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In this thesis, a user research was conducted to evaluate the usability of Laurea's student intranet LINK and to create user personas. The aim of the thesis was to gather user needs and
the biggest usability problems regarding the system to support future design solutions. The
research was carried out as the current intranet was being replaced by a new system in the
near future. As a result, the need for research was topical.
The theoretical framework of the thesis consisted of usability theory and the concepts related to it. The interface design theory was also used to describe the technical features of
the system and to justify the need for research. The evaluation of the system was based on
Nielsen's heuristics and on general usability standards. Questionnaires and individual interviews were used to collect the data. The implementation of the research methods followed
the theoretical practices. The thesis went through the process of user research. This process
consisted of data collection, data analysis and result presentation. The thesis described the
use of analytical methods used in the study to generate formulas and other useful results.
The output of this thesis consisted of generalized user personas and usability considerations
that were suited for designing user interface and defining system requirements. The research
results can also be used as reference material for future studies.
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1

Johdanto

Käyttäjätutkimuksen tekeminen on osa tuotteen tai palvelun suunnittelua. Tutkimus nopeuttaa päätöksentekoja ja hyödyntää käyttäjien näkökulmia tuotteen suunnittelussa. Tuloksista
kerätyillä havainnoilla voidaan oikeuttaa ja perustella ratkaisuja, jotka palvelevat käyttäjiä.
Prosessin tarkoituksena on siis parantaa tuotteen käytettävyyttä käyttäjäkeskeisestä näkökulmasta. Mielekäs ja tehokas käyttökokemus edesauttaa käyttäjän lisäksi tukipalveluiden toimintaa vähentämällä asiakaspalvelun tarvetta.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden intranetin käyttäjien tarpeita,
käytettävyysongelmia ja luoda yleistettyjä käyttäjäpersoonia. Tutkimus tehtiin Laurea-ammattikorkeakoululle ja se toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella ja haastatteluilla. Tutkittavina kohdehenkilöinä olivat organisaation opiskelijat, koska tutkimuksen perustana olivat
loppukäyttäjät.
Prosessin aikana perehdytään tutkimuksen luonteen mukaiseen teoriapohjaan, joka keskittyy
käytettävyyden perusteisiin ja arviointimenetelmiin. Käyttäjätutkimuksessa käytetyt aineistonkeruu- ja analysointimetodit nojautuvat käyttäjäkeskeisen suunnittelun teoriaan ja luotettaviksi koettuihin käytäntöihin. Käyttäjätutkimuksen menetelmien toteutus oli haastavaa ja
tuloksiltaan antoisaa. Prosessi oli kokonaisuudessaan hyvin opettavaista ja monipuolista.
2

Työn tausta ja toimeksiantaja

Työn toimeksiantajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Korkeakoulun nykyinen intranet on
rakennettu Microsoft Sharepoint 2013 alustalle. Tämä alusta ollaan korvaamassa uudemmalla,
joka sisältää tulevaisuuden kehitystuen, joustavamman modulaarisuuden, yksinkertaisemmat
käyttö- ja sisällöntuotto-ominaisuudet, mobiililaitteiden yhteensopivuuden, kattavat hallintatyökalut ja modernit standardivaatimukset.
Uuden järjestelmän konseptoinnin seurauksena oli tarpeellista kartoittaa olemassa olevan järjestelmän käyttäjien palautetta, preferenssejä ja yleisiä käytettävyysongelmia. Käyttäjien
palautteella on huomattava arvo uuden järjestelmän käyttöönotossa palvelun toimivuuden ja
hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi. Nykyisen järjestelmän käytettävyyttä oli jo testattu
kesällä 2018. Käytettävyystestaus suoritettiin erään opintokurssin lopputehtävänä opiskelijoiden toimesta. Laurean verkkopalvelut olivat projektin toimeksiantaja.
Laurea-ammattikorkeakoulu on vuonna 1991 perustettu korkeakoulu, joka toimii Uudellamaalla. Oppilaitos tarjoaa 24 suomenkielistä sekä 10 englannin kielistä AMK- ja YAMK-tason
koulutusohjelmaa. Koulutusten valikoimaan kuuluu muun muassa sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, palvelualojen, turvallisuusalan ja kauneudenhoitoalan tutkintoja. Organisaa-
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tiolla on yhteensä kuusi kampusta, jotka sijaitsevat Porvoossa, Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä ja Lohjalla. Yhteisöön kuuluu noin 7800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli
24 000 alumnia. Yrityksen liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa vuonna 2017. Koulutuksen lisäksi Laurean toimintaan kuuluu paikallinen aluekehitys ja muu kehityspohjainen yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin kanssa TKI-toiminnan muodossa. (Laurea 2019)
2.1

Työn tavoite ja rajaukset

Työn tavoitteena on luoda yleistettyjä käyttäjäpersoonia ja kartoittaa käyttäjien kokemia
käytettävyysongelmia, joita voidaan hyödyntää uuden intranetin konseptoinnissa ja käyttöliittymän suunnittelussa. Tulosten on tarkoitus luoda kokonaiskuva järjestelmän käyttöliittymän
moitteista ja hyvistä ratkaisuista, jotka palvelevat sen käyttäjiä. Loppukäyttäjien prioriteettien ja tarpeiden kartoitus kuuluvat myös tutkimustavoitteisiin. Työn havaintoja ja tuloksia
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi intranetin palveluun ja käyttäjiin liittyvien projektien ja
hankkeiden tukiaineistona.
Tutkimustyössä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
•

Miten käyttäjät suorittavat tyypillisiä tehtäviä?

•

Mitä järjestelmän ominaisuuksia suositaan enemmän ja mitä vähemmän?

•

Minkälaisia käytettävyysongelmia nykyisessä intranetissä on?

Tyypillisten tehtävien suorittamistapojen selvittämiseksi käyttäjiltä on tarpeellista kerätä heidän käyttöönsä liittyviä ominaispiirteitä. On tärkeää saada tietää mitä päätelaitteita he käyttävät, suosivatko he hakutoimintoa vai päänavigaatiota, sekä sisältöä he suosivat ja pitävät
turhana.
Työssä pyritään myös luomaan abstrakteja käyttäjäpersoonia, kuvaamaan yksittäisiä käyttäjäryhmiä yleistettävinä kokonaisuuksina. Tämä mahdollistetaan selvittämällä käyttäjien rutiineja, mielipiteitä, prioriteetteja, palautetta, taustaa ja käyttötarpeita.
Työn aihealue on rajattu järjestelmän käyttäjien käytettävyyden arviointiin ja käyttäjäpersoonien muodostamiseen. Työn aihealue ei sisällä järjestelmän vaatimusten määrittelyä,
käyttöliittymän suunnittelua, informaation suunnittelua tai prototyyppien kehittämistä.
2.2

Keskeiset käsitteet

Konseptointi

Konseptointi on luonnosten kehittämistä. Konsepti luodaan suunnitteluideoiden ja -ratkaisujen kartoittamiseksi.
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Heuristiikka

Ongelmanratkaisuun liitettävä lähestymistapa, jolla pyritään saavuttamaan riittävä ratkaisu ongelmaan.

Samankaltaisuuskaavio

Kommenteista ja havainnoista muodostettu kaavio, jossa vastaukset ovat ryhmitetty kategorioittain.

3

Käyttäjätutkimus

Käyttäjätutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään tuotteen tai palvelun käyttäjiä. Näitä
käyttäjiä voivat olla joko potentiaaliset käyttäjät, nykyiset käyttäjät tai epäsuorat käyttäjät.
Epäsuoria käyttäjiä ovat ne, joihin tuote vaikuttaa nykyisen käyttäjän toiminnan välityksellä.
Käyttäjätutkimuksen suunnittelun tavoite on taata tutkimuksellinen validiteetti. Kerättävä
näyte on oltava tarpeeksi laaja ja spesifioitu käyttäjien käyttäytymiserojen tunnistamiseksi.
Käyttäjätutkimus suoritetaan useimmiten tuotekehityksen alkuvaiheessa. On suotavaa sisällyttää valmiiksi kerättyä materiaalia tutkimustulosten heijastamiseksi, oli se sitten markkinointidataa tai käyttäjien suoraa palautetta. (Goodwin 2009, 85.)
Käyttäjätutkimus käytettävyyden arvioimisessa perustuu laajalti järjestelmän käyttöliittymän
ja sen käyttäjien välisen interaktion tutkimiseen. Käyttäjien tavoitteet, tarpeet ja käyttötapaukset ovat tärkeää aineistoa. Heuristinen evaluointi tunnetaan käytettävyysasiantuntijoiden
ja kehittäjien suosimaksi menetelmäksi, kun arvioidaan käytettävyyttä. Tämä metodi ei kuitenkaan hyödynnä loppukäyttäjien perusteltuja näkemyksiä, mikä taas ei edesauta käytettävyyden arviointia käyttäjäkeskeisesti. Tyypillisiä käyttäjätutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat havainnointi, fokusryhmät, haastattelut, kyselyt, käyttäjäpalaute, käytettävyystestaus ja käyttötietojen lokikirjaaminen. (Nielsen 1993, 207-8.)
3.1

Käyttäjäpersoonat

Käyttäjäpersoona on tuotteen tai palvelun käyttäjän abstrakti ja fiktiivinen henkilökuvaus.
Yksittäinen kuvaus sisältää käyttäytymismalleja ja taustatietoja tietyn käyttäjäryhmän edustajasta. On käytännöllistä luoda yksi käyttäjäpersoona jokaista tyypillistä käyttäjäryhmää
kohtaan, jotta voidaan kattaa mahdollisimman monen potentiaalisen käyttäjän piirteitä. Hyvä
käyttäjäpersoona perustuu oikeisiin ihmisiin ja vankkaan tutkimukseen. Se keskittyy avaintavoitteisiin, jotka käyttäjäryhmien on saavutettava, sekä käyttäjien käyttäytymismalleihin ja
asenteisiin tavoitteitaan suorittaessaan. Käyttäjäpersoonien tehtävänä on helpottaa ymmärtämään auttavatko vai estävätkö tuotteen ratkaisut käyttäjiä. Toisin kuin rautalankamallit tai
prototyypit, käyttäjäpersoonat eivät rajoitu tiettyyn projektiprosessin osaan. Sen sijaan ne
auttavat ohjaamaan projektin kaikkia osia. Ne tarjoavat suuntaviivoja suunnittelupäätöksiin,
ideoiden luomiseen ja strategisiin muutoksiin. Hyvä käyttäjäpersoona ei perustu väestötietoihin tai tarinoihin, vaan se perustuu käyttäjien tehtäviin, käyttäytymiseen ja asenteisiin. Käyttäjäpersoonien tulisi perustua todellisiin ihmisiin, jotka ovat peräisin tutkimusaineistosta.
(Caddick & Cable 2011, 9.)
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Käyttäjäpersoonat ovat hyödyllisiä monenlaisten toimintojen suorittamisessa, kuten tuotteen
määrittelyssä ja suunnittelussa, yhteisymmärryksen rakentamisessa, tiimin rakentamisessa tavoitteen ympärille, tuotteen markkinoinnissa, dokumentoinnin kehittämisessä ja jopa virheenkorjauksien priorisoinnissa. (Goodwin 2009, 229-239.)
Käyttäjäpersoonien hyödyntämiseksi on hyvä ymmärtää, mikä tekee niistä niin tehokkaita.
Käyttäjäpersoonat eivät toimi vain siksi, että ihmiset ovat tottuneet käyttämään malleja,
vaan myös siitä syystä, että ne rohkaisevat meitä samaistumaan käyttäjiin inhimillisellä tavalla. Käyttäjäpersoonien tarkoitus on helpottaa suunnittelijaa pitämään erilaiset käyttäjät
mielessä. Mitä vähemmän persoonia on, sitä helpommaksi tämä tulee. Tuhansien persoonien
käyttäytymisten, tavoitteiden ja motivaatioiden muistaminen on hankalaa. Persoonien määrä
pitäisi heijastua havainnoista kerättyihin yksilöiviin mentaalimalleihin ja tavoitteisiin. Persoonien lukumäärä ei ole ennalta määritetty, vaan se on datariippuvainen. Kompromisseja punnittaessa on hyvä panostaa suurempien väestöryhmien tarpeisiin kaikkien yksilöiden tarpeiden
sijasta. (Goodwin 2009, 239-242.)
Käyttäjäpersoonien luomiseen sisältyy kriittisten käyttäytymismallien tunnistaminen ja niiden
muuttaminen hyödyllisiksi kuvauksiksi. Näiden abstraktien mallien luomiseen tarvitaan käyttäjiä vastaamaan tarkkaan harkittuihin kysymyksiin. Tietojen menetelmällinen analyysi on välttämätöntä, jos näitä malleja on vaikea tunnistaa. (Goodwin 2009, 242-245.)
3.2

Käytettävyyden määritelmä

Käytettävyys viittaa kaikkiin aspekteihin, jotka liittyvät ihmisen ja järjestelmän väliseen vuorovaikutukseen. Käytettävyys ei ole yksiulotteinen ominaisuus järjestelmän käytön mittaamisessa. Se on moniulotteinen käsite, jonka voi perinteisesti jakaa viiteen komponenttiin, jotka
muodostavat termin kokonaisuuden. Kuviossa 1 kuvaillaan käytettävyyden komponenttirakennetta. (Nielsen 1993, 26-37.)
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Kuvio 1: Käytettävyyden komponentit
Käytettävyyden komponenttien määritelmät ovat:
1. Opittavuus – Järjestelmän pitäisi olla helposti opeteltavissa. Tämä tarkoittaa sitä,
ettei käyttäjän tarvitsisi käyttää paljoa aikaa järjestelmän käytön oppimiseen.
2. Tehokkuus – kun käyttäjä on oppinut käyttämään järjestelmää, hänen pitäisi osata
käyttää sitä mahdollisimman tuottavasti ja nopeasti.
3. Muistettavuus – järjestelmän käytön pitäisi olla helposti muistettava, jotta käyttäjä
voi palata takaisin sen käyttöön pitkänkin tauon jälkeen ilman uudelleen oppimista.
4. Virheettömyys – järjestelmällä pitäisi olla alhainen virhetaso, jotta käyttäjät välttäisivät ylipäätänsä niiden tekemisen. Virheen sattuessa käyttäjän pitäisi myös selviytyä
niistä mahdollisimman helposti. Suuria virheitä ei saa tapahtua.
5. Tyytyväisyys – järjestelmän tulisi olla miellyttävä käyttää, jotta käyttäjät olisivat
subjektiivisesti tyytyväisiä. (Nielsen 1993, 26-37.)
Perusteellisesti suunniteltu intranet ei ainoastaan takaa hyvää käytettävyyttä, vaan se myös
edesauttaa palvelun tehokkuutta ja toiminnan kustannustehokkuutta. Kontrastina huonosti
suunniteltu intranet sisältää ylimääräistä ja turhaa sisältöä, joka vaikeuttaa käyttötehtävien
suorittamista. Tämänlaiset ongelmatapaukset vaativat korjaustoimenpiteitä, jotka taas luovat
lisäkustannuksia. (Voigt 2003, 1-3.)
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Käytettävyyden perustana on käyttäjien ymmärtäminen. Olemassa olevan järjestelmän hyvien
ja huonojen puolien mittaaminen on ensisijainen toimenpide järjestelmää korvattaessa. Ensiksi pitää tunnistaa kuinka hyvin intranetin sisältö tukee käyttäjiä tällä hetkellä. Jos järjestelmän hyödyllisellä sisältöalueella on tyhjiö tärkeästä tiedosta, se on tunnistettava ja se on
täytettävä tarvittavalla sisällöllä. Tätä ei voi pelkästään tehdä vertailemalla eniten ja vähiten
käytyjä sivuja, koska tarvittava tieto ei välttämättä ole sivustolla. Sen sijaan puuttuva tieto
saattaa löytyä intranetin hakutulosten avainsanoista. Tämä informaatiopohjainen materiaali
on erittäin tärkeää kerätä ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa tai kehittämistä. Avainsanojen keräämisen lisäksi käyttäjien avoin palaute tuo perusteltua ymmärrystä puutteellisesta
tiedosta. (Voigt 2003, 105.)
Suuri ongelma intranetiä suunniteltaessa on käyttäjätyyppien monipuolisuus. Hyvä järjestelmä palvelee mahdollisimman monen käyttäjän tapoja ja tottumuksia ilman suuria ristiriitoja. Jokaisella käyttäjäryhmällä on käytettävyyshaasteensa. Esimerkkinä uusi käyttäjä, joka
ei tunne organisaation terminologiaa. Hänelle järjestelmän rakenne pitäisi olla helposti ymmärrettävä ja intranetin toiminnot helposti opeteltavissa. Hän tulee myös tarvitsemaan sisältöä esimerkiksi organisaation käytänteistä ja säännöistä. Kokenut käyttäjä taas arvostaa tehokkuutta enemmän kuin oppimisen helppoutta. Hänelle intranet on työkalu, jonka avulla hän
suorittaa tehtävänsä mahdollisimman nopeasti. Jokin järjestelmän piirre saattaa olla hyödyllinen uudelle käyttäjälle, mutta se saattaa turhauttaa kokenutta käyttäjää koska se hidastaa
hänen tehtävänsä suorittamista. On siis tärkeää huomioida eri käyttäjätyyppien tarpeet palvelua suunniteltaessa. (Voigt 2003, 106.)
3.3

Nielsenin heuristiikat

Jakob Nielsen on listannut kymmenen tärkeintä heuristiikan sääntöä, jotka noudattavat käytettävyyden perusperiaatteita. Näitä sääntöjä voidaan käyttää tulkitsemaan yleisiä käyttöliittymään liittyviä ongelmia. (Nielsen 1993, 122.). Sääntöjen määritelmät ovat seuraavat:
1. Järjestelmän tilan näkyvyys - Järjestelmän tarjoama informaatio ei saa olla liiallista
ja tarpeetonta. Liiallinen informaatio on ristiriidassa relevantin informaation kanssa,
jonka seurauksena tärkeän informaation näkyvyys pienenee. Järjestelmän pitää aina
pitää käyttäjä ajan tasalla ja tiedostettuna tapahtuvasta.
2. Käytä käyttäjän kieltä - Käyttäjän pitää pystyä tulkitsemaan järjestelmän esittämiä
sanoja, lauseita ja termejä. Järjestyksen kuuluu olla luonnollista ja loogista.
3. Tunnistaminen ennemmin kuin muistaminen - Käyttäjän työmuistin kuormittamisen
estämiseksi pitää luoda näkyvyyttä asioihin, jotka ovat oleellisia. Käyttäjälle pitää
tarjota näkyviä ohjeita, joihin on helppo pääsy.
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4. Johdonmukaisuus ja standardit - Toistuvien sisältö- ja toiminto-ominaisuuksien, kuten termien, painikkeiden ja elementtien pitää toistaa samaa kieltä tai toimintaa järjestelmän eri osissa.
5. Käyttäjän kontrolli – Järjestelmä ei saa määrätä käyttäjän toimintaa. Käyttäjällä pitää olla vapaus toimintojen suorittamiseen ja peruuttamiseen.
6. Selvästi merkityt poistumistiet - Poistumisteiden pitää olla selvästi merkitty mahdollisten tahattomien poistumisten välttämiseksi.
7. Pikatoiminnot ja personointi - Järjestelmän personointiominaisuudet ja pikatoiminnot, edesauttavat käyttäjän tehokkuutta ja käytön joustavuutta.
8. Virhetilanteiden tunnistaminen, diagnoosi ja niistä toipuminen - Virheilmoituksien
pitää olla informatiivista ja ohjeistavia. Ilmoituksissa pitää selostaa mikä aiheutti ongelman ja miten siitä voi toipua.
9. Virheiden estäminen - Käyttäjällä pitää olla mahdollisuus varmistaa ja vahvistaa toimintoja. Virhetilanteiden ennaltaehkäisemiseksi käyttäjää pitää myös informoida
mahdollisista seurauksista.
10. Ohjeet ja opastus - Järjestelmän käyttöön liittyvää ohjeistusta pitää olla tarjolla.
Ohjeen löytäminen pitää olla helppoa.
3.4

Käytettävyyden arvioinnin tarve

Käytettävyyden arviointi pitäisi aloittaa tuotteen kehitysvaiheen alussa ja sen suorittamista
pitäisi jatkaa koko prosessin ajan. Arviointi voidaan aloittaa vanhan tai nykyisen tuotteen tutkimisella. On suotavaa, että käytettävyyttä arvioitaisiin jo ennen prototyyppien luonnostelua.
Mitä aikaisemmin ongelmakohdat ja puutteet kartoitetaan, sen edullisemmaksi kehitys tulee.
(Galitz 2007, 65.)
Käytettävyyttä ja sen puutetta voidaan arvioida luotettavasti seuraamalla ja keskustelemalla
käyttäjien kanssa avoimesti käyttötehtävistä ja käyttöliittymän ominaisuuksista. Yleensä
nämä menetelmät tuovat esille kriittisiä ongelmia ja huomioita, joita puhtaasti määrälliset
tutkimukset eivät paljasta. Tämä ei välttämättä ole tieteellinen tapa selvittää ongelmia,
mutta se tuottaa tehokkaasti käytettävyyteen liittyviä seikkoja käyttäjän palautteesta. (Galitz 2007, 59-69.)
Ohjeiden ja opastuksien tarve on merkki siitä, että käyttäjä etsii informaatiota tai yrittää
suorittaa jotain tehtävää, jota hän ei kykene tekemään ilman apua. Käyttöliittymässä eksyminen ja harhailu kertoo, että rakenne tai informaatiomalli ei ole kovin käyttäjäystävällinen.
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Epäjohdonmukaiset elementit ja vieras terminologia aiheuttavat arvaamista ja liiallista navigoimista käyttöliittymässä. Käyttäjä saattaa ohittaa tärkeitä tietoja, jos ruudulla on liikaa
elementtejä. Jos käyttäjä kokee tuntevansa, että hänen pitää keskittyä erittäin tarkkaan tehtäviä suorittaessa, se on merkki kognitiivisesta eli havaintokykyyn liittyvästä ongelmasta.
Käyttäjät voivat myös mainita ilman konkreettista syytä, että he yrittävät välttää järjestelmän käyttöä. Nämä kaikki merkit kertovat käytettävyyden puutteellisuudesta, jota kannattaa
arvioida kehitystoimenpiteiden mahdollistamiseksi (Galitz 2007, 59-69.)
IBM:n käytettävyysasiantuntijat ovat listanneet kymmenen yleisintä käyttöliittymän käytettävyysongelmaa ja ne ovat seuraavat: (Galitz 2007, 65.)
1. Epäselvät valikot ja kuvakkeet.
2. Rajoittavat kielet, jotka sallivat vain yksisuuntaisen liikkumisen käyttöliittymässä.
3. Syötön ja suoran manipuloinnin rajoitukset.
4. Korostamis- ja valintarajoitukset.
5. Epäselvät vaihejärjestykset.
6. Enemmän vaiheita käyttöliittymän hallintaan kuin tehtävien suorittamiseen.
7. Sovellusten välisten yhteyksien monimutkaisuus.
8. Riittämätön palaute ja vahvistus käyttöliittymässä.
9. Järjestelmän ennakoinnin ja älykkyyden puutteellisuus.
10. Riittämättömät virheilmoitukset, ohjeet, oppaat ja dokumentaatio.
4

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuskysymysten vastaamiseksi aineistonkeruumenetelmiksi valittiin käyttäjäkysely ja
haastattelut. Käyttäjäpersoonien rakentamiseen vaadittavan aineiston piti perustua yleistyksiin ja kaavoihin. Kysymysten tavoitteena oli muodostaa määrälliseen aineistoon perustuvia
yleistyksiä käyttäjäryhmistä. Laadullisella palautteella pyrittiin hahmottamaan yleisiä käytettävyysongelmia. Avoimen keskustelun ja itse käytön puitteisiin liittyvät kysymysaiheet vastaisivat ongelmien hahmottamiseen.
Tulosten analysointiin käytetään teorianmukaisia menetelmiä, joiden avulla pystytään raportoimaan käyttäjien palautetta. Analyysimenetelmien pitää soveltua tutkimuksessa käytettyjen
määrällisten ja laadullisten aineistojen tulkintaan.
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Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimusmenetelmä on hyödyllinen menetelmä käyttäjätutkimuksessa, kun halutaan selvittää käyttäjien piirteitä. Määrällinen tutkimus perustuu ilmiön
tai kohteen tutkimiseen kvantifioitavan datan avulla. Määrällisessä tutkimuksessa kysymykset
alkavat usein sanoilla, kuinka paljon, kuinka moni ja kuinka usein? Määrällisessä tutkimuksessa kerätään siis laskettavaa aineistoa tiedonkeruumenetelmän, kuten esimerkiksi kyselyn
avulla. Tutkimustuloksia voidaan esittää numeroin ja luvuin. (Goodwin 2009, 54-55.)
Kvalitatiiviset, eli laadulliset tutkimusmenetelmät ovat hyödyllisiä, kun halutaan ymmärtää
käyttäjien käyttäytymismalleja. Laadulliset menetelmät ovat tehokkaita kuvailemaan miten
ihmiset käyttäytyvät, mitä mieltä he ovat tietyistä toiminnoista ja mitkä tekijät vaikuttavat
heidän käyttäytymiseensä ja ajattelutapaansa. Laadullisten menetelmien avulla on myös helpompaa muuttaa lähestymistapaa kesken tutkimusta, jos kerätty aineisto ei näytä vastaavan
tutkimuskysymyksiin. (Goodwin 2009, 54-56.)
4.1

Tiedonkeruumenetelmät

Tässä käyttäjätutkimuksessa hyödynnettiin laadullista ja määrällistä tutkimusmenetelmää.
Laadullisella aineistolla kerättiin käytettävyyteen liittyviä huomioita, sekä käyttäytymismalleja, joita hyödynnettiin käyttäjäpersoonien luomiseen. Vastaajilta haluttiin kerätä perusteltua palautetta heidän kokemistaan ongelmakohdista, järjestelmän hyvistä ratkaisuista ja
käyttötottumuksista. Laadullista aineistoa kerättiin teemahaastatteluilla. Aiemmin suoritetun
käytettävyystestauksen tuloksia hyödynnettiin haastattelutulosten täydennykseksi. Testaus- ja
haastattelutuloksissa ilmenevien käytettävyysongelmien rinnastaminen oli erityisesti hyödyllistä yleisten ja toistuvien ongelmien selvittämiseksi.
Määrällisellä aineistolla haluttiin kerätä käyttäjien preferenssejä, prioriteetteja ja väestöllisiä
taustatietoja käyttäjäpersoonien luomiseen. Sisältöaiheiden ja opiskelua tukevien järjestelmien priorisoimisen avulla pystyttäisiin hahmottamaan tärkeiksi ja vähemmän tärkeiksi koettuja aiheita. Käyttöön liittyvät preferenssit ovat taipumuksia, joita voidaan liittää käyttäjäpersoonan kuvaamiseen. Vastaajilta haluttiin kerätä erityisesti yleisiä käyttöajankohtia ja ensisijaisia päätelaitteita. Kerättäviä taustatietoja olivat ikä, sukupuoli, aiempi koulutus, tutkinto, tekninen taito ja työkokemus. Taustatietojen tarkoituksena oli luoda käyttäjäpersoonien demografinen perusta ja erilaisten käyttäjäryhmien vertailu. Suosittujen taipumusten ja
tärkeimmiksi koettujen ominaisuuksien kuvaaminen mahdollistavat käyttöliittymän suunnittelussa hierarkkisia ratkaisuja käytön tehokkuuden parantamiseksi.
4.1.1

Käyttäjäkysely

Käyttäjäkyselyitä suoritetaan, kun halutaan selvittää minkälaisia käyttäjiä järjestelmää käyttää, miten käyttäjät suorittava tehtäviä ja mitä informaatiota käyttäjät etsivät. Kyselyt ovat
yleisin kvantitatiivisen datan keräämiseen käytetty metodi. Kysely koostuu valmiiksi määritetyistä kysymyksistä. Kysymyksillä on yleensä valmiiksi määritetyt vastausvalinnat tai -skaalat,
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mutta on myös yleistä, että kysely sisältää kysymyksiä, jotka vaativat lyhyen kirjallisen vastauksen. (Goodwin 2009, 188-190.)
Kyselytulokset voivat myös tunnistaa ominaisuuksien välisiä suhteita, mutta ne ovat vähemmän hyödyllisiä selittäessään, miksi nämä suhteet ovat olemassa. Kysely luetellaan epäsuoraksi aineistonkeruumenetelmäksi. Epäsuoramenetelmä on tapa, joka asettaa välittäjän kehittäjän ja käyttäjän välille. Välittäjän käyttö tuottaa hyödyllistä tietoa, mutta sen kautta
työskenteleminen poistaa paikanpäällisen viestinnän edut pois yhtälöstä. (Goodwin 2009, 190193.)
4.1.2

Haastattelu

Haastattelut soveltuvat hyvin tutkimuksiin, joissa yritetään selvittää mistä tietyt ilmiöt tai
käytöstavat johtuvat. Haastattelut koostuvat tyypillisesti avoimista kysymyksistä, joihin haastateltavat vastaavat perusteluineen. Puolueettomien vastausten takaamiseksi on järkevää,
että haastattelija toimii tilaisuudessa neutraalina osapuolena. Kysymykset tulisi muotoilla siten, että vastauksiksi saataisiin kokonaisia lauseita, eikä vain yksittäisiä sanoja. Haastattelut
ovat hyödyllinen menetelmä ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Haastatteluiden avulla voidaan selvittää mistä käyttäjien ongelmat koituvat ja miten he reagoivat niihin. (Goodwin
2009, 113-114.)
Käytettävyyden näkökulmia voidaan tutkia yksinkertaisesti tiedustelemalla subjektiivisesti
käyttäjän palautetta. Haastattelu vaati tutkijan osallistumista, avoimemman keskustelun ja
vastausten tallentamiseksi. Tämä vaatii aika- ja henkilöstöresursseja, jonka seurauksena menetelmä onkin huomattavasti työläämpää kuin kyselyn suorittaminen. Menetelmällä on kumminkin hyötynsä. Se on erittäin joustava menetelmä, sillä haastattelija kykenee tarkentamaan
aihetta, mikäli haastateltava ymmärtää kysymyksen väärin. Lisäkysymysten hyödyntäminen on
myös mahdollista haastatteluissa. (Nielsen 1993, 209-214.)
4.1.3

Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus on käyttöliittymän käytettävyyttä arvioiva menetelmä, jossa testihenkilö
suorittaa ennalta määritettyjä testitehtäviä. Testit dokumentoidaan visuaalisesti, auditiivisesti, kirjaten tai kaikin äsken mainituin tavoin. Se on tehokas käytettävyyden arviointimenetelmä, koska se tuottaa suoraa palautetta siitä mitä käyttäjä kokee tehtäviä suorittaessa. Ennen testien suunnittelua on selvitettävä, suoritetaanko formatiivista vaiko summatiivista arviointia käyttöliittymästä. Formatiivista arviointia käytetään käyttöliittymän iteratiivisessa
suunnitteluprosessissa. Päätavoitteena on selvittää yksityiskohtaisia näkökohtia rajapinnasta
sen parantamiseksi. Tyypillinen formatiivinen testimenetelmä on ääneen ajattelutestaus.
Summatiivinen arviointi keskittyy käyttöliittymän yleisen laadun mittaamiseen mikä soveltuu
hyvin esimerkiksi kahden liittymän vertailuun. Tyypillinen summatiivisen arvioinnin menetelmä on laskennallinen testi. (Nielsen 1993, 170.)
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Käytettävyystestauksen tarve voidaan perustella seuraavista syistä: (Galitz 2007, 769.)
•

Kehittäjillä ja käyttäjillä on erilaiset käsitykset ja odotukset. Kehittäjien asiantuntijuus mahdollistaa vaikeiden ja epämääräisten tilanteiden hallinnan tasolla, jota
käyttäjät eivät näe. Kehittäjät käyttävät usein myös terminologiaa, jota käyttäjät eivät tunnista.

•

Kehittäjän intuitio ei ole aina oikeassa. Kehittäjien ja käyttäjien näkemykset eroavat toisistaan, mikä aiheuttaa alttiutta virheellisiin ratkaisuihin. Intuitio on liian epäluotettava perusta suunnittelupäätöksille.

•

Ei ole olemassa keskivertaista käyttäjää. Käyttäjät eroavat toisistaan tunteellisesti,
taidollisesti ja käytöstavoiltaan. Muotoilun pitää palvella ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia ominaispiirteitä.

•

On mahdotonta ennustaa käytettävyyttä tuotteen ulkonäön perusteella. Järjestelmän käytettävyyttä ei voida arvioida ilman sen toiminnallisuuden läpikäyntiä.

•

Epämuodollinen palaute on riittämätöntä. Käyttäjän ja järjestelmän välisen interaktion epäselvä palaute on altis sisällön ja toimintojen sivuutukselle. Järjestelmän osia
voidaan jättää huomiotta kokonaan; muiden osien merkittäviä ongelmia ei välttämättä koskaan dokumentoida.

•

Ongelmien korjaaminen kehitysvaiheessa johtaa edullisempiin korjauskustannuksiin. Korjauskustannukset ovat suoraan verrannollisia käytettävyysongelmiin, jotka
jäävät huomioimatta kehityksen aikana. Mitä enemmän ongelmia on, sitä korkeammat
ovat korjauskustannukset.

4.2

Analysointimenetelmät

Tutkimusaineiston analysointiin käytettiin teorianmukaisia menetelmiä. Käyttäjäpersoonat
muodostettiin pääosin kyselytulosten määrällisestä aineistosta. Kaavojen ja yleistettyjen kuvaustietojen muodostaminen perustui vertailevien menetelmien, kuten ristiintaulukoinnin ja
hajontakuvioiden hyödyntämiseen. Persoonien luomiseen käytettiin myös haastatteluiden laadullista aineistoa käyttäytymismallien muodostamiseksi.
Käytettävyysongelmien analysoimiseen käytettiin temaattista analysointia. Haastattelutulokset analysoitiin yksittäisesti, sekä keskenään. Tämän jälkeen testauksen ja haastatteluiden
huomiot analysoitiin vielä keskenään yleisimpien ongelmakohtien kartoittamiseksi. Huomiot
ryhmitettiin teemoittain samankaltaisuuskaavioiden avulla.
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4.2.1

Käyttäjäpersoonien luominen

Tutkimuksessa hyödynnettiin Kim Goodwinin esittämää prosessia käyttäjäpersoonien luomiseksi. Prosessi keskittyy vahvasti käyttäjien tunnistamiseen ja vertailuun kaavojen muodostamiseksi. Kaavat määräävät persoonien käyttäytymismallit, kuten taipumukset ja tottumukset.
Käyttäjäpersoonien luominen ei ole lineaarista, mutta tyypillisesti kyseenomainen prosessi alkaa roolien määrittämisellä. Roolit määritetään sen perusteella, mitä tehtäviä käyttäjät suorittavat, eikä sen perusteella, kuinka he suorittavat nämä tehtävät. Jos tiettyjen vastaajien
ominaisuuksia on miltei mahdotonta erottaa, on järkevää yhdistää heidät samaan ryhmään.
(Goodwin 2009, 242-247.)
Jokainen rooli ristiintaulukoidaan keskenään roolien välisten eroavaisuuksien hahmottamiseksi. Eroja selvitellään muuttujien avuilla. Muuttujat jaetaan käyttäytymismuuttujiin ja
väestöllisiin muuttujiin. Tyypillisiä käyttäytymismuuttujia ovat motivaatiot, asenteet, tavoitteet, teknologiset taidot ja tehtävien suoritustavat. Tyypillisiä väestöllisiä muuttujia ovat ikä,
sukupuoli ja ammatti. (Goodwin 2009, 247.)
Roolien vertailujen jälkeen verrataan yksilöitä. Yksilöt verrataan keskenään sijoittamalla heidät määritettyihin muuttujiin. Sijoittamisen ei tarvitse olla erittäin tarkkaa, koska pieni virhemarginaali ei muuta kokonaisuuden tulosta. Jotkut muuttujat saattavat olla polaarisia.
Tämä tarkoittaa sitä, että vastaajat saattavat nojata jompaankumpaan ääripäähän välttäen
keskimmäisiä vaihtoehtoja. Jos kaikki vastaajat ryhmittyvät spektrin samaan päähän, se tarkoittaa, että muuttuja ei ole hyödyllinen kaavojen tunnistamiseksi. (Goodwin 2009, 252.)
Vastaajien sijoittamiseen on olemassa kaksi yleistä lähestymistapaa. Ensimmäinen niistä on
sijoittaminen vastaajakohtaisesti. Tässä tavassa vastaaja asetetaan jokaiseen muuttujaan yksitellen ennen seuraavaan vastaajaan siirtymistä (Goodwin 2009, 252-256). Kuviossa 2 kuvataan, kuinka yksittäinen vastaaja merkitään kuvioon.
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Kuvio 2: Vastaajakohtainen sijoitustapa
Toinen tapa vastaajien sijoittamiseen on jokaisen vastaajan vertaaminen yhteen muuttujaan
kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien yksilöiden vastaukset käsitellään yksittäisen
muuttujan mukaisesti klustereiksi. Tavan hyötynä on uudelleensijoittamisen vähäisyys, koska
vastaajien eroavaisuudet ovat verrattavissa yhdessä dokumentissa (Goodwin 2009, 252). Kuviossa 3 kuvataan, kuinka muuttujakohtaisessa sijoitustavassa merkitään vastaajat kuvioon.

Kuvio 3: Muuttujakohtainen sijoitustapa
Asettelut perustuvat aineistoon, eikä vaistoihin. Objektiivisten havaintojen löytäminen helpottaa arvioimaan kvantifioitavissa eli laskettavissa olevia muuttujia. Mahdollisen puuttuvan
datan myötä voi olla vaikeaa sijoittaa vastaajia tiettyihin muuttujiin. Tämä voi tapahtua
haastattelujen yhteydessä, jos vastaaja ei vastaa kysymykseen tarpeeksi kattavasti. Tämän
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ilmiön sattuessa on hyvä käytänne olla jättämättä tämän vastaajan sijoittaminen kyseiseen
muuttujaan. (Goodwin 2009, 252-256.)
Muuttujien määrittämisen ja vastaajien sijoitusten tarkoituksena on kehittää niistä kaavoja.
Kaavojen rakentaminen perustuu käyttäytymismallien tunnistamiseen ja todentamiseen. Kaavojen tunnistaminen tapahtuu tutkimalla muuttujien ja yksilöiden sijoituksia taulukoissa ja
yksinkertaisissa hajontakuvioissa. Suurien ihmisryhmien sijasta, aloitetaan etsimällä kahta tai
useampaa vastaajaa, jotka esiintyvät usein yhdessä. Jos kahden tai useamman vastaajan vastaukset korreloivat keskenään yli kolmanneksen kaikista muuttujista, on kyseessä kaava. Kaavojen ja osittaisten kaavojen erottamisesta on syytä tehdä muistiinpanoja. Kun kaavat ovat
tunnistettu, pitää seuraavaksi hahmottaa kaavoihin perustuvien muuttujien keskinäinen korrelaatio. Kun tämä vaihe on tehty, voidaan tutkia muuttujia, joiden vastaukset eivät osoittaneet yhtäläisyyksiä keskenään. (Goodwin 2009, 256-265.)
Vastaajien ominaispiirteiden yhdistäminen kaavoihin on monimutkainen toimenpide. On olemassa kaksi kriteeriä, joiden avulla voidaan tehdä näitä päätöksiä. Ensimmäinen niistä on heijastaa piirteitä tosielämän todennäköisiin vastineisiin. Toinen kriteeri on miettiä mitkä valinnat erottavat persoonan muista persoonista. Mitä suurempi ero persoonien välillä on, sen hyödyllisempi suunnittelutyökalu se on. Niukat eroavaisuudet johtavat suppeampiin palvelu- ja
toiminnallisuusratkaisuihin, jotka eivät välttämättä palvele kaikkia käyttäjäryhmiä. Käyttäjäpersoonien tehtävänä on luoda empatiaa käyttäjiä kohtaan ja helpottaa keskustelua suunnittelupäätöksistä, eikä olla vain tarkka tilastollinen dokumentti käyttäjäryhmästä. (Goodwin
2009, 275-276.)
Tehokkaaseen persoonakuvaukseen sisältyy vähintään nimi, valokuva ja kertomus, joka kattaa
kunkin persoonan tärkeät käytökset. Näitä käytöksiä ovat muun muassa turhautumiset, ympäristötekijät, taidot, kyvyt, tunteet, asenteet, toiveet, suhteet, väestötiedot ja tavoitteet.
Persoona voi sisältää myös havainnollistavia lainauksia, kaavioita tai muuta käyttäjäryhmää
kuvaavia tietoja. (Goodwin 2009, 276-278.)
4.2.2

Temaattinen analysointi

Temaattinen analysointi on teemojen, ilmiöiden ja kaavojen tunnistamiseen tarkoitettu laadullisen aineiston analysointimenetelmä. Laadullisten tuloksien analysoiminen aloitetaan yksittäistapausten tutkimisella. Yksittäistapausten tutkinta tarkoittaa yksilöiden vastausten analysointia. Yksittäisten huomioiden tutkimisen jälkeen verrataan kaikkien haastateltavien yhtäläisyyksiä ristiin analysoinnin avulla. Vertailu tapahtuu us. Yhtäläisyyksien vertaamisen jälkeen tulokset on validoitava, eli niiden pätevyydet pitää huomioida. Validoinnin jälkeen tulokset voidaan raportoida muun muassa visuaalisin graafein. (Goodwin 2009, 207).
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Haastatteluaineiston analyyttisten huomioiden tunnistamiseksi yksittäiset kommentit lyhennetään koodietiketeiksi. Tätä menetelmää kutsutaan koodaukseksi. Koodit ovat yksinkertaistettuja vastaajien lausuntoja ja havaintoja. Jokaisen haastateltavan koodit ryhmitetään teemoittain klustereiden muodostamiseksi. Klusterit havainnollistetaan usein samankaltaisuuskaavioiden avuilla. (Goodwin 2009, 207-209.)
4.3

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti

Reliabiliteetilla tarkoitetaan ei-sattumanvaraisten tuloksien todistamista. Reliabiliteetti tarkoittaa käytännössä tulosten luotettavuutta. Mitä vähemmän sattumat vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin, sen luotettavampi tutkimus on. Sopivien mittareiden käyttö parantaa tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta. Tuloksien reliabiliteettia mitataan usein rinnakkais-, puolitus- ja uusintamittauksilla. (Valli 2015, 79.)
Validiteetti tutkimuksessa tarkoittaa loogisten argumenttien ja empiiristen näytteiden pätevyyttä teoreettisiin väitteisiin. Validiteetti arvioinnissa ja analyysissä tarkoittaa tuloksien pätevyyttä. Kiteytettynä validiteetti tarkoittaa perusteltua pätevyyttä, jolla pyritään luomaan
luotettavaa väitettä tai tulosta (Taylor 2013, 2). Tutkimuksen kannalta on tärkeää miettiä
mitä tutkitaan ja mitä aineistoa halutaan kerätä. Validi tutkimusmenetelmä on se, jolla tutkimuksenmukainen aineisto saadaan kerättyä. (Goodwin 2009, 55.)
Tutkimuksen päätarkoitus on rakentaa teoriaa ja kehittää kausaalisia selityksiä ilmiöille. Väestön yleistäminen edellyttää, että näytteet edustavat kohdepopulaatiota. Persoonia luodessa
on ehdottoman tärkeää määritellä populaatio, jonka tuloksia on tarkoitus yleistää. Populaatiot on määriteltävä erityisten muuttujien, kuten demografisten ominaisuuksien ja sijainnin
perusteella. Kohdepopulaation rajaaminen on siis yksi kriittinen ominaisuus tutkimussuunnitelmassa. Käytännöllisin tapa varmistaa tuloksien yleistettävyys on hyödyntää satunnaista valintaa käyttäjien rekrytoinnissa. (Taylor 2013, 10-14.)
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa suoritetaan statistisia kokeita muuttujien suhteiden vahvistamiseksi. Tilastolliset päätelmät ovat väitteitä, jotka perustuvat tilastotulosten tarkkuuteen.
Tutkimustulosten tarkkuus perustuu loogisiin argumentteihin ja empiiriseen näyttöön. Tulosten analysoimisessa pitää huomioida mahdolliset sisäiset uhat. Nämä uhat johtuvat usein ”häiritsevistä muuttujista”, jotka eivät välttämättä kuulu tutkimuksen teoreettisiin malleihin,
mutta ne vaikuttavat suuresti tuloksiin. Nämä muuttujat voivat olla joitain toissijaisia muuttujia, jotka eivät ole äärimmäisen tärkeitä tutkimuksen luonteeseen. Tämän uhan minimoimiseksi on syytä ensiksi määrittää ”riippuvaiset muuttujat”, jotka ovat prioriteetiltaan korkeammassa asemassa kuin ”häiritsevät muuttujat”. (Taylor 2013, 24-26, 65-66.)
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Käyttäjäpersoonien validiteettia voidaan rinnastaa saman tutkimusalueen aiempiin projekteihin ja tutkimuksiin. Käytettävyystestauksien tulokset ja käyttökokemuksen mittaamiseen liittyvät kyselytulokset ovat arvokasta arviointimateriaalia uuden aineiston vertailuun. Tulosten
vertailu osoittaa, ovatko uudet teemat yhdenmukaisia vanhojen tulosten kanssa. Yhtäläisyydet vahvistavat hypoteesien merkittävyyttä. Tuloksien ristiriidat taas osoittavat, että kaavoja
pitäisi päivittää. (Caddick & Cable 2011,17.)
5

Käytettävyystestauksen toteutus

Käytettävyystestaus oli suoritettu ennen tämän opinnäytetyön käyttäjätutkimusta minun ja
neljän muun opiskelijan toimesta. Testaus ei ollut osana tämän opinnäytetyön tutkimusta,
mutta sen tuloksia hyödynnettiin tämän työn haastatteluaineiston rinnakkaisanalyysissä käytettävyysongelmien kartoituksessa. Projekti suoritettiin kesällä 2018 osana käytettävyyden arviointia käsittelevää opintoa. Tavoitteena oli arvioida nykyisen järjestelmän käytettävyyttä.
Ongelmakohtien vakavuuksien arviointi ja korjauskehotukset olivat oleellisia tietoja toimeksiantajalle korjaustoimenpiteiden priorisoimiseksi. Liitteessä 1 on loppuraportista poimittuja
dioja käytettävyystestauksen taustasta. (Liite 1)
Testattavat aihealueet olivat valmiiksi määritelty ja ne olivat rajattu intranetin tyypillisimpiin
käyttötapauksiin. Kun tiedettiin mitä osia intranetistä arvioitiin, voitiin seuraavaksi määritellä
testitehtävät. Määrätyksi testausmenetelmäksi valittiin ääneenajattelu, jotta tuotoksena syntyisi kognitiivista, eli havainnointiin perustuvaa palautetta testitehtävien suorittamisesta.
Testin rakenne koostui alkuhaastattelusta, testihenkilön taustatietojen keräämisestä, valmistelupuheesta, testitehtävien suorittamisesta ja loppuhaastattelusta. Yksittäisen testitapauksen tavoitekestoajaksi oli ennustettu 30-40 minuuttia lukuun ottamatta alkupuheita, taustatietojen keräämistä ja loppuhaastattelua.
5.1

Prosessi

Testihenkilöiksi valittiin Laurean opiskelijoita, organisaation ulkopuolisia opiskelijoita ja henkilöitä, jotka eivät opiskelleet sillä hetkellä. Käyttäjätaustojen eroavaisuuksien perusteluna
oli käyttötapojen suurten kontrastien kartoittaminen. Tarkoituksena oli selvittää miten käyttötyylit ja toimenpiteet eroavat käyttötaustasta ja -kokemuksesta. Tällöin saataisiin mahdollisimman laajaa näkemystä ongelmakohdista, esimerkiksi mitä kokemattomat käyttäjät huomaavat, mutta kokeneet eivät. Testaukseen rekrytoitiin yhteensä yhdeksän testihenkilöä.
Käytettävyystestauksen analyysin ja yhteenvedon kiteyttämiseksi laadittiin loppuraportti,
jossa esitettiin testitilanteissa käytetty välineistö ja ohjelmisto, testihenkilöiden taustaa, testauksen tuloksia, arviointiasteikko, tehtäväkohtaiset käytettävyyshuomiot, hyvät ja huonot
ominaisuudet, vakavuustaulukot sekä korjausehdotukset.
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Testihenkilöiden taustakysymyksillä selvitettiin käytännössä mihin tarkoitukseen käyttäjät
tyypillisesti käyttivät järjestelmää, minkälaiset odotukset heillä olivat sen käytöstä ja mitä
päätelaitteita he suosivat. Alkuhaastatteluilla kerättiin myös väestöllisiä tietoja.
Tyypillisimmät käyttötarkoitukset olivat opiskeluun liittyvien työkalujen etsiminen, kurssi-ilmoittautumiset, dokumenttipohjien lataaminen ja opiskelua tukevien ohjeiden haku. Laurean
opiskelijat eivät pitäneet intran uutisia ja tiedotteita tärkeinä ominaisuuksina. Käytettävyystestauksen tehtävät ovat listattu kuviossa 4.

Kuvio 4: Testitehtävät
Hyvinä ominaisuuksina pidettiin erityisesti pikalinkkejä, jotka ovat opiskeluun liittyvien järjestelmien linkkejä. Testikäyttäjien odotukset perustuivat siihen, että koulujen introjen pitäisi toimia opiskelijalle tietopankkina, josta opiskelijat löytävät heidän opiskeluunsa liittyvää
ohjeistusta ja tietoa koulun tarjoamista palveluista. Kuviossa 5 esitellään testihenkilöiden
taustatietoja.
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Kuvio 5: Testihenkilöiden taustatiedot
5.2

Tulokset

Testitapauksissa kävi ilmi monta toistuvaa ongelmaa. Terminologia oli usein käyttäjälle tuntematonta. Esimerkiksi ”Opintopäällikkö”-titteli ei luonut selvää kuvaa roolin vastuualueesta,
mikä voi potentiaalisesti aiheuttaa sekaannusta tietoa hakevalle opiskelijalle. Tämä on ongelma, joka ei noudata heuristiikan kielen käyttöön viittaavaa suuntaviivaa. Käyttäjät hakivat
usein tietoa väärältä sivulta, koska otsikoista monet olivat epämääräisiä. Testikäyttäjät eksyivät usein tiedon etsinnässä. Tämä osoittautui tyypilliseksi ilmiöksi etenkin testihenkilöillä,
jotka eivät olleet tuttuja LINK:n käytössä.
Hakuominaisuus tuotti usein tarpeettomia tuloksia. Hakutulokset olivat laajalti vanhentuneita
tiedotteita, jotka sisälsivät etsittyjä hakusanoja. Relevantit sisältösivut jäivät usein alemmas
hakutuloslistauksessa.
Testitehtävien suoritus arvioitiin yksitellen, jokaista käyttäjää kohden. Kaikista testitehtävistä luotiin kooste, jossa huomioitiin tärkeät käytettävyysongelmat. Nämä käytettävyysongelmat arviointiin niiden vakavuuksien mukaan. Kuviossa 6 kuvataan testihenkilöiden suoriutumista testitehtävistä.
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Kuvio 6: Testitehtävien suoritusarviointi
Testikäyttäjät pitivät seuraavia asioita onnistuneina ominaisuuksina: laajennus- ja pienennyspainikkeet, pikalinkit, chat-tuen käytännöllinen sijainti, käytätetyimpien sisältöjen kuvakelinkit etusivulla, käytön oppimisen helppous ja värimaailma.
6

Käyttäjätutkimuksen toteutus

Tässä luvussa käydään läpi sähköisen kyselyn ja teemahaastatteluiden prosessit. Kysely toteutettiin ennen haastatteluja. Aineistonkeruu pohjautui käyttäjäpersoonien luomiseen, käytettävyyshuomioiden kartoittamiseen, käyttäjien taipumusten ja tottumusten kartoittamiseen,
sekä sisältöaiheiden ja työkalujen priorisointiin.
Aineistonkeruun jälkeen aloitettiin tulosten analysointi. Analysointityö jaettiin kahteen osaan.
Ensimmäiseksi analysoitiin määrällinen aineisto muuttujien ja roolien vertailun avulla persoonien ja kaavojen muodostamiseksi. Seuraavaksi suoritettiin laadullisen aineiston analysointi.
Tässä vaiheessa verrattiin myös käytettävyystestauksen ja tämän tutkimuksen tulosaineistoa
keskenään. Temaattinen analyysi suoritettiin haastattelutulosten huomioiden tulkitsemiseksi.
Toistuvat kaavat ja suurimmat ongelmakohdat olivat aiheita, joihin työssä keskityttiin.
6.1

Kysely

Kyselyn päätavoitteena oli kerätä persoonien rakentamiseen tarvittava aineisto, joten suunnittelutoimenpiteet noudattivat kyseenomaisen menetelmän teoriaa. Teorian mukaan, aineistoksi piti kerätä relevanttia tietoa käyttäytymismallien muodostamiseksi ja väestöllisiä tietoja
realistisen henkilöpersoonan kuvaamiseksi. Kysymysten piti olla muotoiltu siten, että niiden
vastauksista voitaisiin muodostaa helposti verrattavia muuttujia. Sivutuotteena samaista aineistoa voitaisiin hyödyntää prioriteettien ja käyttäjien taustojen esittämiseen työn tuloksien
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esittelyn yhteydessä. Tutkimuskysymysten piti olla relevanttia nykyisen järjestelmän käyttäjien tutkimiseen. Tavoitteellisia aineistoja olivat käyttäjien väestölliset taustatiedot, käyttötottumukset, sisällölliset prioriteetit, tarpeelliset työkalut ja käyttäjien suosimat päätelaitteet. Kyselylomakkeen alustaksi valittiin Google Forms, joustavan rakenteen ja helpon jakamisen perusteella. Linkki lomakkeeseen jaettiin opiskelijoiden intrassa tiedotteen muodossa.
(Liite 2)
Kyselyyn vastasi yhteensä 25 opiskelijaa yhdeksästä eri tutkinnosta. Vastaajien määrä jäi odotettua pienemmäksi. Tietojenkäsittelyn ja liiketalouden opiskelijat olivat aktiivisimpia vastaajia. Suurin vastaajaryhmä oli liiketalouden opiskelijat seitsemällä vastauksella. Datan vähäinen määrä tarkoitti sitä, että persoonien luomista jouduttaisiin mahdollisesti rajoittamaan.
Vastaukset kerättiin Excel-taulukkoon. Kuvio 7 kuvaa kyselytulosten vastaajien jakoa tutkinnon perusteella.

Kuvio 7: Vastaajien jako tutkinnoittain
6.2

Haastattelut

Haastattelujen suunnitteleminen alkoi samanaikaisesti, kun kysely jaettiin intrassa. Fokuksena oli jälleen persoonien rakentaminen ja yleisen käyttöön ja palveluun liittyvän palautteen
kerääminen. Haastattelun tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisesti intran tärkeitä ominaisuuksia, moitteita, tiedonetsintätapoja ja mielipiteitä. Kysymysalueiden pohjautuivat käyttötottumuksien ja hyvien ja huonojen ominaisuuksien kartoittamiseen, koska näitä piirteitä voidaan hyödyntää uuden käyttöliittymän suunnittelussa. Haastattelut suoritettiin kasvokkain ja
Skypen välityksellä. (Liite 3)
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Kysymyksien vastaamisen tueksi haastattelutilaisuuteen otettiin kannettava tietokone visuaaliseksi avuksi intranetin sisällön selostukseen ja ongelmakohtien osoittamiseksi. Skypen välityksellä suoritetuissa haastatteluissa käytettiin ruudunjako-ominaisuutta visuaalisena apuvälineenä.
Haastatteluihin osallistui seitsemän henkilöä, joista kolme opiskeli tietojenkäsittelyä, kolme
liiketaloutta ja yksi kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutusta. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoiden haastattelutarve perustui kyselyvastaajien tutkintojen hajontaan.
Käyttäjäpersoonien luomisen näkökulmasta oli erityisesti arvokasta kerätä laadullista aineistoa niiden tutkintojen opiskelijoilta, joiden persoonien muodostaminen olisi mahdollista kyselyvastausten perusteella. Siksi liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoiden haastatteleminen priorisoitiin korkeammalle, kuin muiden tutkintojen opiskelijoiden haastatteleminen.
Aineistoa käytettiin kuitenkin myös käytettävyysongelmien kartoittamiseksi.
Haastatteluaineisto analysoitiin ensiksi yksilökohtaisesti. Vastaajien kommentit luokiteltiin
koodeiksi tunnistettavuuden helpottamiseksi. Tämän vaiheen jälkeen haastateltavien vastaukset analysoitiin keskenään samanlaisten huomioiden tunnistamiseksi. Huomioista kerättyjä
käytettävyysongelmia verrattiin rinnakkain käytettävyystestauksesta kerättyihin ongelmiin.
Testaustulosten käytettävyysongelmat luokiteltiin myös yksittäisiksi koodeiksi. Yhden testaajan huomio tietystä ongelmasta laskettiin yhdeksi erilliseksi koodiksi aivan kuten haastateltavienkin vastaukset. Näin voitiin vertailla haastateltavien ja testaajien kokemia ongelmakohtia
keskenään. Kaikki ongelmakohdat ryhmitettiin Nielsenin heuristiikoiden teemoihin samankaltaisuuskaavion avulla. Toistuvat ongelmakohdat yhdistettiin keskenään klustereiksi. Klustereilla oli selvästi suurempi vakavuusarvo, koska ongelmaa koki useampi henkilö. Yksittäistapausten huomiointi tulosten raportoinnissa oli minimaalista, koska tapauksien yleistettävyyttä
ei voitu todistaa. Tämän takia, jokaista yksittäistä kommenttia ei ole mainittu tämän työn tuloksissa.
7

Tutkimustulokset

Tutkimustuloksina syntyi liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoita kuvaavia käyttäjäpersoonia, käytettävyyshuomioita, sekä käyttäjien preferenssejä ja yleistettyjä prioriteettiarvoja LINK:in sisältöaiheista ja opiskelua tukevista työkaluista. Tulokset perustuivat ainoastaan
tutkimusrajauksien mukaiseen aineistoon.
Tulokset antavat viitteellistä käsitystä käyttäjien näkökulmasta. Näitä näkökulmia voidaan
hyödyntää käyttäjäkeskeisten ratkaisujen oikeuttamiseksi. Tuloksien tavoitteena on ennaltaehkäistä korvattavan järjestelmän käyttöliittymän ongelmakohtia ja parantaa mahdollisimman monen käyttäjän käyttökokemusta.
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7.1

Käyttäjäpersoonat

Käyttäjäpersoonien luominen alkoi käyttäjien roolien määrittämisellä. Roolit jaettiin tyypillisten käyttötehtävien perusteella. LINK:n käyttäjien kesken loogisin jaottelu perustui tutkintojen välisiin käyttöeroihin. LINK:ssä useat sisällöt ovat jaoteltu tutkinnoittain, jonka seurauksena käyttäjät etsivät tietoa heille tarkoitetuista sivuista. Kyseisen kriteerin takia roolijaoksi
valittiin tutkinnot. Tulosten luotettavuuden takaamiseksi verrattaviksi käyttäjäpersoonien
rooleiksi rajoitettiin liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat. Muiden tutkintojen opiskelijoiden vähäisyys tarkoitti sitä, ettei heidän vastauksistaan voinut luoda yleistettäviä johtopäätöksiä. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoiden rinnalle kolmanneksi vertauskohteeksi valittiin kaikki vastaajat yhtenäisten tulosten esittämiseksi.
Roolien välisiin vertailuihin käytettiin enimmäkseen ristiintaulukointia määrällisten eroavaisuuksien vertailuun. Kontrastit eivät olleet useimmissa tapauksissa kovin suuria. Tämä ei ollut
yllättävää, sillä onhan intranet käyttötarkoituksellaan hyvin yksinkertainen, joten voisi olettaa, että käyttäjien tehtävätkään eivät juurikaan eroa toisistaan kovin suurella marginaalilla.
Ristiintaulukoinnilla pystyttiin visualisoimaan vastauksien jakoa ja määrittämään kaavoja. Kyselyvastauksien roolikohtaisia jakoja voitiin vertailla suoraan Excelin Pivot-taulukoilla.
Vertauksia suoritettiin myös yksinkertaisten hajontakuvioiden avulla eroavaisuuksien korostamiseksi. Yksinkertaiset kuviot olivat nopeampi tapa vertailla muuttujia ja erilaisia rooleja.
Kaikkia muuttujia ei vertailtu keskenään, koska vertailupareja olisi mahdollisesti tuhansia.
Kuvio 8 esittelee haastateltavien jakoa ensisijaisen tiedonhakumenetelmän käytöstä.

Kuvio 8: Ensisijaisen tiedonhakumenetelmän hajontakuvio
Matti 28, on kolmannen vuoden tiedonkäsittelyn opiskelija. Hän on lukion suorittanut ylioppilas ja hänellä on viiden vuoden työkokemus. Hän hallitsee erinomaisesti laitteiden ja ohjelmistojen käytön. Hän suosii tiedon etsintään ensisijaisesti kannettavaa tietokonetta ja liikenteessä erityisesti mobiilipuhelinta. Matti viettää verkossa aikaa keskimäärin viisi tuntia päivässä. LINK on Matille tuttu järjestelmä, josta hän löytää sieltä tarvitsemansa tiedon ilman
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suurempia ongelmia. Hän käyttää LINK:ä opintojen suunnitteluun, dokumenttipohjien lataamiseen ja tiedotteiden seuraamiseen. Intraa hän käyttää yleensä illalla kotonansa. Matille
tärkeitä intran työkaluja ovat Optima, sähköposti ja Pakki. Matti ei käytä lainkaan Jobiilia,
Kyvyt.fi ja PRM:ää. Järjestelmästä hän etsii opinnäytetyöhön ja henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyvää tietoa. Opiskelijavaihtoon ja verkko-opiskelun tukeen liittyvä informaatio ei kiinnosta Mattia ollenkaan. Matti käyttää päänavigaatiota ennemmin kuin hakutoimintoa. Kuvio 9 on kuvainnollinen hahmotelma Matista.

Kuvio 9: Käyttäjäpersoona 1
Maija 29, on toista vuotta opiskeleva liiketalouden opiskelija. Maija on suorittanut liiketoiminnan perustutkinnon ja hänellä on seitsemän vuoden työkokemus alalta. Tiedon etsinnässä hän
suossii kannettavaa tietokonettaan yhtä paljon kuin puhelintaan. Maija viettää verkossa alle
neljä tuntia päivässä. LINK on Maijalle melko tuttu järjestelmä. Hän käyttää LINK:ä opintojen
suunnitteluun, dokumenttipohjien lataamiseen ja tiedotteiden seuraamiseen. Intraa hän käyttää tyypillisesti iltapäivällä kotonansa. Maijalle tärkeitä intran työkaluja ovat sähköposti,
Pakki, Optima ja Laurea Finna. Maija ei käytä SoleMovea, Jobiilia, Kyvyt.fi ja PRM:ää juuri ollenkaan. Hän etsii erityisesti tietoa harjoittelu- ja työpaikoista, opinnäytetyöstä ja verkkoopiskelusta. Maija suosii hakukenttää ensisijaisena hakutapanaan. LINK:ssä ei ole erityisesti
mitään aihesisältöä, mitä Maija pitäisi täysin tarpeettomana. Maija tuntee usein turhautuneisuutta hakutoimintoa käyttäessään, koska hakutulokset ovat usein harhaanjohtavia. Kuvio 10
on kuvainnollinen hahmotelma Maijasta.
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Kuvio 10: Käyttäjäpersoona 2
7.2

Käytettävyyshuomiot ja preferenssit

Liiallinen sisältö oli useiden vastaajien kesken tyypillinen käytettävyysongelma. Tiedon uudelleenorganisointi ja turhan sisällön poistaminen olisi hyvä korjaustoimenpide, mikäli se on
mahdollista. Kannattavaa on myös nostaa sivujen tärkeät sisällöt ylös, jotta käyttäjät näkevät
konkreettisimmat tiedot heti kun sivu ladataan. Nämä toimenpiteet parantavat tietojen löydettävyyttä.
Järjestelmän vanhat tiedotteet aiheuttivat suurimman osan hakutulosten virheellisyydestä.
Tämä ilmiö huomioitiin myös käytettävyystestauksessa. On siis suotavaa arkistoida tai poistaa
vanhat tiedotteet, jotka eivät pidä sisällään tärkeitä ajankohtaisia aiheita. Korvattavan järjestelmän hakutoiminnon optimoinnin mahdollisuus ja toiminnallisuus on syytä varmistaa. Hakutulosten virheellisyys oli huomattavasti toistuvin ja suurin ongelma vastaajien keskuudessa.
Hakutoiminto on syytä priorisoida vaatimusten määrittelyssä.
Haastateltavat ja testikäyttäjät mainitsivat, että kokemattomana käyttäjänä terminologia on
haastavaa. Opintoihin ja organisaation säännöksiin liittyvät termit saattavat aiheuttaa tiedon
tulkintaan liittyviä ongelmia. Samaisesti liiallisen sisällön aiheuttama yhteisvaikutus vieraan
terminologian kanssa aiheuttaa käyttäjän työmuistin kuormittamista. Video-oppaiden ja muiden helposti tulkittavien ohjeiden tarjoaminen uudelle opiskelijalle on suotavaa. Järjestelmän opittavuuden parantaminen nopeuttaa käytön tehokkuutta.
Tyypillisin käyttöajankohta oli päivällä ja iltapäivällä. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun ajoitetaan palvelinpäivityksiä. Päivityksistä kannatta myös varoittaa käyttäjää etukäteen. Tilanteellinen palaute on tärkeää, jotta käyttäjä pysyy tietoisena järjestelmän toiminnasta.
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Palvelunäkökulmasta eräs haastateltava nosti esille verkko-opiskelun tuen tärkeyden. Verkkoopiskelijana hän koki, että opintojen viestinnälliset kanavat ovat puutteellisia. Ohjeistus ja
opastus ei palvellut haastateltavaa odotetusti.
Samankaltaisuuskaavio luotiin hahmottamaan käytettävyysongelmia. Kaaviossa vastaajien
huomiot kategorioitiin Nielsenin heuristiikoiden mukaisesti. Samankaltaisuuskaavio sisältää
haastatteluista, sekä testauksen tuloksista kerättyjä huomioita. Yksittäiset huomiot jätettiin
pois, koska niiden toistettavuutta ei pystytty todistamaan aineiston perusteella. Samankaltaiset huomiot koostettiin taulukkoon yhdeksi käytettävyysongelmaksi. (Liite 4)
Useat testihenkilöt ja haastateltavat kokivat järjestelmän käytön helpoksi, kun siihen on tottunut. Järjestelmän muistettavuus ja opittavuus on siis yleisesti riittävää. Kokeneella käyttäjällä on kokemuksellisia oletuksia, joiden perusteella hän suorittaa käyttötehtäviä. Sisällöllistä hierarkiaa ei siis kannata muuttaa vaikuttavasti palvelun muistettavuuden ylläpitämiseksi.
Monet vastaajista käyttivät ensisijaisena tiedonhakumetodina hakukenttää, mutta suurin osa
käyttää päänavigaatiota. Hakutoiminnon toimivuus on tärkeä prioriteetti. Kummankin metodin merkitys on suuri, joten toiminnallisten ominaisuuksien suunnittelussa on syytä arvostaa
kumpaakin menetelmää yhtä suuresti.
Haastateltavat kokivat ”Uutissyöte media”-elementin turhimmaksi etusivun elementiksi ja
linkkikuvakkeet tärkeimmäksi etusivun elementiksi. Nämä preferenssit ovat hyvä suuntaviiva,
etusivun ulkoasun suunnittelussa, jos kompromisseja joudutaan tekemään elementtien karsimisesta. Taulukossa 1 listataan haastateltavien tärkeimmiksi ja turhimmiksi kokemat etusivun
elementit.
Etusivun elementit

Tärkeä (vastaukset)

Turha (vastaukset)

Linkkikuvakkeet

4

0

Uutistiedotteet

1

0

Tapahtumat

0

2

Uutissyöte (kommentti-

0

1

Bannerit

2

0

Uutissyöte media -syöte

0

4

kenttä)

Taulukko 1: Etusivun elementtien preferenssit
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7.3

Sisältöaiheiden ja opiskelua tukevien työkalujen prioriteetit

Kyselyn vastaajilta kerättiin järjestelmän sisältöön liittyvien aiheiden ja opiskelua tukevien
työkalujen prioriteetteja. Prioriteettien merkitys on käyttöliittymänsuunnittelun kannalta
merkittävää, jotta pystytään suunnittelemaan tärkeiden ominaisuuksien sijainteja järjestelmässä löydettävyyden parantamiseksi. Vastaajat kokivat sähköpostin, opiskelijan työpöydän
Pakin ja opintojen verkkotyöalustan Optiman tärkeimmiksi järjestelmiksi. Useimmat vastaajista antoivat näille järjestelmille suurimman mahdollisen prioriteettiarvon.
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnatun palvelun Jobiilin priorisointi koettiin yleisesti
tarpeettomaksi. Vain sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat kokivat palvelun prioriteetiltaan
tärkeäksi. Tämä huomio on todiste siitä, että ainakin tässä tapauksessa tuloksien rinnakkaisuus tosimaailman käyttötapauksiin näkyy vastaajien prioriteeteissä. (Liite 5)
8

Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa selvitettiin intranetin käyttöliittymän ongelmakohtia, hyviä ratkaisuja,
käyttäjien taustoja ja preferenssejä. Tutkimusaineisto kerättiin käytettävyystestauksen raporttidokumentaation, haastatteluiden ja sähköisen kyselyn avulla. Tarkoituksena oli luoda
käyttäjäkeskeisiä huomioita, jotka johtaisivat käyttäjää palveleviin suunnitteluratkaisuihin.
Käyttäjät kokivat nykyisen järjestelmän sisällöllisesti riittäväksi ja helposti opeteltavaksi. Ongelmakohdat keskittyivät hakutulosten virheellisyyteen ja liialliseen sisältöön. Muita pienempiä huomioita olivat muun muassa toimimattomat linkit, vieras terminologia ja epäjohdonmukaisuudet.
Tuloksilla pystyttiin havaitsemaan paljon yhtäläisyyksiä käyttäjien preferensseissä. LINK:n sisältöön liittyvien aiheiden prioriteetit olivat vastaajien keskuudessa suurelta osin samansuuntaisia. Tutkimusmenetelmät toivat arvokasta aineistoa käyttäjien ja käytettävyyden arvioimiseksi. Kysymykset olivat rajattu tarpeiden, preferenssien, käyttäjien taustan ja käyttötottumuksien kartoittamiseksi. Kerätyllä aineistolla pyrittiin vastaamaan tutkimuksen kysymyksiin parhaan mahdollisen mukaan analysoimalla dataa. Huomattavan tärkeää oli analysoida
huomioita keskenään kaavojen muodostamiseksi. Tämä auttoi hahmottamaan yleisimpiä ja
toistuvimpia käytettävyysongelmia.
Kyselyn vastausten määrän takia koettiin, että tutkittavia rooleja ja käyttäjäryhmiä jouduttiin rajaamaan, koska joidenkin taustapiirteiden omaavia käyttäjiä oli liian vähän yleistettäväksi. Tämän takia muodostettiin vain kaksi käyttäjäpersoonaa lopputuloksena. Valinta oikeutettiin tulosten reliabiliteetin takaamiseksi. Sattumanvaraisuuden minimoimiseksi ja yleistettävyyden parantamiseksi alle viiden vastaajan rooleja ei muodostettu ollenkaan vertailtavaksi.

32

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllistä dataa uuden intranet-alustan vaatimusmäärittelyssä ja
käyttöliittymän suunnittelussa. Käyttäjäpersoonat ja käyttäjien antama palaute auttavat
muodostamaan käsityksen käyttäjien tottumuksista ja preferensseistä. Nämä piirteet luovat
suuntaviivoja suunnitteluratkaisuihin, jotka palvelevat opiskelijoita. Tuloksia voidaan myös
hyödyntää muiden opiskeluun liittyvien järjestelmien kartoituksessa.
Käyttäjien jatkotutkimusta kannattaa harkita tunnistamatta jääneiden ongelmakohtien kartoittamiseksi. Fokusryhmähaastatteluiden suorittaminen voi luoda rakentavaa keskustelua
odotuksista, toiveista ja käytettävyysongelmista, sekä tämän tutkimuksen yhteydessä nousseista ongelma-alueista. Uuden intranetin käyttöönoton yhteydessä, on järkevää suorittaa
käytettävyystestaus uusien ja vanhojen käytettävyysongelmien havaitsemiseksi ja arvioimiseksi.
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Liite 1: LINK – Käytettävyyden arviointi ja testaus -otteita loppuraportin diasarjasta
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Liite 2: Kyselylomake
LINK:n persoonat ja käyttäjien prioriteetit
Lomakkeella ei kerätä henkilötietoja. Kyselyn tavoitteena on käyttäjien taustatietojen yleispersonointi ja opiskelijoiden tarpeiden kartoitus. Mikäli sinulla on kysyttävää aiheeseen liittyen, ota yhteyttä ***** tai *****.
Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Voit muokata vastauksiasi lähettämisen jälkeen.
*Pakollinen
1. Ikä – Valitse ikäsi *
2. Sukupuoli *
3. Tutkinto – Valitse tutkinto, jota opiskelet *
4. Opiskeluvuosi * - Monennen vuoden opiskelija olet?
5. Koulutustaustasi (Voit valita useampia) * - Valitse tutkintoasteet, jotka olet suorittanut
6. Työkokemus *
7. Yleisellä tasolla, kuinka pätevä olet ohjelmistojen ja päätelaitteiden kanssa? * - mm.
Excel, Photoshop, älypuhelimet ja pöytäkoneet.
8. Mitä laitteita käytät verkossa selailuun? * - Valitse kaksi laitetta, joita käytät eniten.
Jos käytät vain ja ainoastaan yhtä laitetta, valitse se ensisijaiseksi ja valitse "En mitään" toissijaiseksi.
9. Kuinka kauan aikaa vietät verkossa päivittäin? (Karkea arvio riittää) * - mm. blogit,
wikisivut, media, verkkokaupat, some-kanavat, Youtube ja suoratoistopalvelut.
10. Onko LINK sinulle entuudestaan tuttu? * - Valitse sinua kuvaava vaihtoehto
11. Mihin tarkoitukseen käytät LINK:ä? (Voit valita useampia) * - Valitse käyttötapaukset,
joihin tyypillisesti käytät LINK:ä.
12. Missä tyypillisesti käytät LINK:ä? * - Valitse seuraavista vaihtoehdoista yksi ympäristö,
jossa käytät LINK:ä kaikista todennäköisimmin.
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13. Opiskelijan järjestelmät - Opiskelua tukevia verkkotyökaluja. Alla olevat työkalut löytyvät LINK:n pikalinkeistä. Aseta työkaluille arvo asteikolla 1-5 (1=En käytä järjestelmää, 5=Käytän järjestelmää usein)
14. Sisältöaiheet - LINK:stä löytyy sisältöä alla oleviin aiheisiin. Aseta aiheille tärkeysarvo
asteikolla 1-5 (1=Ei tärkeä, 5=Erittäin tärkeä).
15. Viesti – Palaute ei ole pakollinen
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Liite 3: Haastattelukysymykset

Taustatiedot:
1. Mitä alaa opiskelet? Oletko päivä-, monimuoto- vai verkko-opiskelija?
2. Monennen vuoden opiskelija olet?
3. Kuinka vanha olet?
4. Onko sinulla aiempaa ammatillista koulutusta?
5. Asteikolla 1-10, kuinka hyvät tietotekniset taitosi ovat? Apusanoja: tietokoneen käyttö
ja yleiset ohjelmistot.
6. Kauan käytät keskimääräisesti aikaa netissä/päivä?
Kysymykset
Jokaisessa kysymyksessä tiedusteltiin aiheen ongelmakohdat, vahvuudet sekä perustelut.
1. Mitä laitetta käytät ensisijaisesti tiedon hakuun?
2. Miten toimit, jos et löydä etsimääsi tietoa sivulta, mistä luulit sen löytyvän?
3. Mitä navigointitapaa käytät intrassa ensisijaisesti?
4. Mitkä ovat sinulle tärkeitä sisältöjä ja mitkä turhia? (Läpikäynti tietokoneella)
5. Jos sinun olisi pakko pitää yksi etusivun elementti, mikä se olisi?
6. Jos sinun olisi pakko poistaa yksi etusivun elementti, mikä se olisi?
7. Miltä intranet vaikuttaa sinusta sisällöllisesti?
Apusanoja: Liikaa, liian vähän, epäselvää, rakenne, otsikot, kappaleet.
8. Puuttuuko LINK:stä jotain tietoa, mitä haluaisit sieltä löytyvän?
9. Avoin palaute.
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Liite 4: Samankaltaisuuskaaviosta kerätyt huomiot taulukossa
Heuristiikka
Järjestelmän tilan näkyvyys

Huomiot
-

Liikaa linkkejä päänavigaation ”Opintojen kulku”valikossa. Löydettävyys koetaan vaikeaksi uutena
opiskelijana

-

Etusivun kommenttiosio koetaan aivan liian suureksi.

-

Hakutulosten virheellisyys on suurta. Tulokset ovat
usein vanhoja tiedotesivuja.

-

Liikaa linkkejä sivuilla, kuten esimerkiksi ”IT-palvelut”-sivulla.

-

”Harjoittelu- ja työpaikkailmoitukset”-sivulla kuvan
hahmottaminen linkiksi on vaikeaa.

Käytä käyttäjän kieltä

-

Opiskeluun liittyvä terminologia koettiin vaikeaksi
etenkin kokemattoman käyttäjän näkökulmasta.

Johdonmukaisuus ja standardit

Sivujen sisältörakenteet eroavat toisistaan usein. Yhdenmukaisuus sivujen välillä on vähäistä.
-

Sisällön jaottelu oli epäjohdonmukaista. Satunnaisesti jotkin sivut hyödynsivät sisällön supistamiselementtejä suuren määrän hillitsemiseksi, kun taas
toiset sivut eivät.

-

Joissain sivuissa kaikki sisällönsisäiset linkit olivat
listattu sivun oikealle puolelle omaan web-osaan,
kun taas toisissa sisältösivuissa linkkejä ei listattu
ollenkaan.

Virheiden estäminen

-

Ulkopuolisiin sivustoihin vietävien linkkien pitäisi ilmoittaa käyttäjälle tästä toiminnosta.

Ohjeet ja opastus

-

Verkko-opiskeluun liittyvien työkalujen ohjeet koettiin puutteellisiksi.
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Liite 5: Työkalujen ja sisältöaiheiden prioriteetit
Työkalujen priori-

Tietojenkäsittelyä

Liiketaloutta opis-

Kaikki vastaajat

teettien keskiarvo

opiskelevat

kelevat

Optima

4,8

4,4

4,7

Sähköposti

4,8

4,7

4,8

Servicedesk

2

3,6

2,2

Finna

3

4,3

3,8

SoleMove

2

1

1,6

Libguides

3

3,4

2,7

Jobiili

1

1,3

1,4

Pakki

4,5

4,6

4,5

Sisältöaiheiden

Tietojenkäsittelyä

Liiketaloutta opis-

Kaikki vastaajat

prioriteettien kes-

opiskelevat

kelevat

3,8

4,4

3,8

Valmistuminen

3

4

3,8

Opiskelijavaihto

2

3,4

2,9

Opintojen ohjaus

3,2

3,3

3,6

Hyvinvointi

2,5

3

3

HOPS

4,2

4

4,2

Dokumenttipohjat

4,7

5

4,7

Arviointi ja uusinnat

3,2

4

3,4

asteikolla 1-5

kiarvo asteikolla 1-5
Harjoittelu- ja työpaikat

