa käydään läpi ihmislähtöinen suunnitteluprosessi ISO 9421-210 -standardin
mukaan sekä käyttäjälähtöisyyttä ja Lean-ajattelua yhdistelevä Lean UX-prosessi. Valitsin
käsiteltäväksi juuri nämä kaksi suunnitteluprosessia siksi, että ne ovat luonteeltaan hyvin
erilaisia. Ihmislähtöisen suunnittelun standardi on tietyn instanssin tarkoin määrittelemä
prosessi, kun taas Lean UX:ssä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun sovelletaan monesti jo
liiketalouden perusopinnoissa käsiteltyä johtamisfilosofiaa, jonka pohjimmainen tarkoitus
on karsia prosesseista ylimääräiset vaiheet pois.

2.2.1

Ihmislähtöinen suunnitteluprosessi ISO 9421-210 -standardin mukaan

Suomen Standardointitoimisto SFS:n julkaisema ISO 9241-210 -standardi käsittelee vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeistä suunnittelua ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomian näkökulmasta. Standardissa on myös määritetty prosessikaavio
ihmislähtöiseen suunnitteluun. Kaavion kehämäisen osan aktiviteetit voidaan jakaa neljään osaan: käyttötilanteen ymmärtämiseen ja määrittelyyn, käyttäjävaatimusten määrittelyyn, suunnitteluratkaisujen tuottamiseen sekä suunnitteluratkaisujen arviointiin. (Suomen
Standardisoimisliitto SFS 2010, 26). Kuvassa 2 havainnollistetaan ihmislähtöisen suunnittelun prosessikaavio standardin mukaisesti.
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Kuva 2. Ihmislähtöisen suunnittelun prosessikaavio SFS-EN ISO 9241-210 -standardia
mukaillen. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 28)

Standardissa ei oteta kantaa käytettyihin metodeihin, vaan ainoastaan prosessin vaiheisiin, joten se on laajasti sovellettavissa moniin erilaisiin projekteihin. Vaikka siinä puhutaan ihmiskeskeisyydestä, voidaan sitä soveltaa myös käyttäjälähtöiseen suunnitteluun,
koska termit ovat niin lähekkäisiä. Standardin periaatteet muistuttavat paljon luvussa 2.1
esiteltyä käytettävyyden käsitettä, jonka yhtenä osana voidaan pitää käyttäjäkokemusta.

Yleisesti ihmiskeskeinen suunnittelu mukailee tyypillisiä suunnittelun vaiheita. Niitä ovat
vaatimuksien kartoitus, suunnittelu, todentaminen ja kelpuutus. Tyypillisistä suunnittelun
vaiheista se kuitenkin eroaa siten, että käyttäjien palautetta halutaan saada jo luonnoksista ja karkeista prototyypeistä ennen lopullisen työtuotoksen tekemistä. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 26.)

Ihmiskeskeinen suunnitteluprosessi alkaa käyttötilanteen ymmärtämisestä ja määrittelystä. Täytyy tunnistaa käyttäjäkohderyhmä, sen ominaisuudet ja tehtävät. Lähtötila-analyysi kannattaa tehdä, koska sen avulla on helpompi ymmärtää käytön nykyisiä ongelmakohtia. Analyysin avulla suunnitteilla olevat uudistukset voidaan priorisoida järkevästi.
Standardin mukaan käyttötilanteen kuvauksen on sisällettävä käyttäjien, heidän sidosryhmiensä ja ominaisuuksiensa kuvaaminen, käyttäjien tavoitteet ja tehtävät sekä järjestelmän ympäristöt, kuten laitteistot ja ohjelmistot ja tarvittaessa myös sosiaalisen,
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kulttuurillisen ja fyysisen ympäristön piirteet. Painopiste lähtötila-analyysissa on kuitenkin
käyttäjävaatimusten määrittely, joka on ihmislähtöisen suunnittelun tärkeä piirre. (Suomen
Standardisoimisliitto SFS 2010, 32.)

Lähtökohtien selvittämisen jälkeen aloitetaan tuottamaan suunnitteluratkaisuja ideoimalla.
Ideoiden on hyvä perustua käyttötilanteen kuvaukseen ja lisäksi vertailukohteisiin, yleisiin
aihepiirin standardeihin ja käytäntöihin sekä projektia työstävän tiimin tietotaitoon. Suunnitteluratkaisuissa on huomioitava koko käyttäjäkokemus. Ihmislähtöisen suunnittelun tärkein periaate on käyttäjien tyytyväisyys sekä käytön tuloksellisuus ja tehokkuus. Tältä osin
ihmislähtöinen suunnittelu siis poikkeaa käyttäjäkokemussuunnittelusta, joka huomioi vain
käyttäjän subjektiivisen kokemuksen miellyttävyydestä. Muita ihmislähtöisen suunnittelun
periaatteita ovat suunnitellun ratkaisun sopivuus tehtävään, vastaavuus käyttäjän odotuksiin, sopivuus oppimiseen, hallittavuus, virheiden sieto ja sopivuus yksilöllistämiseen.
(Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 32, 34.)

Ideoinnin jälkeen jatkoon valittavat suunnitteluratkaisut konkretisoidaan skenaarion, simulaation, mallikappaleen tai prototyypin muotoon. Konkretisointia käytetään koetilanteissa,
joissa kohderyhmän edustajat saavat kokeilla konkretisointia ja kertoa siitä mielipiteensä
valitun metodin mukaisesti. Käytännön etuina ovat useiden konseptien tutkiminen ennen
rajaamista sekä ketterä oppiminen ja mahdollisuus saada palautetta jo prosessin alkuvaiheilla. Käyttäjätestien pohjalta saadaan selville, mitkä asiat ideoissa toimivat ja mitkä eivät. Siksi testejä kannattaa tehdä jo projektin alkutaipaleella. Konkretisointeihin voidaan
tehdä muutoksia ja suorittaa tarvittaessa testaus uudelleen. Prosessissa tyypillistä on iteratiivisuus eli se, että suunnitteluratkaisuja arvioidessa on tarpeen palata johonkin aiempaan vaiheeseen täydentämään taustatietoja tai korjaamaan suunnitelmaa. (Suomen
Standardisoimisliitto SFS 2010, 32, 36.)

On tärkeää, että käyttäjät pääsevät arvioimaan suunniteltuja ratkaisuja jo projektin alkuvaiheessa. Näin saadaan lisätietoa käyttäjien preferensseistä ja vältytään siltä, että projekti etenisi käyttäjien toiveista eriävään suuntaan. Käyttäjäkeskeistä arviointia kannattaa
käyttää käyttäjätarvetiedon keräämisessä, idean konkretisoinnin arvioinnissa, käyttäjävaatimusten saavuttamisen arvioinnissa ja eri ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa. Jokaisessa
projektin vaiheessa arviointia ei kuitenkaan kannata suorittaa, koska se on aikaa ja resursseja vievää. Jatkuva käyttäjäarviointi haittaa helposti projektin aikataulutusta, eikä tarjoa merkittävästi uutta tietoa siihen nähden, miten paljon aikaa ja vaivaa vastausten analysointi vaatii. Sen sijaan on tunnistettava ne avainkohdat, joissa käyttäjäarviointia todella
tarvitaan. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 38.)
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Käyttäjäkeskeistä arviointia on standardin mukaan kahta erilaista: käyttäjäpohjaista testausta sekä käytettävyys- ja esteettömyysohjeisiin perustuvaa arviointia. Näistä käyttäjäpohjainen testaus on lähempänä käyttäjäkokemussuunnittelua. Siihen liittyvät olennaisesti
mallit, prototyypit ja muut konkretisoinnit. Varhaisen vaiheen testauksessa konkretisoinnin
ei pidä olla tarkkaan viimeistelty versio suunnitellusta ratkaisusta, koska muuten sen luomiseen on todennäköisesti käytetty turhan paljon resursseja. Sen sijaan konkretisoinnin
on hyvä esittää idea vain olennaisilta osin. Testaustilanteet voivat projektin luonteesta ja
vaiheesta riippuen vaihdella yksinkertaisista testiympäristöistä todellisessa käyttöympäristössä suoritettaviin kenttätutkimuksiin. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 38, 40.)

2.2.2

Lean UX -prosessi

Lean UX -prosessissa käyttäjäkokemussuunnittelun periaatteet yhdistyvät Lean-ajatteluun. Prosessi alkaa olettamuksen määrittelyllä ja sitä kautta hypoteesin luomisella. Sen
jälkeen tuotosta suunnitellaan vain sen verran, että sitä testaamalla voidaan selvittää, pitikö hypoteesi paikkansa. Tästä kevyen tason konkretisoinnista käytetään yleisesti myös
englanninkielistä termiä minimum viable product (MVP) eli vapaasti suomennettuna pienin
mahdollinen versio tuotteesta (jatkossa testituotos). Testaus testituotoksen avulla auttaa
selvittämään, onko suunnitelma etenemässä oikeaan suuntaan. Mikäli testituotoksen
myötä ilmenee muutostarpeita, aloitetaan prosessikehä alusta ja suunnitellaan paranneltu
testituotos, jota testataan uudelleen. Kun konkretisoinnin suoriutumiseen ollaan tyytyväisiä, voidaan edetä testituotoksesta kohti varsinaista tuotosta. (Gothelf & Seiden 2016, 22.)

Lean UX -prosessikaavio (kuva 3) kuvaa kehämäistä prosessia, jolla on hyvin paljon yhtäläisyyksiä ISO 9241-210 -standardissa esitetyn ihmislähtöisen suunnittelun prosessikaavion kanssa. Siinä on kuitenkin myös muutama eroavaisuus. Lean UX esittää prosessin
pelkkänä kehänä korostaen käyttäjäkokemuksen jatkuvaa kehittämistä. Standardin mukaisessa prosessikaaviossa on kuitenkin selkeästi myös alku ja loppu. Lisäksi standardin
kaaviossa esitetään iteratiivinen toiminta loogisemmin. Aina ei ole tarpeellista käydä koko
kehämäistä prosessia läpi, kun huomataan tarve muutoksille. Sen sijaan voidaan joustavasti siirtyä suoraan siihen prosessin vaiheeseen, josta alkaen muutoksia tarvitsee tehdä.
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Kuva 3. Lean UX -prosessikaavio. (Gothelf & Seiden 2016, 22)

Lean UX -prosessi alkaa olettamuksen määrittelystä. Suunnittelijalla voi olla jo jonkinlainen käsitys kohderyhmästä, sen toiveista ja tarpeista. Pelkkä mututuntumalla tehty arvio
ei kuitenkaan riitä, sillä siihen liittyy suuri riski. Jos suunnittelijalla ei ole riittävää käsitystä
kohderyhmästä, voi koko prosessi alkaa etenemään kohderyhmän tarpeista poikkeavaan
suuntaan jo alusta alkaen, jolloin sen korjaaminen on työlästä. Siksi on tärkeää tiedostaa
olettamuksien ja tosiasioiden välinen ero. Kohderyhmästä riippuen olettamuksia voidaan
peilata yleisistä lähteistä saatavaan tietoon, mutta mieluiten tieto selvitetään suoraan kohderyhmän edustajilta kysymällä. On hyvä selvittää muun muassa, mitä ongelmia on oikeasti tarve ratkaista ja mikä olisi paras keino siihen. (Gothelf & Seiden 2016, 23.)

Kun kohderyhmästä on riittävästi tietoa, Lean UX -prosessin seuraava vaihe on hypoteesin luominen. Hypoteesi voidaan kirjoittaa muotoon ”Uskomme, että [rakentamalla tämän
ominaisuuden] [tälle käyttäjäryhmälle] tulemme saavuttamaan [tämän lopputuloksen].
Olemme onnistuneet, kun [saamme tämän signaalin käyttäjiltä]”. Sulkeisiin omaan projektiin sopivat tiedot täyttämällä hypoteesista tulee projektin ohjenuora, johon on kiteytetty tavoite ja tavoitteeseen pääsemisen keinot. (Haapahovi 2017.)

Monimutkaisessa projektissa hypoteesin osia kannattaa vielä testauttaa kohderyhmän
edustajilla ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista, jotta voidaan olla varmoja siitä,
että projektin ohjenuorana toimiva hypoteesi on laadittu oikein. Hypoteesin todentaminen
vaatii priorisointia ja testattavaksi valitaan hypoteesista vain osat, joiden
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paikkansapitävyydestä ollaan epävarmoja. Joitain asioita ei voi testata vain tietoa keräämällä, joten niiden selvittäminen jää prosessissa myöhemmäksi. (Gothelf & Seiden 2016,
30–31, 44–45.)

Suunnitteluvaihe voi olla yksinkertaisimmillaan epämuodollinen kahden ihmisen ideointituokio tai raskaampana versiona monelle päivälle jaksottuva ison tiimin työllistävä tehtävä.
Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan testituotos, joka on hypoteesia mukaileva. Testituotoksen avulla testataan ne hypoteesin osat, joita ei ole aiemmassa vaiheessa tiedonkeruulla voitu varmentaa todeksi. (Gothelf & Seiden 2016, 48–52.)

Suunnitteluprosessin lopuksi luodaan testituotos. Sen avulla kokeillaan, päästäänkö hypoteesissa määriteltyyn lopputulokseen. Testituotosta luodessa huomioidaan myös aiemmin
tehty todennettavien asioiden prioriteettijärjestys. Testituotos toteutetaan niin, että sillä
saataisiin vastauksia prioriteettilistalla korkealla oleviin kysymyksiin, jotta prosessin seuraavan vaiheen oppimistavoitteet täyttyisivät. Testituotos on Lean UX -prosessissa ennen
kaikkea oppimisen työkalu. (Gothelf & Seiden 2016, 93.)

Testituotos etenee seuraavaksi testausvaiheeseen, jossa tutkitaan testituotoksen suoriutumista ja opitaan, mitä pitäisi tehdä toisin suoriutumisen parantamiseksi. Lean UX:ssä
tärkeää on se, ettei tutkimusvaihetta pidetä prosessin erillisenä osana, vaan sen on oltava
luonteva osa jatkuvaa työskentelyä. Tutkimusvaihetta ei myöskään kannata ulkoistaa projektitiimin ulkopuolelle, vaan olisi hyvä, että koko tiimillä on näkemys siitä, mitä tehdään ja
miten projekti on edennyt. Tutkimusvaiheen ulkoistaminen nähdään aikaa tuhlaavana, tiimiä ja informaation kulkua rajoittavana tekijänä. (Gothelf & Seiden 2016, 95–97.) Tutkimusvaiheen jatkuvuuden osalta Lean UX -prosessi poikkeaa merkittävästi ihmislähtöisen
suunnittelun ISO 9241-210 -standardista, jossa korostetaan, ettei käyttäjälähtöistä arviointia kannata harjoittaa jatkuvasti, jotta prosessista ei tule liian raskas ja hidas.

Ennen Lean UX -prosessin testausvaihetta tiimi päättää jälleen hypoteesin prioriteettien
pohjalta, mitä asioita testauksilla on tarkoituksenmukaista yrittää ottaa selville. Tutkimusmetodi valitaan tutkittavan asian, kohderyhmän preferenssien ja koon mukaan. Vaihtoehtoja ovat muun muassa haastattelu, A/B-testaus, sivunkäyttöanalyysit ja sähköiset kyselyt.
Tavoitteisiin ja metodeihin pohjaten luodaan esimerkiksi haastattelupohja. Tämän jälkeen
testituotosta testataan kohderyhmään kuuluvilla koekäyttäjillä. Jos työstettävä asia on monimutkainen, testituotoksen käyttö voi vaatia ensiksi demonstraatiota. Tämän jälkeen kohderyhmän edustaja voi kokeilla käyttöä itse ja kertoa sitten, mikä suunnitelmassa on hänen mielestään hyvää ja mikä huonoa. Havaintoja verrataan hypoteesiin ja tehdään sitten
tarvittavat muutokset suunnitelmaan. Jos muutokset olivat suuria, kannattaa paranneltua
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testituotosta testata kohderyhmän edustajilla vielä uudelleen. Isojen tiimien kannattaa
myös organisoida toimintansa niin, että kokeen aikana tehtyjen havaintojen purku tehdään
yhdessä koko tiimin kesken. Silloin saadaan useita näkökulmia ja jokaiselle tiimiläiselle
yhtäläinen ymmärrys työn edistymisestä. (Gothelf & Seiden 2016, 97–98, 100.)

2.3

Käyttäjätieto käyttäjäkokemussuunnittelun apuna

Kuten ihmislähtöisen suunnittelun standardista ja Lean UX -mallista huomattiin, käyttäjäkokemussuunnittelun prosessiin liittyy aina käyttäjätiedon tarve. Usein se ilmenee jo projektin lähtötilannetta kartoittaessa tai viimeistään konkretisointia käyttäjillä testatessa.
Käyttäjätiedon keräämisen menetelmiä ja menetelmien yhdistelmiä on lukuisia. Onkin tärkeää, että kuhunkin projektiin osataan valita tapauskohtaisesti sopivat käyttäjätiedon keruumenetelmät. Lisäksi on osattava tunnistaa prosessista ne kohdat, joissa käyttäjätietoa
ylipäätään kannattaa kerätä ja hyödyntää.

Tässä luvussa käydään läpi yleisimpiä käyttäjäkokemussuunnittelussa hyödynnettyjä
käyttäjätiedon keräämisen keinoja. Käyttäjätiedon keruutavat on hyvä valita projektikohtaisesti, jolloin varmistetaan oikeanlaisen ja riittävän tiedon saanti juuri kyseiseen projektiin.
Käyttäjätieto auttaa siinä, että projektin tuotoksesta tulee oikeanlainen. Lisäksi tässä luvussa käsitellään käyttäjäkokemussuunnittelun prosessin tärkeimpiä vaiheita käyttäjätiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Prosessin lopputuloksen kannalta käyttäjätiedon hyödyntäminen on avainasemassa, joten mielestäni se ansaitsee oman lukunsa yleisten prosessikaavioiden lisäksi.

Huotari, Laitakari-Svärd, Laakko & Koskinen (2003, 25) määrittävät käyttäjätiedon keräämisen tarkoittavan sitä, että selvitetään faktatietoa käyttäjien toiminnasta, elinympäristöstä, mielipiteistä, haluista, arvoista ja toiveista. Käyttäjäkokemussuunnittelun periaatteisiin peilaten yhteenvetona voidaan todeta käyttäjäkokemussuunnittelussa käyttäjätiedon
keräämisen painotuksen olevan kuitenkin käyttäjän mielipiteissä, haluissa ja toiveissa
sekä elinympäristön sijaan ennemminkin käyttöympäristössä.

Tiedon kerääminen valmiista lähteistä on hyvä tapa orientoitua varsinkin, jos työstettävä aihealue ja sen termistö ovat itselle uusia. Tällä tavoin asiasta saa jonkinlaisen yleiskäsityksen. Toisinaan valmis ja relevantti tieto useista eri lähteistä koottuna tarjoaa riittävän tietopohjan koko projektinkin ajaksi ja tarvetta uuden tiedon hankinnalle ei ole. Useimmiten kuitenkin valmiiden lähteiden tarjoama tieto vaatii vielä syventämistä ja täydentämistä muilla metodeilla. Lähdekriittisyys on myös aina hyvä muistaa. (Huotari ym. 2003,
25–26; Hyysalo 2009, 214.)
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Kyselyt ovat sopiva valinta, jos käyttäjäkunnasta ja kehityskohteesta on valmiiksi tietoa
tai, jos suuresta käyttäjäkunnasta halutaan edustava otos. Ne sopivat erityisesti jo olemassa olevien ratkaisujen arviointiin. (Huotari ym. 2003, 31.) Uutuusarvoltaan suuria asioita voi kuitenkin olla vaikea selvittää pelkästään kyselyiden avulla, koska kysyjillä tai vastaajilla ei välttämättä ole selvitettävästä asiasta riittävää tietämystä (Hyysalo 2009, 214).
Joissain projekteissa kyselyä voidaan käyttää myös käyttöönoton jälkeisessä käyttäjätyytyväisyyden kartoituksessa (Saariluoma, Kujala, Kuuva, Kymäläinen, Leikas, Liikkanen &
Oulasvirta 2010, 227–228).

Kyselyn kohderyhmän ja aiheen on oltava kyselyn suunnittelijalle jo ennestään tuttu, jotta
kyselyyn valikoituu relevantteja kysymyksiä, jotka myös esitetään oikeassa ja kohderyhmälle ymmärrettävässä muodossa. Olennaista on myös se, että kaikki vastaajat saavat
täytettäväkseen samanlaisen lomakkeen, jolloin saatujen tietojen vertailu on helppoa. Kyselyssä voi olla joko valmiita vastausvaihtoehtoja tai avoimia kenttiä. Avointen kenttien
määrän suhteen kannattaa olla varovainen, jos otanta on suuri, koska niiden analysointi
on työlästä. (Huotari ym. 2003, 31.)

Haastatteluja voidaan käyttää kyselyiden tapaan joko itsenäisesti tai muun käyttäjätiedon
keruumenetelmän yhteydessä tietoa täydentämään. Etenkin lähtötilannetta selvittäessä
haastattelu voi olla tarpeellinen vaihe ennen kyselyä, jos käyttäjät ja kehityskohde eivät
ole ennestään tuttuja. Näin saadaan tarkempaa tietoa kehitettävästä kohteesta, sen käytöstä ja ongelmista seuraavassa vaiheessa tehtävää kyselyn rakentamista varten. (Saariluoma ym. 2010, 227–228.)

Haastatteluilla saadaan usein kerättyä kyselyitä syvällisempää käyttäjätietoa ja niitä kannattaakin suosia, kun täytyy selvittää käyttäjien toiminnan, halujen ja mieltymysten piirteitä. (Hyysalo 2009, 214.) Haastatteluissa on myös etuna kyselyitä parempi joustavuus.
Haastattelun myötä ilmenneeseen yllättävän kiinnostavaan asiaan voi pureutua tarkemmin, kun taas kyselyiden vastauksista voi olla jopa mahdotonta saada lisätietoja, jos vastaukset on annettu anonyymisti. (Huotari ym. 2003.)

Tiedon tarpeesta riippuen haastattelua varten voi suunnitella selkeän rungon tai edetä vapaasti tai puolistrukturoidusti. Vapaamuotoisessa haastattelussakin on kuitenkin tärkeää,
että haastattelulla on selkeä fokus, jotta se on prosessin kannalta tarkoituksenmukainen.
Aina ennen haastattelua täytyy olla selvillä, mistä asiasta tarvitaan tietoa. Haastattelut voivat olla yksilöhaastatteluja tai vapaamuotoisempaan keskusteluun pyrkiviä ryhmähaastatteluja. (Huotari ym. 2003, 28–30.) Haastattelun haasteita kuitenkin ovat niiden tekemiseen
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ja purkuun kuluva aika, sekä se, että haastateltava saattaa antaa sellaisia vastauksia,
jotka eivät vastaa todellisuutta, koska joitain asioita voi olla toisinaan vaikea sanoa haastattelijalle suoraan. (Huotari ym. 2003, 28–30; Hyysalo 2009, 214.)

Havainnoinnilla saadaan usein esille sellaista tietoa, jota kohderyhmän edustaja ei välttämättä osaa suullisesti tai kirjallisesti kertoa, tai jota haastattelun tai kyselyn tekijä ei huomaa edes kysyä. Sillä on hyvä selvittää esimerkiksi käyttöympäristöä ja -tapoja. Havainnointia tehdessä on kuitenkin myös kyselyn ja haastattelun tavoin tärkeää tähdentää ensin, mitä ollaan havainnoimassa, eli mihin asioihin on tarkoitus kiinnittää huomiota. Itse
havainnointiin käytettävä aika voi vaihdella tunneista päiviin. Aika vaihtelee projektikohtaisesti ja siihen vaikuttaa myös havainnoitavan toiminnan luonne. Jos toiminta on katkonaista ja pitkälle aikavälille pirstoutuvaa, voi havainnointi olla vaikeaa. Havainnointimenetelmiä on useita, kuten passiivinen havainnointi, varjostaminen, havainnointihaastattelu,
laboratoriohavainnointi ja osallistuva havainnointi. Havainnointia voidaan hyödyntää projektin alussa tarvittavan tiedon keräämiseen, konkretisointien testauksen yhteydessä tai
käyttöönoton jälkeisessä seurannassa. (Huotari ym. 2003, 53–55; Hyysalo 2009, 111–
114, 214.)

Olen osa tämän projektin kohteena olevaa käyttäjäryhmää, joten havaitsen työkaverin
roolissa erilaisia asioita usein. Tämä havainnointi ei kuitenkaan ole täysin rinnastettavissa
havainnointiin tutkimusmenetelmänä, koska siinä ei ole erikseen fokusointia eikä selkeää
alkua, loppua ja havainnoinnin purkua. Työssä kohtaan myös tilanteita, joissa esimerkiksi
havaittua pulmaa aletaankin selvittää yhdessä, jolloin havainnoinnin objektiivisuus kärsisi.
Varsinaisena menetelmänä havainnointia tuskin hyödynnetään tässä projektissa. Havainnoitava työ ei ole minulle projektin tekijänä vieras, joten sen hyödyt jäisivät melko pieniksi.

Mallien ja prototyyppien avulla tehtävät testit ja koekäyttö ovat käyttäjäkokemuksen
tutkimiselle olennaisia, kuten aiemmin jo huomattiin. Konkretisointia voidaan kutsua monella eri nimellä, kuten minimum viable product, malli ja prototyyppi, mutta ne ovat pohjimmiltaan samaa tarkoitusta varten – niiden avulla voidaan oppia. Konkretisointi auttaa
suunnittelijaa jäsentelemään ideat ja sen avulla tehdyn testin kautta opitaan, miten ratkaisu vastaa käyttäjien tarpeisiin ja kaivataanko muutoksia tai lisäyksiä. Käytäntö vähentää vääränlaisen lopputuleman riskiä. Konkretisoinnin onnistuminen on riippuvainen tiedosta, johon se pohjaa. Siksi pelkän konkretisoinnin testaus ei ole riittävä käyttäjätiedon
keruumenetelmä, vaan konkretisoinnin luomiseen tarvitaan ensin jollain muulla menetelmällä hankittua tietoa. (Hyysalo 2009, 180–181, 214.)
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Konkretisointi ei yksinään toimi käyttäjätiedon keräämisessä, vaan sen tueksi tarvitaan
testaustilanne tai muu kommentointi. Konkretisoinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi
havainnointiin perustuvaa käytettävyystestausta, haastattelua tai kyselyä. Mikäli kohderyhmällä on runsaasti tietämystä aiheesta, sen kanssa voidaan myös suunnitella yhdessä
tuotosta, koska sillä todennäköisesti on suoria ideoita tai parannusehdotuksia konkretisointiin tutustuttuaan. (Hyysalo 2009, 180–184.)

Käyttäjätietoa tarvitaan usein jossain muodossa koko suunnitteluprosessin ajan, mutta
sen muodot ja käyttötarkoitukset voivat muuttua tarpeen mukaan. Kuva 4 mukailee
Hyysalon (2009, 65) näkemystä käyttäjätiedon käyttämisen avainkohdista tuotesuunnittelussa. Kaavion rakenne eroaa aiemmin esitellyistä käyttäjäkokemussuunnittelun prosessikaavioista, mutta se tuo hyvin esille kaikki kohdat, joissa käyttäjätietoa voidaan tarpeen
tullen käyttäjäkokemussuunnittelun prosessissakin soveltaa. Lisäksi kaaviossa on kuvattu
yksi käyttäjäkokemussuunnittelun prosessin tärkeimmistä ominaisuuksista. Kehitysprosessi ei ole lineaarinen, vaan aiempiin prosessin vaiheisiin voidaan aina palata tarvittaessa täydentämään ja tekemään korjauksia.

Kuva 4. Käyttäjätiedon avainkohdat suunnittelussa Hyysaloa (2009, 65) mukaillen.

Ensimmäinen kohta tiedon tarpeelle on usein heti projektin alussa, kun tiedossa on lähinnä vain idea tarvittavasta asiasta. Tässä vaiheessa suunnittelijalla voi olla erilaisia käsityksiä esimerkiksi käyttäjistä ja käyttöympäristöstä. Todennäköisesti osa niistä pohjaa tietoon ja työn kautta kartutettuun kokemukseen. Osa taas voi pohjata mututuntumaan ja
stereotypioihin. Ensiksi täytyy siis selvittää riittävän kattavat ja tosiasioihin pohjaavat perustiedot projektin pohjaksi. (Hyysalo 2009, 65–66.) Tämän opinnäytetyön näkökulmasta
tämä tiedonkeruun avainvaihe on varmaankin helpoin, koska kohderyhmän ihmiset ja heidän työnsä ovat tuttuja ennestään.
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Tarpeen tunnistamisen, lisätietojen keräämisen ja ideoinnin jälkeen suunnittelu etenee
Hyysalon (2009, 65) mukaan konseptisuunnitteluun. Ihmislähtöisen suunnitteluprosessin
mukaisesti vastaava vaihe olisi nyt ratkaisujen suunnitteluvaihe. Konseptisuunnittelun
vaihe vaatii käyttäjä- ja käyttötiedon syventämistä ja edellyttää usein aloitusvaihetta tarkemman käyttäjätiedon hankkimista esimerkiksi pelkän kyselyn tai haastattelun ja kyselyn
avulla. Tässä prosessin vaiheessa riskinä on se, että edellisessä vaiheessa selvitettyä
käyttäjätietoa tulkitaan väärin, jolloin tieto muuntuu vaikuttaen seuraaviin vaiheisiin. Jos
työstettävänä olisi monimutkainen muutos, kuten uusi tuotekonsepti, kannattaisi tässä vaiheessa hyödyntää esimerkiksi ulkopuolisia käytettävyysasiantuntijoita. (Hyysalo 2009, 6566.) Tässä opinnäytetyössä työstettävänä asiana on tiimin sisäiseen käyttöön tuleva ohjeistus, joten prosessin ulkopuolisia käytettävyysasiantuntijoita tuskin tarvitaan. Tähän
konseptin tarkistamiseen riittäisi varmaankin idean testauttaminen kohderyhmällä, sekä
sparrailu ohjaajien kanssa.

Kun konsepti on selvillä, siirrytään toteutukseen. Tätä vaihetta voitaisiin verrata esimerkiksi Lean UX-prosessista tuttuun testituotoksen luomiseen, vaikkakaan Hyysalo ei määritä toteutusta nimenomaan pienimmäksi mahdolliseksi testattavissa olevaksi. Konsepti
täytyy onnistua toteuttamaan niin, ettei se vääristy, jolloin toteutus ei välttämättä enää
noudattaisi aiemmissa vaiheissa kerättyä käyttäjätietoa. (Hyysalo 2009, 65–67.)

Toteutusta testataan koekäytössä tai varhaisessa käytössä. Työvaiheelle tyypillistä on yksinkertaisten helposti tunnistettavien virheiden löytäminen ja parannuskohteiden kartoitus.
Ihmislähtöisessä suunnitteluprosessissa vastaava vaihe olisi suunnitteluratkaisujen arviointi. Käyttäjätietoa haetaan erilaisten testaamisten ja kokeilujen kautta hankitusta palautteesta. Testiin voi liittyä esimerkiksi käyttäjätestaus ja sen havainnointi ja täydentäminen
kyselyllä tai haastattelulla. (Hyysalo 2009, 65–67.)

Hyysalon kaaviossa viides ja kuudes vaihe, tuotteen muokkaus käytössä sekä päivitykset
ja seuraava versio, liittyvät aikaan, jolloin tuotos on jo läpäissyt testivaiheen ja on varsinaisessa käytössä. Vaihetta ei varsinaisesti löydy käyttäjäkokemussuunnittelun prosessikaavioista, mutta toisaalta sitä voitaisiin rinnastaa kuitenkin suunnitteluratkaisujen arviointiin
ja siinä toistuvaan iterointiin ja etenkin Lean UX:ssä olevaan jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Kun tuotos lopulta pääsee arkiseen käyttöön, se joutuu viimeiseen kokeeseen, jossa selviää, kuinka hyvin aiemmissa vaiheissa kerättyä käyttäjätietoa on osattu
tulkita ja adaptoida toteutukseen. Käyttäjätiedon keruu ja hyödyntäminen eivät myöskään
saa olla vain reaktiivisia toimintoja, vaan niihin liittyy myös tarpeiden ennakointi. (Hyysalo
2009, 65–68.)
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Tuotteen ollessa jo käytössä palautteesta syntyy prosessin viimeinen ja merkittävä käyttäjätiedon lähde. Palaute ei kuitenkaan ole automaattinen ja ehtymätön käyttäjätiedon
lähde, vaan sen löytäminen ja käsittely vaativat usein aikaa, vaivaa ja kriittisyyttä. Lisäksi
relevanteiksi katsotut palautteet ja muutokset täytyy vielä viedä itse tuotteeseen asti.
(Hyysalo 2009, 65–68.)

2.4

Käyttäjäkokemussuunnittelun haasteita

Kuten kaikkiin prosesseihin, myös käyttäjäkokemussuunnitteluun liittyvät omat haasteensa, joita voi kohdata pitkin suunnitteluprosessia. Haasteita voivat olla muun muassa
tiedonkeruun tarpeen arviointi, metodivalinnat ja kerätyn tiedon uskottavuus. Suunnitteluun ja konkretisointien testaamiseen liittyy myös lukematon määrä muita haasteita. Käsittelen tässä luvussa muutamia haasteita esimerkinomaisesti läpi. Kaikkia mahdollisia skenaarioita ei kuitenkaan voida käsitellä, koska niiden kirjo on laaja.
”Käyttäjätiedon hankinta ei ole tarkoitus sinällään”, muistuttaa Hyysalo. Tiedon keruun resurssit kannattaakin kohdentaa sellaisiin asioihin, jotka tukevat projektin päätavoitteita.
Tiedon keruu käyttäjiltä ei välttämättä ole mielekästä, jos esimerkiksi projektin aihepiiriin
liittyy standardeja tai jos suunnittelijalla on jo aihealueesta runsaasti ajantasaista tietoa.
Tarve käyttäjätiedon hankinnasta ja sen metodeista täytyy aina arvioida tapauskohtaisesti
ja on muistettava, että eri metodeilla saa eri muodossa olevaa tietoa. Esimerkiksi kyselyllä
saadaan helpommin kirjallista tai sanallista tietoa, kun taas havainnoinnista saatavasta
tiedosta osa jää usein vain havainnoitsijalle ja siinä havainnoitsijan tulkinta pääsee muutenkin suurempaan rooliin. Valintaan vaikuttavat muun muassa projektin luonne, jo ennestään saatavilla oleva tieto ja käytössä olevat resurssit. (Hyysalo 2009, 209, 213.)

Ylipäätään käyttäjälähtöisyydessä tärkeään tiedonkeruuseen liittyy runsaasti myös muita
menetelmiin liittyviä haasteita. Esimerkiksi haastatteluissa ja kyselyissä tärkeää on se,
että pohjatyö on tehty hyvin. Kysymysten asettelun ja terminologian on oltava oikein, jotta
vastaaja ei hämmenny ja vastaa kokonaan eri asiaan, kuin mistä tietoa on tarkoitus kerätä. Kysymyksenasettelut eivät myöskään saa olla johdattelevia. Havainnoinnissa taas
toimintaa seuraavalla henkilöllä voi olla niin paljon asioita, joihin kiinnittää huomiota, että
jotain olennaista voi jäädä huomaamatta. Riittävä dokumentointi auttaa tässä paljon. Havainnoitsijan täytyy myös muistaa olla tilanteessa avoimin mielin ja välttää sitä, että yrittää
vain todistaa lähtöolettamuksia todeksi. (Huotari ym. 2003, 28–30, 54; Hyysalo 2009, 108,
214.)
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Vaikeuksia saattaa tulla myös, jos käyttäjät laitetaan osallistumaan projektiin tavalla, joka
ei ole tarkoituksenmukainen heidän osaamiseensa nähden. Useimmissa tapauksissa
käyttäjät eivät nimittäin ole aihepiirin asiantuntijoita tai käyttäjäkokemussuunnittelun ammattilaisia, jolloin he saattaisivat joutua rooliin, joka ei vastaa heidän omaa osaamistaan.
Käyttäjä ei välttämättä osaa esimerkiksi kuvailla, mitä hän todella haluaisi suunnitteluratkaisulta. Havainnoinnin kautta kerätty tieto voisi olla toimivampi ratkaisu tilanteeseen. Jos
taas käyttäjä laitetaan suunnittelijan rooliin, voi ehdotettu ratkaisu olla jo lähtökohtaisesti
ongelmallinen esimerkiksi resurssien osalta. Vastuu suunnitteluratkaisuista pitäisi aina olla
suunnittelijalla, ei käyttäjällä. (Jokela 2010, 74–75.) Tämän opinnäytetyön projektissa
käyttäjien osallistaminen on tavallista vähemmän riskialtista, koska content editor -tiimillä
voidaan katsoa olevan asiantuntijuutta julkaisujärjestelmän komponenteista.

Jokelan (2010, 74–75) ratkaisu useimpiin käyttäjien osallistumisen haasteisiin oli havainnoinnin valitseminen metodiksi. Havainnointi on kuitenkin usein työläs ja resursseja vievä
tiedonkeruun muoto. Se ei ole yleispätevä ratkaisu käyttäjätiedon keräämisen riskien minimointiin, vaan metodi kannattaa valita aina tiedon tarpeen ja projektin kokonaiskuvan mukaan, kuten Hyysalo (2009. 209, 213) suosittelee.

Konkretisoinnit ovat olennainen ja korvaamaton työkalu käyttäjäkokemuksen suunnittelussa ja suunnittelutyön arvioinnissa. On kuitenkin tiedettävä, missä prosessin vaiheessa
ne ovat tarkoituksenmukaisia, koska niiden mallintaminen vie usein aikaa ja rahaa. Prosessin alkupuolella ei ole tarkoituksenmukaista tehdä esimerkiksi mallista mahdollisimman
realistista, koska suunnitelma tulee todennäköisesti muuttumaan vielä ennen lopullista
tuotosta. Liiallinen resurssien käyttäminen projektin alussa voi myös johtaa siihen, ettei
malliin lopulta haluta enää tehdä tarpeellisia muutoksia. Sen sijaan kannattaa aloittaa yksinkertaisemmilla mallinnuksilla, joita kehitellään valikoidusti ja joiden joukosta lopulta löytyy se idea, joka jalostetaan valmiiksi asti. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 36.)

Toinen haaste konkretisointien testauksessa voi olla se, että testillä yritetään selvittää
väärää asiaa tai se, että testaustapa tai konkretisoinnin toteutustapa ovat itsessään vääränlaisia eivätkä toimi yhdessä. Testi kannattaakin suunnitella niin, että testauksen avulla
varmistettavat asiat ovat selkeinä mielessä. Konkretisointia olisi hyvä taas suunnitella niin,
että siinä huomioidaan juuri niiden asioiden testattavuus, jotka täytyy saada varmistettua.
(Hyysalo 2009, 183.)

Käyttäjäkokemussuunnittelun tuotoksille on yhtenäistä se, että tuotoksen täytyy vastata
yksittäisen käyttäjän sijaan isomman käyttäjäryhmän tarpeeseen. Kompromisseilta onkin
siksi usein vaikea välttyä. Kompromisseja tehdessä niiden perusteet olisi hyvä
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dokumentoida, jotta niihin palaaminen on myöhemmin helppoa. Päätöksiä kannattaa
myös peilata projektin alussa tehtyihin oletuksiin ja priorisointeihin. (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 32.) Esimerkiksi ohjeistusta tehdessä tarvitsee todennäköisesti tehdä
jonkinlaisia kompromisseja sisällön laajuuden ja helppolukuisuuden välillä, sekä siinä, miten eri ihmiset hahmottavat asioita.
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3

Komponenttien käyttöohjeiden laatiminen

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda digital content -tiimille ohjeistus verkkosivuilla käytettävistä komponenteista. Tiimillä ei ole ollut käytössään ajantasaista ja riittävän laajaa ohjeistusta ja sille oli huomattu selkeä tarve päivittäisissä työtehtävissä. Uuden ohjeistuksen
avulla on tarkoitus helpottaa content editor -tiimin työtä verkkosivuja editoidessa.

Käyttämässämme julkaisujärjestelmässä on 134 komponenttia ja uusia kehitellään jatkuvasti. Lisäksi vanhoihin komponentteihin tehdään muutoksia, joten kokeneenkin editorin
on mahdoton muistaa kaikkea ulkoa. Jokaisesta komponentista oli siis tarpeellista laatia
yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Ohjeisiin tutustumisen lisäksi editori voi käyttää ohjeistusta
inspiraation lähteenä miettiessään, miten jokin toiminto tai sisältö olisi viisainta toteuttaa
sivulle. Varsinaisten ohjeiden lisäksi ylläpitosuunnitelmalla on iso rooli. Julkaisujärjestelmä
elää jatkuvassa muutoksessa, joten ohjeistus vanhenee nopeasti, jos uusia komponentteja tai vanhoihin komponentteihin tehtäviä muutoksia ei päivitetä säännöllisesti ohjeisiin.

Olen jakanut ohjeistuksen laatimisen neljään osaan. Ensimmäinen osa on lähtötilanteen
määrittäminen, joka sisältää pelkän lähtötilanteen toteamisen lisäksi kollegoilta keräämiäni
ajatuksia nykytilanteesta ja toiveita tulevaan ohjeistukseen liittyen. Lähtötilanteen täydentäminen suoraan käyttäjiltä kerätyllä tiedolla on tyypillinen käyttäjälähtöisen suunnittelun
toimintamalli ja osa Lean UX-prosessia (Gothelf & Seiden 2016, 23). Ohjeistuksen suunnittelu -luvussa käsittelen ohjeistuksen yleisiä suuntaviivoja, kuten sen sijaintia, rakennetta
ja kielivalintoja. Suunnittelun jälkeen vuorossa on ohjeistuksen tekeminen ja esitestaus.
Esitestaus käyttäjillä on yksi käyttäjälähtöisen suunnittelun kulmakivistä. Lean UX:ssä tätä
vaihetta edustaa testaaminen minimum viable productilla (Gothelf & Seiden 2016, 22).
Esitestauksen kommenttien pohjalta tein ohjeistukset kaikille käytössä oleville komponenteille. Lopuksi luon katsauksen valmiiseen ohjeistukseen ja sen ylläpitosuunnitelmaan.
Hyödynsin käyttäjälähtöisyyden ja käyttäjäkokemuksen tietoperustaa lähtötilanteen määrityksen tukena, testituotoksen tekemisessä sekä siitä saadun palautteen arvioimisessa ja
ylläpitosuunnitelmaa laatiessa.

3.1

Lähtötilanteen määritys

Ennen projektin aloittamista digital content -tiimillä ei ollut käytössään ajantasaista tai oikeansisältöistä ohjeistusta komponenttien käytöstä. Aiemmin oli luotu ohjeistus organisaation sähköiseen työtilaan (kuva 5), mutta henkilöstövaihdoksen myötä sen ylläpito oli
unohtunut. Uusia komponentteja tai jo aiemmin olemassa olleiden komponenttien muutoksia ei oltu päivitetty vanhaan ohjeistukseen pitkään aikaan. Se ei enää siis palvellut tiimiä
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tai kuvannut julkaisujärjestelmän nykytilaa. Vanhassa ohjeistuksessa oli listaus komponentista, lauseen tai parin mittainen esittelytekstit, sekä mahdollisesti linkki julkaisujärjestelmään luotuun testisivuun tai brändiohjeisiin, joista komponentin käyttöä voi havainnoida. Varsinaisia sanallisia ohjeita ei kuitenkaan ollut joidenkin komponenttien kohdalla
lukevaa ”Vanhentunut, älä käytä” -tekstiä lukuun ottamatta. Vanha ohjeistus ei siis tarjonnut juurikaan käyttöohjeita, vaan se oli ennemminkin lista komponenteista, joita jokainen
editori sai itse havainnoida ja tehdä itse johtopäätöksiä.

Kuva 5. Otanta vanhasta ohjeistuksesta.

Yksittäisiin komponentteihin liittyy runsaasti erilaisia asioita, jotka pitää tietää sivuja editoidessa. Niiden muokattavuus vaihtelee paljon, joten samaa, mitä voi tehdä yhdelle komponentille, ei välttämättä voi tehdä toiselle. Osassa komponenteista on myös virheistä eli
bugeista johtuvia rajoitteita tai muita kehitystarpeita, jotka rajoittavat niiden käyttöä. Lisäksi niihin liittyy erilaisia tyyliseikkoja ja muita totuttuja käytänteitä, joita ei ole kirjattu minnekään niin, että ne olisivat helposti kaikkien saatavilla. Tilanne on aiheuttanut niin uusille
kuin kokeneemmillekin työntekijöille haasteita.

Ihmislähtöisessä suunnittelussa lähtötila-analyysin painopiste on käyttäjävaatimusten
määrittelyssä (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2010, 32). Käyttäjien näkemyksille annetaan suuri painoarvo suunnittelussa. Minulla oli jo omien työtehtävieni kautta jonkinlainen
käsitys ohjeistusta kohtaan olevista käyttäjävaatimuksista, koska julkaisujärjestelmän digitaalinen toimintaympäristö on minulle tuttu. Tiesin, millaisia haasteita komponentteihin liittyen voi tulla vastaan ja millaisista asioista tarvitaan yleensä lisää tietoa. Halusin kuitenkin
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täydentää ymmärrystäni lähtötilanteesta vielä keräämällä kollegoiltani suoria palautteita ja
toiveita tulevaan ohjeistukseen liittyen. Myös Lean UX -prosessissa korostetaan sitä, että
omia olettamuksia kannattaa pyrkiä täydentämään ja korjaamaan hankkimalla tietoa suoraan kohderyhmältä kysymällä (Gothelf & Seiden 2016, 23). Huotarin ym. (2003, 31) mukaan kysely on käyttäjätiedon keräämiseen hyvä valinta silloin, kun kohde on jo valmiiksi
tuttu, joten valitsin tiedonkeräystavaksi kyselyn.

Joulukuussa 2018 järjestetyssä tiimipäivässämme minulle tarjoutui tilaisuus kerätä kollegoideni mielipiteitä täydentämään käsitystäni lähtötilanteesta. Halusin järjestää tämän tiedonkeruuvaiheen ongelman kartoituksen näkökulmasta, jotta saisin tietää, mitkä asiat
mielletään vaikeiksi sivuja editoidessa. Tiedonkeruun kohderyhmä oli koko content editor tiimi ja kysymyksiä oli kolme:
− Millaiset asiat koet komponenttien käytössä haastaviksi?
− Mitä tietoa kaipaisit lisää?
− Aiheuttaako jokin tietty komponentti erityisesti vaivaa?
Kysymysten oli tarkoitus olla aiheeseen orientoivia, enkä kehottanut vastaajia erikseen
määrittämään, mihin kysymykseen mikäkin vastaus oli. Halusin lähinnä kerätä tietoa siitä,
mitä ajatuksia aihe ylipäätään herättää kollegoissani. Kukin kirjoitti vastauksensa lapuille,
jotka keräsin lopuksi talteen analysointia varten (kuva 6).

Kuva 6. Tiimipäivänä keräämäni vastaukset.
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Aloitin tiimipäivänä kerätyn tiedon analysoinnin vasta tammikuussa, kun olin saanut perehdyttyä käyttäjälähtöisen suunnittelun teoriaan. Analysoin saamani vastaukset ja ryhmittelin ne kolmeen kategoriaan: yleisiin huomioihin, tiettyä komponenttia koskeviin huomioihin ja huomioihin, jotka olivat komponenttien käyttöohjeiden laatimisen kannalta epärelevantteja. Yleisiä huomioita oli 20 ja tiettyä yksittäistä komponenttia koskevia huomioita 12.
Epärelevantteja huomioita oli kahdeksan.
Yleisiin huomioihin lukeutuivat muun muassa ”Ovatko kaikki komponentit sellaisia, että
niitä saa ja voi käyttää?” ja ”Ehkä konkreettisia esimerkkejä (screenshotteja) miten/missä
eri komponentit käytössä toimivat → voisi saada ideoita omaan tekemiseen eikä olisi niin
jumiutunut vaan muutamiin”. ”Selkeät ohjeet komponenttien käyttöön” -huomio kiteytti hyvin sen, mitä moni ohjeistukselta toivoi. Ohjeisiin haluttiin tietoa aiemmin havaituista vioista, käytön säännöistä ja muista rajoitteista, kustomoitavuudesta ja toisiaan muistuttavista komponenteista.

Yksittäistä komponenttia koskevien toiveiden joukossa oli mainittu muutama komponentti
ilman tarkempia toiveita. Joistain komponenteista taas oli tarkennettu jokin yksityiskohta,
josta halutaan tietää lisää. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi: ”Laitekaruselli (columnien
muokkaaminen vaikeaa)” ja ”Voiko Iframe-komponenttia edelleen käyttää joissain tilanteissa? Sehän ei kai näy esim. mobiilissa oikein?”.

Epärelevantteihin vastauksiin kuuluivat muun muassa kommentit, joissa otettiin kantaa
komponenttien kehitykseen, sekä sellaiset ehdotetut ratkaisut, jotka ovat vaikeita toteuttaa, koska ne vaatisivat itse julkaisujärjestelmään tehtäviä muutoksia. Tällaisia kommentteja olivat esimerkiksi ”Show original design -nappi tai jotain sinne päin, josta näkisi esimerkin ja käytön säännöt” ja ”Kanavapaketeille pitäisi suunnitella oma tuotekortti”. Epärelevantit kommentit jätin huomioimatta tässä projektissa, sillä ne eivät liittyneet tehtävään
ohjeistukseen. Pääasiassa saadut kommentit olivat kuitenkin relevantteja, joten tätä lähtötilannekartoitusta täydentävää vaihetta voidaan pitää onnistuneena.
Vastausten pohjalta sain vahvistettua käsitystäni siitä, millaista tietoa kollegani haluavat
työskentelynsä tueksi. Monet asiat olivat sellaisia, joita olen huomannut myös itse työskennellessäni tai joista on aiemminkin käyty keskustelua työpaikalla. Tietoa kaivattiin mm.
komponenttien käytön rajoituksista, muokattavuudesta ja havaituista puutteista.

Vastausten ryhmittelyn jälkeen kävimme ne läpi yhdessä opinnäytetyötäni ohjaavan esimieheni kanssa. Tulimme molemmat siihen loppupäätelmään, että nyt tietoa on tarpeeksi, jotta voin siirtyä lähtötilanteen selvittämisestä projektin seuraavaan vaiheeseen.
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Samalla ideoimme vapaamuotoisesti keskustellen ohjeistusten mahdollista sisältöä, rakennetta ja sijaintia. Priorisoinnin myötä rajasimme relevanteista kommenteista pois myös
muutamia toiveita, joita ei ole tarkoitus toteuttaa. Nämä toiveet olivat sellaisia, ettei niissä
haluttu tieto ei edistäisi editoinnin helpottamista, vaan pahimmillaan loisi vain ylimääräisiä
sääntöjä rajoittamaan työskentelyä tuomatta kuitenkaan olennaisesti hyötyä. Tällaisia toiveita olivat muun muassa yleisiin toiveisiin lajittelemani ”Onko varianttien määrällä ylärajaa? Jos ei ole, niin pitäisikö sellainen määrittää selkeyden vuoksi?” sekä ”Designereiden
(komponentteja suunnittelevat henkilöt) näkemykset komponenteista”. Nämä esimerkit pudotettiin priorisoinnissa pois siksi, että varianttitoiminnon sopiva käyttö riippuu sivun sijainnista sivupuussa, sekä komponenteista, joille variantit luodaan ja toisaalta taas komponenttisuunnittelijoiden näkemyksiä vanhoista komponenteista olisi hyvin työlästä kerätä
saavutettuun hyötyyn nähden.

3.2

Ohjeistuksen suunnittelu

Lähtötilanteen määrittelyn jälkeen etenin varsinaisen ohjeistuksen suunnitteluun. Suunnitteluvaihe alkoi samassa palaverissa, jossa kävimme esimieheni kanssa läpi tiimipäivänä
keräämieni vastauslappujen sisältöjä tekemäni ryhmittelyn mukaan. Suunnittelun aloitus
toteutettiin epämuodollisena minun ja esimieheni yhteisenä ideointituokiona, jossa keskustellen haettiin raamit muun muassa ohjeistuksen sijainnille ja rakenteelle.

Ensimmäisiä ja suurimpia suunnitteluvaiheen kysymyksiä oli se, minne ohjeistus tehdään,
jotta sitä olisi helppo käyttää ja ylläpitää. Päätös oli tärkeää tehdä pian, jotta voisin tehdä
työn heti oikeaan formaattiin ja säästyä ylimääräiseltä vaivalta. Rajasimme vaihtoehdot
kahteen. Ensimmäinen vaihtoehto oli työpaikan sähköinen Wiki-alusta, jota oli käytetty
myös vanhassa ohjeistuksessa. Toisena vaihtoehtona pidimme julkaisujärjestelmään luotavaa sivustoa, jonka rakennetta pääsisi tutkimaan julkaisujärjestelmän editointinäkymän
kautta. Sivusto olisi ollut hyvä ja havainnollistava, mutta moni kollega oli toivonut nimenomaan ohjeita komponenttien käytön tueksi, ja Wiki toimii sanallisille ohjeille parempana
alustana. Päädyimme lopulta valitsemaan siis Wikin. Yrityksessä käytetään muutenkin Wikiä yleisesti erilaisten ohjeiden alustana, joten se sopii tarkoitukseen hyvin.

Wikiin voidaan perustaa työtiloja, jotka on tarkoitettu projekteille tai ohjeiden jakamiseen
tietylle ryhmälle. Yksittäiseen työtilaan voi luoda sivuja ja niille vastaavasti alasivuja, jolloin
työtilan rakenne muistuttaa tyypillistä sisällysluetteloa tai sivupuuta. Sivuille voi tehdä
tekstiä, taulukoita, kuvia ja linkityksiä, joten niiden toiminnallisuudet ovat komponenttien
käyttöohjeillekin sopivat. Kuvassa 7 on kuvakaappaus seuraavassa työvaiheessa luomani
ohjeistuksen pääsivusta. Kuvasta näkee yksittäisen työtilan rakenteen. Vasemmassa
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sivupalkissa ovat kaikki työtilan alle luodut sivut sisällysluettelomaisessa muodossa, ja luettelon kutakin kohtaa klikkaamalla saa avattua kyseisen sivun. Ohjeistuksen kieleksi valikoitui automaattisesti suomi, koska kaikki editorimme ovat suomenkielisiä. Samaa työtilaa
käyttää kuitenkin myös moni englanninkielinen työntekijä, joten päätin nimetä ohjeistuksen
sivut englanniksi, vaikka itse ohjeet ovatkin suomeksi.

Kuva 7. Wikin Magnolia-työtila ohjeistuksen rakenteen luomisen jälkeen.

Ohjeistuksen sijainnin lisäksi suunnittelimme sen rakennetta niin yleistasolla kuin komponenttikohtaisia ohjeitakin ajatellen. Yleistasolla pidimme tärkeänä sitä, että ohjeistusta olisi
helppo täydentää tulevaisuudessa esimerkiksi yleisillä kaikkia komponentteja koskevilla
ohjeilla. Lisäksi mietimme, että uusista komponenteista ja vanhoihin komponentteihin tehdyistä muutoksista voitaisiin kertoa jonkinlaisessa uutisosiossa, josta jokainen näkisi helposti tuoreimmat muutokset. Laajennettavuuden vuoksi suunnittelin ohjeistukseen pääsivun, joka toimii lähinnä navigointitarkoituksessa sisältäen paljon ankkurilinkkejä. Pääsivun
alla on komponenttikohtaisten ohjeiden sivu, johon pääsivulta ohjataan. Pääsivun alle voi
luoda myös lisää sivuja, jos ohjeistusta halutaan laajentaa. Komponenttikohtaisten ohjeiden sivulle suunnittelin jaottelun sen mukaan, miten komponentti luodaan. Osa komponenteista on itsenäisesti käytettäviä, ja niitä kutsumme ylätason komponenteiksi. Osa
taas on sellaisia, että ne voi luoda vain toisen tietyn komponentin alle, jolloin niitä kutsutaan alatason komponenteiksi.

Komponenttikohtaisissa ohjeissa pyrin noudattamaan kollegoilta keräämiäni toiveita soveltuvilta osin. Koska komponenteissa on runsaasti eroja, ohjeetkin voivat poiketa toisistaan
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niin laajuuden kuin sisällönkin osalta. Niissä on kuitenkin hyvä olla myös jonkinlainen yhteinen rakenne ja toistuvuus, jotta lukijan on helppo hahmottaa, mitä tietoa hän löytää mistäkin kohtaa. Yksittäisen komponentin käyttöohjeen olisikin hyvä sisältää ainakin esittely
perustoiminnoista, tieto kriittisistä kehitystarpeista, bugeista sekä muusta huomioitavasta
ja yksityiskohtaiset ohjeet asetusten muokkaamiseen. Yksi kollegojen toive oli myös se,
että ohjeistus sisältäisi paljon konkreettisia esimerkkejä, kuten kuvakaappauksia, helpottamassa ymmärrettävyyttä. Tämän toiveen painoin erityisesti mieleeni, sillä sen toteutuminen vaikuttaa käytettävyyteen paljon.

3.3

Ohjeistuksen tekeminen ja esitestaus

Suunnitteluvaiheen jälkeen tutustuin tarkemmin alustaksi valittuun Wikiin ja sen toiminnallisuuksiin. En ollut aiemmin käyttänyt Wikiä muuhun kuin muiden tekemien sisältöjen katseluun, mutta sen perustoiminnallisuudet oli helppo oppia. Loin Wikiin suunnittelemani ohjeistuksen rungon ja yksityiskohtaiset ohjeet neljälle komponentille esitestausta varten.
Testiohjeita laatiessa huomasin, miten aikaa vievä työvaihe voi olla. Etsin tutkittavia komponentteja sivustoltamme havainnoitavaksi ja lisäksi loin niitä julkaisujärjestelmäämme piilosivulle. Siellä komponenttien toiminnallisuuksia voi testailla ilman, että sillä on vaikutusta
käytössä oleviin asiakkaille näkyviin sivuihin. Lisäksi kuvakaappausten ottaminen ja
muokkaaminen vei oman aikansa.

Suunnittelin komponenttikohtaisille ohjeille kaksi vaihtoehtoista ulkoasurakennetta (liite 1).
Liitteessä on neljästä laatimastani testiohjeesta yksi havainnollistamassa vaihtoehtoisia
ulkoasurakenteita. Versiossa 1 käytin taulukkorakennetta vain komponentin asetusten
esittelyyn ja tekstin muu hierarkia oli luotu vain fonttikoon ja värien avulla. Versioon 2 olin
rakentanut ohjeet kokonaan taulukon sisälle niin, että taulukosta näki helposti, milloin ohjeessa siirrytään komponentista toiseen. Lisäsin tekstin hierarkiaa vielä lihavoinneilla ja
väreillä. Taulukon sisällä oli myös versio 1:n tapaan taulukoita komponenttikohtaisista
asetuksista.

Pyysin sähköpostitse muuta digital content -tiimiä, eli 10 ihmistä, tutustumaan neljä komponenttia kattavaan testiohjeistukseen ja kertomaan vapaamuotoisesti palautetta siitä.
Sähköposti oli mielestäni sopiva kanava tähän projektiin, jossa kyseessä on tiimin toimintaa helpottava positiivinen asia. Tarvittava tieto ei ollut arkaluontoista, joten palautteen keräämistä ei tarvinnut suorittaa menetelmällä, jossa vastaaja voisi pysyä anonyymina. Erityisesti halusin palautetta siitä, kumpi ulkoasurakenne koettiin selkeämmäksi ja toivotaanko ohjeisiin lisää tietoa tai onko niissä jotain sellaista, mikä koetaan turhaksi.
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Tiimiläisten osallistumisprosentti palautteen antoon oli hyvä, sillä sain vastauksen yhdeksältä kymmenestä. Rakennevaihtoehdoista versio 2 sai selvästi enemmän kannatusta ja
se oli minunkin mielestäni selkeämpi rajaavan taulukon ansiosta. Palaute ohjeiden sisällöstä oli kokonaisuudessaan positiivista. Sain palautteen pohjalta myös muutaman hyödyllisen idean ohjeistuksen sisältöön ja navigoitavuuteen liittyen. Erityisen hyvä oivallus oli
se, että ohjeistukseen haluttiin myös esimerkkejä siitä, miten jokin komponentti ei toimi.
Mukaan voisi siis lisätä varoittavia esimerkkejä, joissa komponenttia on käytetty jollain tapaa väärin. Oli myös pari toivetta, joita en valinnut toteutettavaksi, kuten esimerkiksi komponenttien jaottelu käyttötarkoituksen mukaan. Tämä jaottelu olisi haastavaa, koska yhdellä komponentilla voi olla monta eri käyttötarkoitusta. Lisäksi ylätason ja alatason komponenttien jaottelu kertoo hyvin myös sen, mitä kautta kyseinen komponentti luodaan. Se
taas oli yksi lähtötilanteessa kartoittamistani toiveista, joten en tahtonut korvata sitä
muulla ratkaisulla.

Esitestauksen kommenttien purun jälkeen aloitin projektin työläimmän vaiheen, jossa kävin läpi yksitellen jokaisen komponentin ja tein niille käyttöohjeet. Se oli yllättävän työlästä
ja aikaa vievää. Julkaisujärjestelmämme komponenteista vain pieni osa on usein käytettyjä, joten joukossa oli valtavasti sellaisia komponentteja, joiden käyttökohteet ovat spesifimpiä ja siten myös vieraampia. Työvaihe sisälsikin paljon testaamalla ja havainnoimalla
selvittämistä. Loin komponentteja piilossa olevalle testisivulle ja testailin niiden toimintaa
sekä etsin komponentteja varsinaisilta käytössä olevilta sivuilta havainnoitaviksi. Lisäksi
pieni osa komponenteista oli sellaisia, joiden käyttötarkoituksesta tai käytöstä en saanut
yksin testaamalla tai havainnoimalla kunnolla selvää. Niissä tapauksissa kysyin neuvoa
esimieheltäni, tiimiltäni, analytiikkaa tekeviltä työntekijöiltä tai komponenttien kehitystiimiltä, jotta sain kerättyä tarvittavat tiedot ohjeiden tekemiseen.

Komponenttikohtaisia ohjeita laatiessani kokosin myös listaa havaitsemistani vioista ja kehitystarpeista, vaikka se ei varsinaisesti ollut osa opinnäytetyöni tavoitteita. Virheiden ja
kehitystarpeiden listaaminen prosessin aikana tuntui kuitenkin tärkeältä, sillä normaalien
työtehtävien lomassa näin laajamittainen ja aikaa vievä tutkiminen olisi ollut mahdotonta.
Nyt siihen oli ainutlaatuinen tilaisuus, jota ei kannattanut jättää käyttämättä. Bugeja ja
muita kehitystarpeita löytyi yhteensä noin 30 komponentista.

3.4

Valmis ohjeistus ja ylläpitosuunnitelma

Valmis ohjeistus digital content -tiimin käytettävissä Wikissä ja olen esitellyt sen myös
muulle tiimille. Ohjeistuksesta tuli lopulta paljon suurempi, kuin aluksi kuvittelin. Kuvakaappauksia siihen tuli yli 300. Ohjeistukseen kuuluu navigointialustana toimiva pääsivu
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sekä alasivu, jossa komponenttien ohjeet ovat. Ohjeet sisältävät komponentin esittelyn,
käytön rajoitukset sekä ohjeet asetusten tekemiseen. Joidenkin komponenttien kohdalla
tiedot ovat suppeampia, jos komponentti on yksinkertainen tai sen sijaan suositellaan
käyttämään jotain toista ratkaisua. Osan tiedot taas ovat laajemmat, ja ne sisältävät yksityiskohtaisempia käyttöohjeita esimerkiksi siitä, miten komponenttiin linkitetään. Lisäksi
mukana on muutama vertailu, joissa olen vertaillut samankaltaisia funktioita omaavia komponentteja keskenään. Vertailuista editorin on helppo nähdä, miten kaksi samankaltaista
komponenttia eroavat toisistaan. Merkitsin käyttöä rajoittavat kehitystarpeet ja bugit ohjeisiin punaisella värillä, jotta editorin on erottaa ne nopeasti muusta leipätekstistä. Liitteessä
2. on neljä komponenttia, jotka olen valinnut oheistuksesta esimerkeiksi, koska ohjeistus
kokonaisuudessaan olisi ollut liitteeksi liian laaja. Esimerkkeinä on yksi tyypillinen tapaus
sekä yksi komponentti, jossa on kriittisiä käytön rajoitteita, yksi jossa mukana on kahden
komponentin välinen vertailu ja yksi, jossa on komponentin lisäksi esitelty sivupohjassa
oleva lähes samankaltainen ominaisuus ja niiden erot.

Tuotoksen toimivuus ja sen suunnittelussa hyödynnetty käyttäjätieto pääsevät kunnolla
koetukselle vasta varsinaisessa käytössä. Arkisen käytön myötä kertyvä palaute on lähtötilanteen selvityksen ja koetuotosten testaamisen ohella merkittävä käyttäjätiedon lähde.
(Hyysalo 2009, 65–68.) Myös Lean UX -prosessissa painotetaan tuotoksen jatkuvaa kehittämistä. Siksi on tärkeää, että tämänkin ohjeistuksen käyttöönoton jälkeistä palautetta
hyödynnetään. Ajattelin pari kuukautta käyttöönoton jälkeen erityisesti kannustaa kollegoita antamaan palautetta ohjeistuksesta, jotta sitä voitaisiin jatkokehittää. Ohjeistusta on
tarkoitus myös myöhemmin laajentaa yleisillä julkaisujärjestelmän käyttöohjeilla. Digitaalinen formaatti mahdollistaa sujuvan laajentamisen ja muokkaamisen.

Julkaisujärjestelmä ei ole koskaan valmis, vaan siitä kehitetään jatkuvasti. Järjestelmän
kehitystiimi tekee jo olemassa oleviin komponentteihin uudistuksia ja luo kokonaan uusia
komponentteja. Jatkuvan kehityksen vuoksi myös säännöllinen ohjeiden päivittäminen on
tärkeää. Entisen ohjeistuksen ongelmana oli se, ettei sen ylläpito ollut henkilöstövaihdoksen jälkeen kenenkään vastuulla ja se, ettei ollut selkeää prosessia siihen, miten komponentteihin tehdyt muutokset ja tieto uusista komponenteista siirtyvät kehitystiimiltä digital content -tiimille. Pyrimme välttämään näiden ongelmien toistumisen uudella ylläpitoprosessilla, jonka olen havainnollistanut kuvaan 8 Lean UX:n prosessirakennetta mukaillen.
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Kuva 8. Ohjeistuksen ylläpitoprosessi.

Prosessi alkaa siitä, että komponentin kehitykselle tunnistetaan tarve. Se voi tulla meidän
tiimiltämme tai muualta organisaatiosta. Seuraavassa vaiheessa kehitystiimi kehittää komponenttia tarpeen mukaiseksi huomioiden samalla editorien näkemyksiä. Jokaista tällaista
kehitysprosessia varten nimetään aina yksi editori, joka toimii kyseisen kehitysprosessin
aikana digital content -tiimin kontaktihenkilönä. Käytäntö koskee niin kokonaan uusia komponentteja, kuin jo olemassa olleisiin komponentteihin tehtäviä muutoksia. Kun kehitystyö
on valmis, prosessissa kulloinkin mukana oleva editori kirjaa uuden tiedon ohjeistukseen
kaikkien saataville. Kaikkien vastuulla oleva ylläpitomalli on mahdollinen, koska koko tiimi
on julkaisujärjestelmän käyttäjinä asiantuntijaroolissa. Toimin kuitenkin ohjeistuksen vastuuhenkilönä. Tehtävänäni on varmistaa, että ohjeistus otetaan tehokkaasti käyttöön ja
tarvittaessa opastan muita käytössä ja muokkauksessa. Lisäksi seuraan, miten hyvin ohjeistus täyttää tiimin tarpeet ja laajennan ohjeistusta tarvittaessa kokonaan uusilla sisällöillä.
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4

Pohdinta

Opinnäytetyöni tuloksena loin julkaisujärjestelmämme Magnolia CMS:n komponenteista
komponenttikohtaiset ohjeet selkeyttämään editorien työtä. Ohjeistus on käytettävissä organisaation sähköisessä Wiki-ympäristössä. Käytännössä se rakentuu navigaationa toimivasta pääsivusta, sekä alasivusta, jossa varsinaiset komponenttiohjeet ovat. Navigaatiosivulta on helppo siirtyä tietyn komponentin ohjeisiin. Digitaalisessa muodossa olevaa ohjeistusta on vaivaton muokata ja tarvittaessa laajentaa esimerkiksi Magnolia CMS:n yleisillä ohjeilla.

Ohjeita tehdessä mukailin käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteita hankkimalla ja hyödyntämällä käyttäjätietoa kahdessa prosessin vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli lähtötilanteen selvityksen yhteydessä ja toinen, kun testasin ohjeistuksen koeversiota käyttäjillä.
Tiimimme jäsenet osallistuivat tiedon antamiseen aktiivisesti tarjoten mielipiteitään kysymistäni asioista.

Täydensin ymmärrystäni lähtötilanteesta selvittämällä, millaisia asioita komponenttien
käytössä koetaan haastavaksi, millaista tietoa kaivattaisiin lisää ja mitkä tietyt komponentit
koetaan erityisesti vaikeiksi käyttää. Tämä vaihe oli osa tiimipäiväämme, jossa paikalla olivat kaikki tiimiläiset. Pyrin huomioimaan kerättyjä mielipiteitä ohjeistuksessa mahdollisimman hyvin. Seuraavaksi hyödynsin käyttäjätietoa ohjeistuksen koeversion testaamiseen.
Testaamalla selvitin, millainen rakenne ohjeistukselle olisi hyvä, ja ovatko itse ohjeiden sisällöt sellaisia, että ne vastaavat tarpeeseen. Yhdeksän kymmenestä editorista osallistui
tähän testivaiheeseen kertoen mielipiteensä testiohjeistuksen rakenteesta ja sisällöstä.
Huomioin mielipiteitä ohjeistusta tehdessä. Lisäksi käyttäjätietoa tullaan myöhemmin tarvitsemaan ohjeistuksen käyttöönoton jälkeisessä jatkokehittelyssä.

4.1

Tulosten tarkastelu

Luomani ohjeistus sisältää komponenttikohtaiset ohjeet 134 komponentille. Yksittäisessä
ohjeessa on yleensä komponentin esittely, mahdolliset käytön rajoitukset sekä ohjeet asetusten tekemiseen. Osa niistä on laajempia ja osa suppeampia sen mukaan, onko komponentti monimutkainen vai yksinkertainen käyttää. Olen pyrkinyt käyttämään ohjeissa runsaasti esimerkkejä sekä ankkurilinkityksiä. Havainnollistavia kuvakaappauksia on yhteensä yli 300.

Uskon tekemäni ohjeistuksen helpottavan content editor -tiimin työskentelyä, sillä se tekee
komponentteihin tutustumisesta helpompaa ja selkeyttää niiden käyttötarkoituksia. Toivon
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ohjeistuksen johtavan monipuolisempaan komponenttien käyttöön sivustollamme. Siitä tulevat esille hyvin myös komponenteissa havaitut puutteet, joten ylimääräiseltä testailulta
vältytään ja aikaa säästyy muuhun tekemiseen.

Ohjeistusta voi hyödyntää useammalla erilaisella tavalla. Editori voi tutustua jonkin tietyn
komponentin toiminnallisuuksiin ja niiden rajoituksiin ilman, että hän joutuu etsimään sen
sivustolta havainnoitavaksi tai luomaan komponentin itse testisivulle kokeillakseen sen toiminnallisuuksia. Ohjeistuksen vaikutukset näkyvät siis suoraan käytetyssä ajassa. Lisäksi
ohjeistus toimii ikään kuin komponentit esittelevänä katalogina. Editorin on helppo selata
erilaisia komponentteja läpi etsiessään sopivia ominaisuuksia tietyn asian toteuttamiseen.
Osa komponenteista on jäänyt melko vähäiselle käytölle, koska kukin editori jämähtää
helposti käyttämään jo ennestään tutuiksi tulleita peruskomponentteja. Helppo komponentteihin tutustuminen edesauttaa sitä, että niitä käytettäisiin monipuolisemmin, kun
itselle tutun komponentin sijasta voisi valita koko valikoimasta sen, joka vaikuttaa sopivan
käyttötarkoitukseen parhaiten.

Koska julkaisujärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa, myös ohjeistuksen ylläpitosuunnitelmaan täytyi kiinnittää paljon huomiota. Ylläpidon mahdollistamiseksi tehostamme digital
content -tiimin ja komponentteja kehittävän tiimin välistä yhteistyötä, jotta tieto uusista
komponenteista ja vanhoihin komponentteihin tehdyistä muutoksista saadaan vietyä ohjeistukseen asti. Jatkossa jokaisella komponentteihin liittyvällä kehitysprojektilla on nimetty
editori, joka vastaa siitä, että tieto tehdyistä muutoksista päivitetään ohjeisiin. Lisäksi minä
toimin ohjeistuksen vastuuhenkilönä. Vastuuhenkilön roolissa autan ja opastan muita ohjeiden käytössä sekä päivittämisessä ja teen suurempia muutostöitä, kuten ohjeistuksen
täydentämistä kokonaan uusilla osa-alueilla. Ohjeistuksen onnistunut ylläpito riippuu hyvin
pitkälti tiimien välisen tiedonkulun tehostamisesta, oman työaikani resursoinnista ja siitä,
miten tehokkaasti tiimi ottaa uuden ohjeistuksen omakseen.

Tulosten tarkastelun haasteena on se, että ohjeistuksen todellinen toimivuus ja kehitystarpeet selviävät kunnolla vasta sitten, kun tiimi on ehtinyt käyttää sitä jonkin aikaa. Ohjeiden
tekeminen oli valtava urakka, joka sisälsi paljon tutkimista, testailua ja toistoa. Siitä johtuen joukossa saattaa olla myös komponentteja, joista on jäänyt jokin asia, kuten toiminta
mobiililaitteilla tai eri selaimilla, testaamatta riittävän huolellisesti. Tiimiläiset voivat korjata
havaitsemansa puutteet ohjeisiin tai vaihtoehtoisesti niistä voi ilmoittaa minulle. Korjaan
tämän tyyppiset puutteet ohjeistukseen, jos niitä havaitaan käytön myötä.

Yksi ohjeistuksen haaste oli myös se, että sen pitäisi miellyttää mahdollisimman montaa,
vaikka meillä onkin yksilölliset tapamme hahmottaa asioita. Se kävi ilmi esimerkiksi
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komponenttien ryhmittelyssä ylä- ja alatason komponenteiksi. Lähtötilannetta täydentävästä käyttäjätiedosta ilmeni, että ohjeistuksen toivottiin sisältävän tieto siitä, onko komponentti itsenäisesti käytettävä, vai pitääkö se luoda toisen komponentin alle. Pidin tätä tietoa itsekin tärkeänä ja etenkin uusien työntekijöiden kannalta välttämättömänä asiana, joten ryhmittelin komponentit sen mukaan. Testivaiheessa kerätyssä käyttäjätiedossa ryhmittely kuitenkin kyseenalaistettiin ja ideoitiin, että komponentit voisivat olla jaoteltu mieluummin käyttötarkoituksen mukaan. Tässä vaiheessa käytin omaa harkintaani ja pitäydyin alkuperäisessä jaottelussa.

Ohjeistusta tehdessä kävin läpi kaikki käyttämämme julkaisujärjestelmän komponentit.
Joukossa oli noin 30 komponenttia, joissa oli ilmeisiä vikoja tai kehitystarpeita. Kirjasin samalla ne ylös, vaikka tehtävä ei ollutkaan opinnäytetyöni varsinainen tavoite, koska tämän
tyyppiselle laajamittaiselle tutkimiselle löytyy muuten hyvin vähän aikaa. Havaitsemani viat
on tarkoitus priorisoida ja viedä eteenpäin julkaisujärjestelmän kehitystiimille, jotta nykyisiä
komponentteja saadaan kehitettyä paremmin toimiviksi. Osa kehitysehdotuksista saatetaan priorisoinnissa myös karsia pois, jos toteamme, että kehittämiselle ei ole varsinaisesti
tarvetta esimerkiksi siksi, että vastaavan tyyppinen, mutta parempi vaihtoehto on jo olemassa.

4.2

Ohjeistuksen kehittämisehdotukset

Julkaisujärjestelmä muuttuu koko ajan, joten siksi on tärkeää, että ohjeistustakin kehitettäisiin jatkuvasti. Mielestäni sen kehittämisen voi jakaa kolmeen eri pääkategoriaan, joita
ovat perusylläpito, käyttöönoton myötä tulevat kehitystarpeet sekä ohjeistuksen laajentaminen. Perusylläpito ja käyttöönoton myötä tulevat muutostarpeet ovat tärkeimpiä ja menevät ohjeistuksen laajentamisen edelle.

Perusylläpitoon kuuluvat uusien komponenttien ja vanhoihin komponentteihin tehtyjen
muutosten vieminen ohjeistukseen. Tämä on välttämätön asia, jotta ohjeistus pysyy käyttökelpoisena. Perusylläpitoa varten on otettu käyttöön täysin uusi prosessi, jonka toimivuus nähdään kunnolla vasta käytössä. Se vaatii aluksi huolellista seurantaa ja kehitämme sitä tarvittaessa, jotta tiedon jakaminen kaikille sujuisi tehokkaasti.

Käyttöönoton jälkeiset kehitystarpeet ovat myös kriittinen tekijä, jotta ohjeistus koetaan
hyödylliseksi. Yksi ilmeinen kehitystarve onkin käytön myötä havaittavien virheiden korjaaminen tai lisätietotarpeisiin vastaaminen. Ohjeet ovat minun tulkintaani komponenteista,
joten muut editorit saavat kyseenalaistaa niitä tarvittaessa, tehdä korjauksia, ehdottaa
muutoksia tai ilmoittaa virheistä.
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Käyttäjäkokemukseen pohjautuvassa suunnittelussa on aina riski käyttäjätiedon huonosta
hyödyntämisestä, kuten virheellisistä tulkinnoista ja siitä, että tietoa hyödynnettäisiin liian
vähän tai prosessin väärissä vaiheissa. Tässä projektissa tulkintariskit olivat pieniä, sillä
kuulun kohderyhmän kanssa samaan tiimiin, joten meillä on melko yhtäläinen käsitys käytettävistä termeistä. Lisäksi pyrin jo ennen toiminnallisen osuuden aloitusta tunnistamaan
prosessista ne kohdat, joissa käyttäjätiedon hyödyntäminen olisi otollisinta. Lähtötilanteen
kartoituksen ja koeohjeistuksen testauksen lisäksi käyttäjätietoa olisi voinut hyödyntää
vielä siinä vaiheessa, kun sain ohjeistuksen valmiiksi. Näin kuitenkin tärkeämpänä sen,
että ohjeistus vapautetaan tiimin käyttöön ja tehdään muutoksia varsinaisen käytön aikana
ilmenevien tarpeiden pohjalta. Ohjeistusta on ketterä muokata ja suurin osa kehitystarpeista ilmenee varmasti vasta arkisessa käytössä.

Näkisin käyttäjätoiveiden priorisoinnin myös yhtenä käyttäjätiedon hyödyntämisen riskitilanteena. Siinä haasteena on se, ettei kaikkia toiveita voi toteuttaa. Jotkin toiveet ovat
keskenään ristiriidassa ja osa toiveista ei tuo lopputuloksen kannalta riittävästi lisäarvoa.
Lähtötilanteen määritystä täydentävien kollegoiden kommenttien priorisoinnin tein yhdessä esimieheni kanssa, jolloin priorisointiin vaikuttivat kahden ihmisen mielipiteet. Yhdessä tehty priorisointi vähentää väärien päätösten riskiä. Haluan kuitenkin myöhemmin
toteuttaa joitain asioita, jotka jäivät priorisoinnissa pois. Yksi tällainen asia on komponenttien käyttötarkoitusten tunnistamista helpottavien avainsanojen luonti. Tämän tyyppisiä
avainsanoja voisivat olla esimerkiksi ”navigaatio” ja ”artikkeli”. Avainsanat auttaisivat etenkin vieraampiin komponentteihin tutustumisessa.

Myöhemmin ohjeistusta tullaan todennäköisesti myös laajentamaan koskemaan myös
muita Magnoliaan liittyviä ohjeita, kuten ajastusten tekemistä. Myös sanakirjatyyppinen
osio voisi olla hyvä lisä, joka helpottaisi etenkin uusien työntekijöiden perehdytystä. Ohjeistuksen laajentaminen ei ole prioriteettilistalla yhtä korkealla, kuin perusylläpito ja käytön jälkeiset muutokset, joten sitä tullaan tekemään vain silloin, kun muu työtilanne sen
sallii.

4.3

Oman oppimisen arviointi

Opin tätä opinnäytetyötä tehdessä paljon käyttämästämme julkaisujärjestelmästä. Käytössämme on valtava määrä komponentteja, joista vain osa on säännöllisesti käytettyjä. Joukossa oli jopa sellaisia komponentteja, joita en ollut koskaan aiemmin nähnyt käytettävän
missään päin sivustoamme. Tämän projektin aikana kaikkiin komponentteihin ehti kuitenkin tutustua rauhassa ja käyttää aikaa niiden testailuun paljon enemmän, kuin mitä
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tavallisten työtehtävien lomassa olisi koskaan mahdollista. Projekti oli ohjeistuksen esitestauksen jälkeen hyvin pitkälti itsenäistä suorittamista, kun selvitin eri komponenttien toimintoja. Tutkin niitä itsenäisesti niin pitkälle kuin pystyin ja pienestä osasta kysyin neuvoa
esimieheltäni, tiimiltäni, analytiikkaa tekeviltä työntekijöiltä tai komponenttien kehitystiimiltä. Mielestäni osaamiseni editorina on tämän projektin jälkeen vankemmalla pohjalla
kuin aiemmin.

Opin myös käyttäjäkokemuksen ja käyttäjälähtöisen suunnittelun perusperiaatteet. Olin jo
aivan opinnäytetyön alkupuolella hahmotellut mielessäni, miten projekti voisi vaihe vaiheelta edetä, ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun tutustuessa oli ilo huomata, että suunnittelemani työvaiheet olivat jo melko hyvin linjassa sen kanssa. Teoria antoi suunnitelmaani
kuitenkin vielä lisää varmuutta ja selkeytti sitä.

Projektin isoimpana haasteena koin aikataulutuksen, jota olen aina aiemmin pitänyt vahvuutenani. Suunnitteluvaiheessa en täysin ymmärtänyt, miten paljon työtä ohjeistuksen
tekemisessä on. Komponenttien tutkimiseen, testailuun, kuvakaappauksien ottamiseen ja
kirjoittamiseen meni runsaasti aikaa, joten aikataulu suunnittelemani valmistumisajankohdan kannalta joutui melko tiukoille. Tein samaan aikaan opinnäytetyöprojektin kanssa tiimissä myös tavallisia työtehtäviäni, joten haasteena oli tasapainoilu opinnäytetyön tekemisen ja muiden työtehtävien välillä. Suurimman osan työstä tein viikonloppuisin, jolloin
töissä ei ollut muita. Silloin komponentteja ehti tutkia rauhassa ilman keskeytyksiä. Mielestäni työvaiheiden suunnittelu sisällöllisesti oli kuitenkin onnistunutta ja loogista ja työ noudatti käyttäjälähtöisen suunnittelun tärkeimpiä periaatteita.

Projekti vaati myös kykyä sietää epävarmuuden tunnetta ja keskeneräisyyttä. Esimerkiksi
muiden toiveita priorisoidessa oli osattava tehdä nopeita päätöksiä, jotta projekti voi
edetä. Ohjeistus ei varsinaisesti tule ikinä valmiiksi, sillä komponentteihin tehdään jatkuvasti muutoksia, joita tarvitsee päivittää ohjeisiin. Siksi projekti vaatikin lopuksi kanttia, kun
piti vain päättää, että nyt tuotos on riittävän hyvä, jotta se voidaan vapauttaa koko tiimin
käyttöön.

Kokonaisuudessaan olen tuottamaani ohjeistukseen melko tyytyväinen. Uskon, että se tulee toimimaan editoreille hyvänä tukena komponenttien käytössä tarjoten ohjeita ja inspiraatiota. Laajennettavuus ja helppo muokattavuus ovat myös sen vahvuuksia.
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