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Opinnäytetyössä tutkittiin WWW-sivuston käytettävyyttä. Työn tavoitteena oli 

fiktiiviselle Puuduuni Oy:lle koodattujen WWW-sivujen avulla tutkia, miten 

vuorovaikutteisuus, muistettavuus ja opittavuus rakennetaan WWW-sivustolle siten, 

että sivusto on helppokäyttöinen ikääntyneille.  

 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa käytettiin kvalitatiivista ja empiirisessä osassa 

konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutkimusosuuden tiedonhankinta-

menetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Sivusto toteutettiin koodaa ja korjaa -

menetelmällä. Työvälineinä oli kannettava tietokone, Notepad++-tekstieditori ja 

Server2Go-virtuaalipalvelinympäristö. Koodin kuvaukseen käytettiin XHTML:ää, 

CSS:ää ja PHP:tä. WWW-sivusto testattiin vapaalla läpikäynnillä ääneen ajatellen ja 

jälkikäteen haastatellen. 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi WWW-sivusto Puuduuni Oy:lle. Sivusto sisältää 

verkkokauppaosion, jossa on yhdeksän puusta valmistettua sorvituotetta myytävänä. 

Tuotekuvat otettiin uniikeista sorvituotteista. WWW-sivustoa ei julkaista Internetissä, 

koska Puuduuni Oy on kuvitteellinen yritys. 

 

Sivusto toteutettiin yksinkertaisella asettelulla ja minimalistisella sisällöllä. Tässä 

opinnäytetyössä kuvataan ikääntymismuutoksia ja sitä, miten ikääntymismuutokset 

otetaan huomioon WWW-sivujen suunnittelussa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 

yksinkertaisuudella ja selkeydellä pidetään WWW-sivuston vuorovaikutteisuus 

helppona, muistikuormitus keveänä ja oppiminen sujuvana. Tätä opinnäytetyötä voi 

hyödyntää ikääntyville rakennettavien WWW-sivujen laadinnassa. 
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ABSTRACT 

 

Tampio-Palosaari, Eini 2011. Interactivity, memorability and learnability of a website 

from the point of view of ageing people. Case: The fictional Puuduuni Oy. Bachelor’s 

Thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business and Culture. Pages 68. 

Appendices 1–5.  

 

This work deals with the usability of a website. The aim of this thesis was to design a 

website for fictional Puuduuni Oy. The research problem of this thesis is to examine 

interactivity, memorability and learnability of the website from the point of view of 

ageing people. In designing the website, the focus is on the simple layout, navigation 

and content. 

 

The theoretical part of the work was carried out by the qualitative method and the 

empirical part was conducted by the constructive method. In the qualitative part content 

analysis was used as knowledge acquisition. The website was built up by Trial and 

Error method with laptop and the text editor called Notepad++ and tested on the virtual 

server environment called Server2Go. The website was coded by using XHTML, CSS 

and PHP. The website was tested by six persons who navigated on the site freely by 

themselves thinking aloud. The test persons were interviewed in the end. 

 

The outcome of this thesis was the website for Puuduuni Oy. The website includes a 

market place where nine wooden lathed products are presented for selling. The unique 

products were photographed for this website. The Puuduuni Oy website will not be 

published on the Internet, because the company does not exist in the real life.  

 

The website was designed by minimalistic layout and content. This report describes the 

human changes caused by ageing and the elements of a website that have to be taken 

into account. The conclusion is that simplicity and clarity are the main issues how a 

website can be built up so that it is very interactive and easy to remember and learn by 

aged and also younger people. This Bachelor’s Thesis can be utilized when building up 

a website for ageing people. 

 

Keywords: usability, interactivity, website, aging, ageing, e-commerce 
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1 JOHDANTO

 

Yhteiskunnallisia asiointipalveluja sähköistetään lisääntyvässä määrin. 

Tiedotusvälineissä väestön ikääntyminen tulee esille tämän tästä. Nuoruutta 

ihannoivassa yhteiskunnassa WWW-sivut suunnitellaan vielä paljolti nuorten käyttäjien 

näkökulmasta unohtaen ikääntymisen mukana tulevat lähinnä fysiologiset ja 

kognitiiviset muutokset. Ikääntyvän käyttäjäjoukon kasvaessa tulee ikääntymisen 

tuomat muutokset ottaa huomioon verkkosivujen toteutuksessa. Tulevaisuudessa on 

uhkana, että osa ikääntyvistä kansalaisista syrjäytyy verkkopalvelujen käytöstä (Pirinen 

2010, 7; Leikas 2008, 57). Verkkosivujen käytettävyyttä tulee parantaa, jotta kynnys 

ikääntyneiden Internetin käytölle madaltuu. 

 

WWW-sivujen käytettävyyttä on tutkittu maailmanlaajuisesti. Suomessa muun muassa 

tekniikan lisensiaatti ja tietojenkäsittelytieteen maisteri Irmeli Sinkkonen on tuottanut 

eri työryhmien kanssa teokset Käytettävyyden psykologia ja Helppokäyttöisen 

verkkopalvelun suunnittelu. Timo Rantanen on tutkinut Jyväskylän yliopistossa 

ikääntyvien kokemia ongelmia Internetin käytössä. Sirpa Pirinen on perehtynyt 

Savonia-ammattikorkeakoulussa Kelan verkkopalvelujen käytettävyyteen ikääntyvien 

käyttäjien näkökulmasta. Työryhmä Silvana de Lara, Willian Watanabe, Eduardo dos 

Santos ja Renata Fortes ovat tutkineet Brasiliassa São Paolon yliopistossa WWW-

sivujen käytettävyyttä ikääntyvien näkökulmasta. 

 

Olen ollut mukana tietojärjestelmien käyttöönotoissa ja havainnut, että varsinkin 

ikääntyvä käyttäjäkunta on kaivannut sovellukseen muistamista ja oppimista lisääviä 

vihjeitä sekä selkeää toimintajärjestystä. Virhetilanteisiin käyttäjät ovat halunneet 

selväsanaisia palautteita koodikielen sijasta. Edellä mainituista asioista sain motiivin 

tutkia WWW-sivuston käytettävyyttä. Tässä opinnäytetyössä keskityn WWW-sivuston 

vuorovaikutteisuuteen ja Jakob Nielsenin (2011) mainitsemista viidestä käytettävyyden 

osa-alueesta opittavuuteen ja muistettavuuteen.  

 

Opinnäytetyössä lähteinä käytän aiheeseen liittyviä tai aihetta sivuavia opinnäytetöitä, 

pro gradu -tutkielmia, suomenkielisiä kirjoja ja lehtiä, ACM-tietokantaa, Linda-

tietokantaa, Theseus-tietokantaa ja muita Internet-lähteitä.  
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1.1 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus 

 

Tässä opinnäytetyössä keskityn pohtimaan WWW-sivuston käytettävyyden kolmea osa-

aluetta: vuorovaikutteisuutta, muistettavuutta ja opittavuutta. Haluan selvittää, mitä 

haasteita ikääntyminen asettaa WWW-sivujen käytettävyyden suunnittelulle. 

 

Opinnäytetyössäni haen vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen: 

 

1. Miten käyttäjien ikääntyminen tulee ottaa huomioon WWW-sivuston 

käytettävyydessä? 

2. Miten vuorovaikutteisuus, muistettavuus ja opittavuus rakennetaan WWW-

sivustolle siten, että sivusto on helppokäyttöinen ikääntyneille? 

 

Toteutan WWW-sivuston kuvitteelliselle sorvituotteita valmistavalle ja myyvälle 

Puuduuni Oy:lle. Isäni on sorvannut koriste-esineitä puusta. Sain idean yrityksestä, joka 

myisi sorvituotteita. Yrityksellä tulisi olla WWW-sivusto, jonka kautta yritystä ja 

tuotteita voisi tehdä tunnetuksi ja jopa myydä tuotteita. Sivuston koodauksessa voin 

perehtyä opiskeltuihin asioihin ja syventää osaamista. Puuduuni Oy:n sivustoa ei 

todellisuudessa laiteta Internetiin. Sivuston toteutuksessa sovellan viitekehyksestä esiin 

nousseita yleisiä näkemyksiä, joilla jatkossa kuka tahansa voi toteuttaa ikääntyville 

helppokäyttöisen WWW-sivuston.  

 

Sivuston testihenkilöinä käytän eri-ikäisiä henkilöitä, jotta tuloksia arvioidessani voin 

verrata ikääntymisen aiheuttamia muutoksia sivuston käytössä. Testauksessa arvioin 

elementtien kokoa ja ryhmittelyä, sijaintia, fonttikokoa, kuvien kokoa ja taustan väriä, 

sivuston tekstin ja värimaailman selkeyttä ja kontrastia sekä verkkokaupassa 

navigointia. Verkkokaupassa testaan vierityspalkkien ja ponnahdusikkunoiden 

häiritsevyyttä, tarkkaa hiirellä kohdistamista ja monivaiheisesta tehtäväketjusta 

suoriutumista.  

 

Tutkimuskysymyksiin pyrin löytämään vastaukset sivuston toteutuksessa ja 

testauksessa. Testauksessa käytän lähinnä kvalitatiivista testimenetelmää, jolla pyrin 

löytämään WWW-sivustosta mahdollisesti korjattavat ongelmakohdat (Sinkkonen & 

Kuoppala & Parkkinen & Vastamäki 2006, 281). Sivusto käydään läpi vapaalla 
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läpikäynnillä ääneen ajatellen ja jälkikäteen haastatellen (Sinkkonen ym. 2006, 286–

287). 

 

Ikääntymiseen liitettävät sosiaalisuuden muutokset ja käsitteet ”kolmas” ja ”neljäs” ikä, 

jätän tässä opinnäytetyössä käsittelemättä. Tässä opinnäytetyössä en käsittele avustavia 

teknologioita, kuten muokattavia käyttöliittymiä, ruudunlukijoita, puhekäyttöliittymiä 

tai puheäänen käyttöä verkkosivustolla. WWW-sivuston toteutuksessa en ota kantaa 

selainasetuksiin tai eri selainversioihin. Geronteknologisia tuotteita en käsittele tässä 

opinnäytetyössä. Myös värisokeuden rajaan tästä tutkimuksesta pois. Edellä mainittujen 

rajausten puitteissa tavoitteena on selvittää ikääntyneille sopivan WWW-sivuston 

käytettävyysedellytykset.  

 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tässä opinnäytetyössä sovellan teoreettisessa osassa kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 

ja empiirisessä osassa konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Laadullisen 

tutkimusosuuden tiedonhankintamenetelmänä käytän viitekehyksen tarkastelussa 

sisällönanalyysiä. Jari Metsämuuronen (2008, 8) toteaa laadullisesta 

tutkimusprosessista, että se perustuu pitkälti tutkijan intuitioon ja tulkintaan. 

Tutkimusaineistoa voi luokitella ja yhdistellä eri tavoin ja aineistosta voi tehdä 

päätelmiä monin tavoin. Metsämuuronen (2008, 36) esittää kvalitatiivisen 

sisällönanalyysin vaiheittain:  

 

1. teoreettisen aineiston pohjalta keskeisten käsitteiden sisäistäminen 

2. teoretisointi ja aineiston luokittelu tai teemoittelu 

3. käsitteiden täsmennys 

4. ilmiöiden esiintymiskertojen toteaminen ja uudelleen luokittelu 

5. uusien luokkien puoltaminen ja horjuttaminen  

6. johtopäätösten tekeminen ja tulkitseminen. 

 

Opinnäytetyöni viitekehyksen jäsentelyssä sovellan Metsämuurosen esittämää 

kvalitatiivisen sisällönanalyysin vaiheistusta. Viitekehystä käsittelen sekä ikääntymisen 



 

9 

aiheuttamien inhimillisten muutosten mukaan jäsenneltynä että WWW-sivuston 

sisältöelementtien mukaan jäsenneltynä.  

 

Empiirisen osan tavoitteena on lähdeaineiston sisällön analysoinnin tuloksena tuottaa 

konstruktiivisella menetelmällä käytettävyydeltään mahdollisimman hyvin 

ikääntymismuutokset huomioon ottava WWW-sivusto, jonka toimivuutta koehenkilöt 

testaavat. Koska tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa kokonaan uusi sivusto, 

siksi konstruktiivinen eli uutta luova tutkimusmenetelmä on sopivin 

tutkimusmenetelmä.  

 

Veikko Seppänen (2004) toteaa konstruktiivisesta tutkimuksesta, että se on suunniteltua 

ja todellisuutta muuttavaa havaittujen ongelmien ratkaisemista. Konstruktiivinen 

tutkimus on sekä käsitteellistä konstruointia eli mallintamista että konkreettista 

konstruointia eli mallin toteutusta ja testausta.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston koodaan XHTML:llä, CSS:llä ja PHP:llä. XHTML:n, 

CSS:n ja PHP:n koodauksessa käytän ilmaista tekstieditoria nimeltä Notepad++, joka 

selventävästi ilmaisee koodin elementtejä eri väreillä. Testaan sovellusta Server2Go-

virtuaalipalvelinympäristössä. Tavoitteeni on oppia paremmin hyödyntämään 

XHTML:n ja CSS:n käyttöä WWW-sivujen teossa.  

 

 

1.3 Keskeisiä käsitteitä  

 

WWW World Wide Web on maailman laajuinen Internetissä oleva toisiinsa kytkettyjen 

hypertekstiasiakirjojen verkosto (Korpela & Linjama 2005, 4–5). 

 

HTML Hyper Text Markup Language on WWW-sivujen kuvauskieli, jolla voidaan 

muotoilla WWW-sivujen rakenne (Korpela & Linjama 2005, 15).  

 

XML eXtensible Markup Language on tiedonkuvauskieli, jonka avulla voidaan luoda 

muita kieliä (Castro 2007, 18–19). 
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XHTML on XML-kielen avulla uudistettu ja laajennettu HTML-kieli, jonka 

ominaisuuksia useimmat selaimet pystyvät tulkitsemaan. XHTML on suunniteltu 

toimimaan CSS:n kanssa. (Castro 2007, 18–19.) 

 

CSS Cascading Style Sheets on tyyliohjeisto, jolla voidaan muotoilla WWW-sivujen 

ulkoasua. CSS-tyylitiedoston voi liittää HTML-koodiin yhdelle WWW-sivulle tai 

kaikille sivuston sivuille. CSS:llä voidaan asemoida elementtejä ja muotoilla tekstiä. 

CSS:ää voidaan hyödyntää värien asettelussa ja vaikkapa kirjasinvälien muotoilussa. 

(Korpela 2008, 49–50.) 

 

PHP Hypertext Preprocessor on palvelinohjelmoinnissa käytettävä scriptikieli, jolla voi 

luoda dynaamiset WWW-sivut (Tietotekniikan sanasto 2011).  
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2 IKÄÄNTYMINEN JA INTERNETIN KÄYTTÖ 

 

Kehittyneiden maiden yksi suurimmista haasteista on väestön ikääntyminen. Väestön 

ikärakenteen muuttuessa iäkkäiden suhteellinen osuus Internetin käyttäjinä kasvaa. 

Tämä luo haasteita Internet-palvelujen kehittämiselle. Ikääntymisen myötä muuttuvat 

fyysiset ja psyykkiset tarpeet tulee ottaa paremmin huomioon käyttöliittymien 

käytettävyyden suunnittelussa. (Miettinen 2010, 14.)  

 

Ambient Assisted Living -ohjelma (AAL) rahoittaa hankkeita, joilla parannetaan 

ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista yhteiskunnassa. Ohjelmassa toimii 23 

eurooppalaista maata ajalla 2008–2013. Rahoitus on tarkoitettu eurooppalaisille 

yhteisprojekteille, joissa toimii osallistujamaista eri yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja 

palveluntuottajia. Projekteissa kehitetään uuden teknologian sovelluksia, joilla vastataan 

ikääntyvän väestön tarpeisiin kotona ja työyhteisössä. Uudet ratkaisut voivat olla 

järjestelmiä, palvelukonsepteja tai tuotteita, joita on tarkoitus ottaa käyttöön laajasti 

ympäri Eurooppaa. (Härkönen 2009, 11.) 

 

Heli Miettisen (2010, 13–14) mukaan ikääntyneet arvostavat tekniikkaa ja ovat myös 

valmiita oppimaan uusia teknisiä asioita, mikäli tekniikan käyttö on tehty helpoksi ja 

sen oppimisen seurauksena kotonaolo ja päivittäinen elämä helpottuvat. Internetin 

käytön opettelussa käytettävyys on olennainen asia, ja ensivaikutelma on käyttäjälle 

merkittävä kokemus. Kun tuotteiden ja palvelujen suunnittelussa otetaan huomioon 

ikääntymisen aiheuttamat toimintakyvyn muutokset, kehitetyt tuotteet ja palvelut 

hyödyttävät muitakin käyttäjäryhmiä (Leikas 2008, 8).  

 

 

2.1 Eurooppalaisten ikääntyminen 

 

1980-luvulta lähtien Yhdistyneet Kansakunnat on tarkkaillut maailman väestön 

ikääntymistä. Euroopan väestön ennustetaan ikääntyvän muun muassa syntyvyyden 

laskemisen ja elinajanodotteen pitenemisen vuoksi. Euroopan komission (2006) 

antaman tiedonannon mukaan vuonna 2006 syntyvyys EU:ssa naista kohden oli 1,5 

lasta. EU arvioi vastaavan keskimäärän nousevan vuoteen 2030 mennessä vain 1,6:een. 

Syntyvyyden lasku on myötäillyt sodanjälkeisiä suuria ikäluokkia. Nykyisin 45–65-
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vuotiaiden ikäluokka on suurin. Elinajanodotteen ennusteessa on kasvua viisi vuotta 

vuosina 2006–2050. Tämän mukaan yhä suurempi osa väestöstä elää 80- ja 90-

vuotiaaksi. 15–64-vuotiaiden määrä 25 jäsenvaltion EU:ssa vähenee 48 miljoonalla 

vuosina 2006–2050.  

 

 

2.2 Suomalaisten ikääntyminen 

 

Tilastokeskuksen (2009) laatiman väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku kasvaa 

tulevina vuosikymmeninä. Väestön ikäluokka 0–14-vuotiaat pysyy suunnilleen yhtä 

suurena tulevien 50 vuoden aikana. 15–64-vuotiaiden määrä pienenee ja yli 65-

vuotiaiden osuus kasvaa vuoteen 2060 mennessä. Taulukko 1 esittää Tilastokeskuksen 

laatiman Suomen väestöennusteen vuodelta 2009. 

 

Taulukko 1.  Suomen väestöennuste 2009  

 

 Yksikkö 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Väkiluku 1000 5378 5636 5850 5985 6090 6213 

0–14 v. % 16 17 16 15 16 15 

15–64 v. % 66 60 58 58 57 56 

65– v. % 18 23 26 27 28 29 

 

 

2.3 Suomalaisten Internetin käyttö 

 

Tilastokeskuksen (2010) tutkimuksen mukaan Internetin käyttö yleistyy. Vuonna 2010 

86 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista käytti Internetiä. Osuus kasvoi neljä 

prosenttiyksikköä vuodesta 2009 ja 15 prosenttiyksikköä vuodesta 2005. Muutos 

tapahtui nimenomaan vanhemmissa ikäryhmissä. Nuoremmissa ikäryhmissä jo vuoden 

2009 tutkimuksen mukaan melkein kaikki käyttivät Internetiä.  

 

Internetin käyttäjien osuus 55–64-vuotiaiden osalta kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä 

75 prosenttiin. Internetin käyttäjien osuus 65–74-vuotiaiden osalta kasvoi vuodessa 

kymmenellä prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin.  Sukupuolten välinen ero Internetin 
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käytön yleisyydessä oli pieni. Miehistä Internetiä käytti 87 prosenttia ja naisista 85 

prosenttia. Yleisimmin käytettiin sähköpostia ja verkkopankkia sekä haettiin tietoa 

tavaroista tai palveluista.  

 

 

2.4 Ikääntymismuutokset 

 

Hannakaisa Isomäen, Kirsi Päykkösen ja Anne Sankarin (2003, 150) mukaan 

ikääntymisen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset muutokset eivät tule kaikille ihmisille 

samanlaisina. Nuorilla tietotekniikan käyttäjillä voi olla samanlaisia vaivoja kuin 

iäkkäämmillä. Ikääntyminen vaikuttaa tiedon löytämiseen verkkosivuilta. Iäkkäämmät 

koehenkilöt ovat tehokkuudessa heikompia kuin nuoremmat. Iäkkäät aloittelijat oppivat 

opastettuina hakemaan tietoa WWW-sivuilta, mikäli heidän suhtautumisensa tiedon 

hakemiseen on myönteistä. Iällä ei välttämättä ole suurta merkitystä tietokoneisiin 

asennoitumisessa. Sen sijaan koulutus ja kokemus vaikuttavat asenteisiin suuresti sekä 

vanhoilla että nuorilla Internetin käyttäjillä. (Isomäki ym. 2003, 151.) 
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3 KÄYTETTÄVYYDEN MÄÄRITELMIÄ JA ARVIOINTI 

 

Käytettävyydelle on useita määritelmiä. Tuotteen ominaisuutena käytettävyys tarkoittaa, 

kuinka sujuvasti käyttäjä pääsee tuotteen toiminnoilla haluamaansa päämäärään. Kyse 

on ihmisen ja koneen vuorovaikutuksesta. Käytettävyyden tutkiminen tieteenalana on 

hyvin monitieteellinen. Käytettävyyttä tutkivat muiden muassa psykologit, insinöörit, 

sosionomit, tradenomit ja taiteilijat. (Kuutti 2003, 13–15.) 

 

 

3.1 ISO 9241–11-standardi 

 

ISO, International Standard Organization, on vuonna 1947 perustettu kansainvälinen 

järjestö, joka tuottaa standardeja eri alojen komiteoissa ja työryhmissä. ISO 9241–11-

standardi määrittelee tietotekniikan käytettävyyden vaikuttavuudeksi, tehokkuudeksi ja 

tyytyväisyydeksi, joilla käyttäjät saavuttavat tavoitteet. Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, 

miten hyvin käyttäjä saavuttaa tavoitteensa ja kuinka monta toimintoa käyttäjä on 

käytön aikana oppinut. Tehokkuudella tarkoitetaan saavutettujen tavoitteiden suhdetta 

käytettyihin resursseihin. Käyttäjän tyytyväisyydellä tarkoitetaan tyytyväisyyttä 

sovelluksen käyttöön ja palvelun vuorovaikutukseen. Tyytyväisyys käsitetään tunteeksi 

tuotteen miellyttävyydestä ja helppoudesta. (Pirinen 2010, 19–20.) 

 

 

3.2 Jakob Nielsenin käytettävyys 

 

Jarmo Parkkinen (2002, 28) ja Jakob Nielsen (2011) määrittelevät käytettävyyden 

osaksi mitä tahansa laitetta tai sovelluksen käyttökelpoisuutta. Laite tai sovellus on 

käyttökelvoton, ellei käytettävyyden taso ole riittävä. Nielsenin mukaan käytettävyys 

sisältää viisi osa-aluetta: 

 

 opittavuus eli sovelluksen käytön helppous ensimmäisellä käyttökerralla 

 tehokkuus eli opitun sovelluksen hyödyntäminen 

 muistettavuus eli opitun sovelluksen uudelleen käytön helppous  

 virheettömyys eli virheiden tekeminen tulee estää  

 miellyttävyys eli sovelluksen käytön tulee olla miellyttävää. 
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3.3 Käytettävyyden heuristinen arviointi 

 

Wille Kuutin (2003, 47) mukaan heuristiikat ovat listoja ohjeista ja säännöistä, joita 

käytettävyydeltään hyvän käyttöliittymän tulee noudattaa. Käytettävyyden heuristinen 

arviointi perustuu heuristiikkoihin. Jakob Nielsenin (Käyttötuotteen heuristinen 

arviointi 2010) kymmenen kohdan lista on helppotajuinen ja yleisesti käytetty 

heuristiikka, jolla voi paljastaa yleisimmät ja vakavimmat käytettävyysongelmat.  

 

Kuutti (2003, 49) mainitsee seuraavat kymmenen Nielsenin heuristiikkaa: 

 

 vuorovaikutuksen tulee olla luonnollista ja yksinkertaista 

 vuorovaikutuksen tulee tapahtua käyttäjän kielellä 

 käyttäjän muistikuormitus tulee minimoida 

 käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen kaikilla sivuilla 

 sovelluksen tulee antaa käyttäjälle oikeaa palautetta reaaliajassa 

 sovelluksessa tulee olla selkeät poistumistiet 

 tehokasta työskentelyä ja oikopolkuja tulee tukea 

 virheilmoitusten tulee olla ymmärrettäviä 

 virhetilanteisiin joutuminen tulee estää 

 sovelluksessa tulee olla ymmärrettävät avustustoiminnot ja dokumentaatio. 

 

Tässä opinnäytetyössä WWW-sivuston koodauksessa sovelletaan Nielsenin viidestä 

käytettävyyden osa-alueesta opittavuutta ja muistettavuutta sekä kymmenen kohdan 

heuristiikkaa. 
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4 WWW-SIVUSTON VUOROVAIKUTTEISUUS 

 

WWW-sivuilla vuorovaikutteisuus tarkoittaa sitä, että tieto esitetään selkeästi. Vältetään 

turhia kuvia ja animaatioita. Käyttäjälle näytetään käytössä olevat vaihtoehdot selvästi. 

(Sinkkonen ym. 2006, 65.) Käyttäjän ja käyttöliittymän vuorovaikutus WWW-sivuilla 

perustuu tekstiin, kuviin, elementteihin, painikkeisiin, otsikointiin ja näytön sisältöihin. 

Sivustolla ja sivulla tulee olla selkeä aloituskohta ja sivulla tulee olla sopiva määrä 

tietoa. Näytön sisäinen navigointi tulee rytmittää siten, että se ohjaa katsetta haluttuun 

suuntaan. Sivuston rakenteen hahmottamisessa käyttäjää auttavat selkeät hierarkiat ja 

sivukartta. (Sinkkonen ym. 2006, 109–110.) 

 

Toiminnaltaan yksinkertaistettu käyttöliittymä ei vaadi vierityspalkkeja eikä tarkkaa 

hiiren käyttöä. Vähentämällä yksityiskohtia ja visuaalisten prosessien määrää sekä 

yksinkertaistamalla layoutia saadaan tuotettua vaativuustasoltaan helpompi 

käyttöliittymä. (Rantanen 2006, 29–31.) 

 

 

4.1 Näköaisti 

 

Ihmisen aisteista tärkein on näköaisti ja siksi näköaistiin perustuvat käyttöliittymät ovat 

yleisimpiä. Ihmisen silmän koostumukseen kuuluu kolmenlaisia soluja: sauvasoluja, 

tappisoluja ja Ganglion soluja. Sauvasolut aistivat valon eri voimakkuudet ja tappisolut 

tunnistavat värit. Tappisoluista vain noin 2 % aistii sinisen valon aallonpituuksia. Siksi 

sinisten yksityiskohtien tunnistaminen ja sinisen sävyjen erottaminen toisistaan on 

vaikeampaa kuin muiden värien sävyjen. Ganglion solujen x-tyyppiset solut tunnistavat 

hahmoja ja ne sijaitsevat näkökentän keskellä. (Kuutti 2003, 25–26.) 

 

Ikääntyminen aiheuttaa kontrastiherkkyyden heikkenemistä ja pupillien kutistumista 

(Arch 2009, 2). Neljänkymmenen ikävuoden tienoilla useimmilla lähelle näkeminen 

vaikeutuu (Isomäki ym. 2003, 150). Näön terävyys ja kyky huomata eroja 

valoisuusasteiden välillä eli kontrastin havaitsemiskyky heikkenevät ikääntyessä. Värejä 

ja erityisesti sinisen ja vihreän sävyjä on vaikeampi erottaa. (Rantanen 2006, 28.) Myös 

tummansininen ja musta erottuvat huonosti toisistaan. Fluorisoivat värit aiheuttavat 

näkemisongelmia. (Arch 2009, 2.) Yli 80-vuotiaat näkevät paremmin keltaiset värit: 
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punaisen, oranssin ja keltaisen kuin vihreän, sinisen tai violetin (Sinkkonen ym. 2006, 

72). 

 

Ikääntyneillä on vaikea havaita tarkkoja yksityiskohtia, koska iän myötä katse on 

vaikeampi tarkentaa tiettyyn kohteeseen. Näkökenttä kaventuu, joten tärkeää 

informaatiota ei tulisi sijoittaa näkökentän reunoille. Näkökyky herkistyy ruudun 

häikäisylle ja välkkeelle ja kyky havaita pieniä kohteen liikkumisia heikkenee. Liian 

pieni fontti, värillinen teksti ja taustakuva vaikeuttavat oleellisen ja epäoleellisen 

erottamista. Pieni teksti sivun alalaidassa on vaikea löytää ja layoutin sekavuus tuottaa 

hankaluuksia. (Rantanen 2006, 28–29.) 

 

 

4.2 Kuuloaisti 

 

Kuuloaistin avulla ihminen oppii puhutun eli verbaalisen kielen. Kuuloaistia tarvitaan 

puheen vastaanottamiseen ja merkkiäänien havaitsemiseen. (Sorri & Huttunen 2008, 

158.) Tietokoneen käytössä kuuloaistia käytetään täydentämään näköhavaintoja 

(Anttonen 2011, 1). Hiiren klikkauksen merkkiääni täydentää silmien kautta havaittavan 

tapahtuman. 

 

Martti Sorrin ja Kerttu Huttusen (2008, 159–162) mukaan ikääntymisen myötä 

kuulokynnys huononee eli kuulonalenema lisääntyy. Iän myötä äänten taajuuden 

erottaminen ja voimakkuuserojen havaitseminen voivat heikentyä. Andrew Archin 

(2009, 2) mukaan ikääntyneillä kuulon heikennyttyä erityisesti korkeat äänet on vaikea 

kuulla. 

 

 

4.3 Hahmottaminen 

 

Näkeminen on myös hahmottamista ja havaintojen tulkintaa. Ihmiselle synnynnäistä 

ominaisuutta ryhmitellä asioita tulee käyttöliittymän suunnittelussa tukea siten, että 

yhteen kuuluvat asiat ryhmitellään hahmolakien mukaan. Jos sanojen hahmot on opittu 

tunnistamaan pienillä kirjaimilla, niiden kirjoittaminen isoilla häiritsee tunnistamista. 

Isot kirjaimet antavat vaikutelman huutamisesta. (Kuutti 2003, 27–29.) 
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Hahmolait perustuvat kohteiden tai yksityiskohtien läheisyyteen, samanlaisuuteen, 

yhteenliittymiseen tai sulkeutuvuuteen. Kun toisiaan lähellä olevat yksityiskohdat tai 

kohteet mielletään yhteenkuuluviksi, on kyseessä läheisyys. Läheisyyttä voimakkaampi 

laki, samanlaisuus, tarkoittaa, että samannäköiset tai -väriset yksityiskohdat ja kohteet 

mielletään yhteenkuuluviksi. Kun yhteen liitetyt yksityiskohdat mielletään 

yhteenkuuluviksi, on kyseessä yhteenliittymisen hahmolaki. Tämä yhteenliittymisen 

hahmolaki on voimakkaimpia hahmolakeja. Sulkeutuvuutta voidaan hyödyntää 

käyttöliittymäsuunnittelussa eli, kun jokin alue rajataan visuaalisesti, kyseisen alueen 

sisällä olevat asiat mielletään yhteenkuuluviksi. (Kuutti 2003, 27–28.) 

 

Tiedon ja elementtien välillä käytettävä tyhjä tila selkeyttää hahmottamista. 

Taustakuviot, liike ja välke vaikeuttavat hahmottamista. (Sinkkonen ym. 2006, 156.) 

Kuutti (2003, 25–26) kehottaa sijoittamaan hahmoelementit käyttöliittymän keskelle. 

Toistuvat asiat ja toiminnot tulee laittaa sivustolla vakiopaikalle, josta ne on helpompi 

muistaa. Tekstin joukkoon laitettavia linkkejä tulee välttää. Pitkien tekstien sijasta tulee 

suosia listoja ja luetteloita. (Sinkkonen ym. 2006, 156.) Ikäihmiselle tulee koodata 

suurempia ja korkeampia linkkejä (Sinkkonen ym. 2006, 76). 

 

 

4.4 Psyykkiset toiminnot 

 

Isomäen  ym. (2003, 150) mukaan ikääntyminen pidentää reaktioaikaa. Rantanen (2006, 

30) mainitsee tutkimuksessaan kognitiivisina ikääntymismuutoksina toimintojen 

hidastumisen ja sen, että reaktioaika ärsykkeen havaitsemisesta siihen reagoimiseen 

pitenee. Ikääntyminen hidastaa tiedon prosessointinopeutta ja erityisesti monimutkaiset 

tehtävät, jotka vaativat keskittymistä useaan tehtävään samanaikaisesti, tuottavat 

vaikeuksia (De Lara & Watanabe & Dos Santos & Fortes 2010, 177). Rantanen (2006, 

30) toteaa, että ikääntyessä huomion kiinnittäminen tiettyyn asiaan ja siihen 

keskittyminen on vaativampaa. Siksi WWW-sivuston layoutin tulee olla selkeä. 

Isomäen ym. (2003, 150) mukaan huomion jakamiskyvyn heikentyminen useamman 

tehtävän kesken voi johtua lyhytkestoisen muistin heikentymisestä, jolloin työmuisti ja 

tiedon hakeminen muistista hidastuvat.   
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Archin (2009, 2) mukaan ikääntyminen lisää keskittymisvaikeuksia sekä 

muistiongelmia. Rantanen (2006, 30–31) toteaa, että työmuistin lisäksi spatiaalinen 

muisti heikkenee. Navigointi vaikeutuu mentaalimallien muodostamisvaikeuksien ja 

spatiaalisen muistin heikkenemisen vuoksi. Navigoinnissa on tärkeää muistaa nykyinen 

sijainti ja polku, josta on sivulle tullut. Päällekkäiset ikkunat ja layoutin kirjavuus 

sivulla häiritsevät.  

 

Ikääntyessä Rantasen (2006, 30) mukaan oppiminen vaikeutuu ja 

ongelmanratkaisukyky heikkenee. Isomäki ym. (2003, 150) toteavat, että ikääntyneille 

huomiointi- ja päättelykyvyn sekä muistivaikeuksien vuoksi uusien taitojen oppiminen 

on vaikeampaa kuin nuorille. Archin (2009, 5) mukaan useamman aistitoiminnon 

yhtäaikainen heikkeneminen pahentaa kognitiivisia häiriöitä. 

 

Sally Cunningham ja Erin Bennett (2010) havaitsivat tutkimuksessaan, että toistuva 

vuorottelu useiden näytön ikkunoiden välillä aiheutti virhetilanteita. Runsas ikonien ja 

pop up -ikkunoiden määrä erilaisine vaihtoehtoineen hämmensi ikääntyneitä. 

Vähentämällä ikoneiden määrää ja rakentamalla käyttöliittymään erillinen vaihtoehto 

edistyneille sekä sijoittamalla harvoin tarvittavat vaihtoehdot erilliselle välilehdelle 

käyttöliittymä selkeytyi.  

 

Sirpa Pirisen (2010, 35–49) tutkimuksessa ikääntyneiden muistin kuormitusta 

kevennettiin selkeällä tekstillä ja kohtuullisella kuvien määrällä. Huomiovärien käytöllä 

sivustolle luotiin yhdenmukaisuutta ja loogisuutta, jolloin muistettavuus ja opittavuus 

paranivat. Lyhyellä ja ytimekkäällä informaatiolla parannettiin muistettavuutta. Kuvien 

käytön todettiin myös parantavan muistettavuutta. Aloitussivu todettiin hyvin 

hahmotettavaksi lähtökohdaksi. Helppo ja selkeä navigointi vähensivät muistin 

kuormitusta.  

 

Isomäen ym. (2003, 151–152) mukaan ikääntyneiden työmuistin kuormitusta tulee 

keventää laittamalla käyttöliittymän toimintavaihtoehdot selvästi esille. Tarpeellisten 

toimintavaihtoehtojen määrä tulee pitää minimissä. Vahinkoklikkauksia ja ikkunoiden 

katoamisia vähennetään sovittamalla informaatio yhteen ikkunaan. Tärkeä informaatio 

erotetaan sivustolla selvästi. Spatiaalisen muistin kuormitusta tulee minimoida 



 

20 

välttämällä syviä valikkorakenteita. Suosimalla hierarkkisuutta ja navigoinnin selkeyttä 

lisätään WWW-sivuston selkeyttä, yksinkertaisuutta ja johdonmukaisuutta.  

 

Linkkien, painikkeiden ja kuvakkeiden tulee olla merkityksellisiä ja selvästi nimettyjä. 

Samanlaisten kohteiden tulee olla yhdenmukaisia. Virheilmoitusten tulee olla lyhyitä, 

selkeitä ja yhdenmukaisia. Virheilmoituksissa tulee olla lempeä sävy ja niissä tulee 

neuvoa seuraava toimenpide. (Isomäki ym. 2003, 152–153.) 

 

Archin (2009, 2) mukaan liika informaatio ja sekava sisältö hämmentävät ikääntyneitä. 

Liika materiaali sivulla häiritsee olennaisen informaation löytämistä. Hypertekstissä 

navigointi on ymmärrettävämpää, jos sivulla on linkkipolku. Sivujen kesken muuttuvat 

layoutit ja navigointirakenteet aiheuttavat sekaannusta. Ikääntyneitä hämmentää 

vaihtoehtojen runsaus. Tiedon löytämiseen syvät valikkorakenteet ovat Archin (2009, 4) 

mukaan selvempiä kuin liiallinen vaihtoehtojen määrä.  

 

Informaation tulee olla selkeätä, jotta käyttäjä erottaa oleellisen epäoleellisesta. Silvana 

de Laran, Willian Watanaben, Eduardo dos Santosin ja Renata Fortesin (2010, 176) 

mukaan navigoinnin tulisi olla niin helppoa, että käyttäjä löytäisi haluamansa tiedon 

kolmella klikkauksella. De Laran ym. (2010, 179) mukaan WWW-sivulla tulisi välttää 

pop up -ikkunoiden käyttöä, koska ikääntyneet helposti säikähtävät tehneensä virheen 

pop up -ikkunan ponnahtaessa näytölle.  

 

Kognitiivisten kykyjen heikennyttyä ikääntyneillä on taipumus unohtaa missä ovat 

käyneet. Linkkipolku selventää sijainnin hahmottamista. Valintavaihtoehtojen tulee olla 

nimettyjä ja osoittaa oikeaan toimintoon, ettei käyttäjä joudu yllättävien 

virhetoimintojen turhauttamaksi. Pudotusvalikkoon tulisi laittaa vaihtoehtoja vain 

yhteen tasoon, koska ikääntyneillä on suuria vaikeuksia hahmottaa pudotusvalikon 

useita tasoja. Virhevalinnan mahdollisuus kasvaa, mitä enemmän tasoja valikossa on. 

Kaikilta sivuilta tulee olla mahdollisuus palata kotisivulle. WWW-sivuilla käytettyjen 

ikoneiden tulisi muistuttaa oikean elämän mentaalimalleja. Ikääntyneet pyrkivät 

suhteuttamaan WWW-sivulla näkemänsä visuaalisen informaation arkielämän asioihin 

ja rakentavat arkielämän pohjalta WWW-sivulle myöhemmin muistettavan 

mentaalimallin. (De Lara ym. 2010, 180.) 
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WWW-sivuston layout tulisi suunnitella siten, ettei sivuilla esitetä liikaa informaatiota, 

mikä aiheuttaa ikääntyneille kognitiivista kuormitusta. Siksi layout tulisi suunnitella 

muotoilultaan yksinkertaiseksi. Ikääntyneillä esiintyy vaikeuksia monimutkaisempien 

tehtävien tekemisessä, kuten lomakkeiden täyttämisessä ja verkkokaupan sivuilla 

verkkopankin maksun vahvistamisessa (De Lara ym. 2010, 180.) Lomakekenttien 

täyttämiseen tulisi laatia kattavat ohjeet.  

 

 

4.5 Fyysiset toiminnot 

 

Motoriikan säätelyssä käytetään Sinkkosen ym. (2006, 77) mukaan kinestistä liikeaistia, 

joka liittyy läheisesti tuntoaistiin. Motorinen kohdistaminen WWW-sivuilla on 

ongelmallista kaikille käyttäjille. Iäkkäämmillä henkilöillä on (Sinkkonen ym. 2006, 77; 

Arch 2009, 2) suurempia vaikeuksia tarkassa motorisessa kohdistamisessa. Näytöllä 

pienessä ruudussa näkyvä lista pudotusvalikkoineen ja vierityspalkkeineen on vaikea 

käyttää. Myös valintaruudut ja -napit ovat hankalan pieniä ja hiirellä osuminen on 

vaikeaa.  

 

Vanhetessa lihasvoima ja nivelten liikkuvuus heikkenevät sekä niveljäykkyys lisääntyy 

(Isomäki ym. 2003, 150; Rantanen 2006, 30; Arch 2009, 2). Kädet tärisevät ja voiman 

säätely vaikeutuu  (Arch 2009, 2; Rantanen 2006, 30). Ikääntyminen heikentää ranteen 

liikkuvuutta huomattavasti nuoriin aikuisiin verrattuna. Naisilla ranteen liikkuvuus 

säilyy paremmin kuin miehillä. Miehillä saattaa olla suurempia vaikeuksia hiiren 

kaltaisen, ranteen liikettä edellyttävän syöttölaitteen käytössä. Heikentynyt liikkuvuus 

saattaa aiheuttaa rasitusvammoja. Naisilla puristusote heikentyy ikääntyessä 

merkittävästi. (Isomäki ym. 2003, 150.) 

 

Timo Rantasen (2006, 30) mukaan liikkeiden kontrollointi ja tarkkojen liikkeiden 

tekeminen vaikeutuvat ikääntyessä. Isomäen ym. (2003, 150) mukaan myös kyky 

nopeiden liikkeiden tekemiseen huononee.  Hiiren kohdistimen siirto, klikkaaminen ja 

erityisesti kaksoisklikkaaminen tulevat vaikeammiksi.  Hiirellä raahaaminen, 

vierittäminen ja vierittämispalkkien käyttö hankaloituvat. Vedä ja pudota -toimintoja 

tulee Parkkisen mukaan (2002, 128) välttää motoriikan heiketessä. De Laran ym. (2010, 
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179) mukaan käyttöliittymän käytettävyyttä voi parantaa sovittamalla WWW-sivun 

sisältö näytölle ilman vierityspalkkeja.  

 

Ikääntymisen myötä sormien tuntoaisti heikkenee ja ruudulla oleviin pieniin kohteisiin 

hiiren kursorilla osuminen hankaloituu. Siksi käyttöliittymäkomponenttien tulisi olla 

riittävän suuria, jotta motoriikan heikentyessä hiirellä osuminen helpottuisi. Valikoissa 

liikkumiseen tulisi olla riittävästi aikaa. Hitaampi hiiren kaksoisklikkaus tulisi myös olla 

mahdollista. (Isomäki ym. 2003, 151–152; Parkkinen 2002, 128.) Myös De Laran ym. 

(2010, 179) mukaan pudotusvalikkojen tulee olla riittävän hitaasti avautuvia, jotta 

motorisilta kyvyiltään heikentynyt käyttäjä ehtii hahmottaa valikon. 

 

Sormien tuntoaistin kautta tuleva palaute heikkenee ikääntyessä ja siksi WWW-sivuilla 

helpottaa, kun linkit rakennetaan sellaisiksi, että ne vaihtavat väriä, kun niiden kohdalla 

hiiren painiketta pitää alhaalla. Klikkauksesta tulee tällöin palaute sekä näkö- että 

tuntoaistien kautta. (Parkkinen 2002, 128.) Kuultavissa oleva klikkausääni viestii 

palautteen myös kuuloaistin kautta. 

 

Lähekkäisten linkkien väliin tulee jättää riittävästi tilaa, koska ikääntyneillä on 

vaikeuksia klikata pienelle alueelle. Tulisi välttää pieniä kuvia ja ikoneita linkkien 

läheisyydessä, koska ne hämmentävät käyttäjiä ja houkuttelevat klikkaamaan pientä 

kuvaa linkin sijasta. Ikääntyneillä on vaikeuksia näppäillä numeroita näppäimistöltä ja 

siksi lomakekenttiä tulisi pystyä täyttämään myös vaihtoehtoisella tavalla ilman 

näppäimistöä. (De Lara ym. 2010, 180–181.) 

 

 

4.6 Visuaalisuus ja käyttöliittymän elementit 

 

Visuaalisen ilmeen suunnittelu on turvallisinta aloittaa minimalistisesti. Etusivun 

silmäiltävyys ja houkuttelevuus toimivat sivustolle sisäänheittäjinä ja vakuuttavat 

käyttäjän siitä, että palvelu on juuri sitä, mitä hän etsii. (Sinkkonen & Nuutila & Törmä 

2009, 247.) WWW-sivuston rakenteen tulee olla yksinkertainen, jotta sisältö on 

helpompi ymmärtää. Noudattamalla yhdenmukaisuutta sivuston eri sivujen kesken 

parannetaan sivuston opittavuutta ja lisätään käyttäjien toimintavarmuutta. Sivuston 

latausajan tulee olla lyhyt. (De Lara ym. 2010, 176.) 
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Visuaalisilla elementeillä käyttäjän (Sinkkonen ym. 2006, 102) katse houkutellaan 

ensimmäiseksi niihin asioihin, jotka on tarkoitus havaita ensin ja katsetta ohjataan 

eteenpäin oikeassa järjestyksessä. Näytöissä käyttäjän katse hakeutuu Sinkkosen ym. 

(2009, 268) mukaan luonnostaan aluksi näytön vasempaan yläneljännekseen, josta 

käyttäjän on nähtävä, että hän on oikealla sivulla tai oikeassa ikkunassa.  

 

De Laran ym. (2010, 179) mukaan WWW-sivuston elementtien erottuvuuteen 

perustuvia seikkoja tulee korostaa. WWW-sivulle tulisi luoda toiminnallisuutta, joka 

korostaa sisältöä. Vähentämällä visuaalisia elementtejä parannetaan huomion pysymistä 

sisällössä. WWW-sivun pääsisältö tulisi esittää keskellä visuaalista näkökenttää jättäen 

15 %:n marginaalit vasemmalle ja oikealle ja 20 %:n ylämarginaalin. De Laran ym. 

(2010, 179) tutkimuksissa kävi ilmi, että ikääntyneet keskittävät huomionsa näytön 

keskelle jättäen sivu-, ylä- ja alaosat huomioimatta. WWW-sivulla tulee korostaa 

pääelementtejä, kuten linkkejä ja valikoita. Ikääntyneillä on havaittu olevan vaikeuksia 

erottaa navigointikomponentteja muusta sisällöstä ja siksi navigointielementit tulee 

erottaa selvästi sisällöstä.  

 

Sinkkosen ym. (2009, 244–248) mukaan visuaaliseen suunnitteluun kuuluu sivustolle 

halutun värimaailman, logon, typografian ja asettelun pohdinta. Otetaan huomioon 

sivuston kohderyhmä ja tehtävä. Kokonaisuus on oleellinen, joten kontrastit tekstissä ja 

taustoissa tulee olla riittävän suuret. Tekstin tulee olla riittävän suurta ja kirjasintyypin 

riittävän leveää. Kirjasintyyppejä ei saa olla liikaa. Etusivun liiallista laatikointia tulee 

rajoittaa. Sivustolle luodaan yhtenäisyyttä sovittamalla logon ja sivuston värit toisiinsa.  

 

Cunninghamin ja Bennettin (2010) tutkimuksessa käyttöliittymän sekavuutta 

ikääntyneille aiheuttivat liian pieni kirjasinkoko ja liian lähekkäin sijoitetut elementit. 

Hahmottamisen parantamiseksi käyttöliittymän elementit erotettiin vähintään 5 pikselin 

etäisyydelle toisistaan. Kyseisessä tutkimuksessa käyttäjät totesivat käyttöliittymän 

vihreän taustavärin miellyttäväksi. Pirisen (2010, 38) tapaustutkimuksessa yhtenäinen 

värimaailma ja erityisesti tummansininen koettiin hyväksi. Tekstin hahmottamista 

paransi ikääntyneillä riittävän kapea tekstipalsta.  

 

Isomäki ym. (2003, 152) toteavat, että ikääntyneille fontin tulee olla selkeä ja fonttikoon 

tulisi olla säädettävä. Liiallista värien ja taustakuvien käyttöä tulee välttää. Tekstin ja 
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taustan kontrasti tulee olla mahdollisimman suuri. Näyttö ei saa heijastaa. Isomäen ym. 

(2003, 152) mukaan saman värin eri sävyjä ja erityisesti sinisen ja vihreän eri sävyjä 

tulee välttää.  

 

WWW-sivulle tulee laittaa yrityksen nimi tai logo sivun vasempaan yläkulmaan. 

Etusivulla tulee olla lyhyt kuvaus tai tunnuslause, mikä ilmaisee sivuston ja yhteisön 

tehtävän ja tärkeyden. Vieritystä tulee välttää sekä vaaka- että pystysuunnassa. 

Kehykset vaikeuttavat selailua ja rikkovat yhtenäisyyden. (Nielsen & Tahir 2002, 10–

11, 23; Nielsen 2000, 85.) WWW-sivun elementteihin ja sisältöön tulisi käyttää 50–80 

% sivun pinta-alasta (Nielsen 2000, 22).  

 

Länsimaisen ihmisen omaksuma tekstin lukusuunta on vasemmalta oikealle ja ylhäältä 

alas. Tätä lukusuuntaa tulee tukea visuaalisilla vinkeillä. Ihmisen näkökenttä on 

suurempi leveyssuunnassa kuin korkeussuunnassa ja siksi esimerkiksi televisiosta tuttu 

laajakuvasuhde (16:9) on visuaalisesti hyvin toimiva. (Kuutti 2003, 91–92.) 

 

Archin (2009, 2–3) mukaan sivuston selkeyden ja hahmotettavuuden parantamiseksi 

tulee kiinnittää huomiota sivuston ulkomuotoon ja riittävien välien käyttöön. Sivuston 

kirjoitustyylin sekä ohje- ja virheilmoitusten esitysmuodon tulee olla samantyylistä 

yksittäisellä sivulla ja eri sivujen kesken.  

 

Visuaalisilla elementeillä tasapainotetaan tyhjää tilaa. Erityisen tärkeät elementit 

korostetaan ympäröimällä ne tyhjällä tilalla. Vaikka tyhjän tilan käyttö on tärkeää, 

WWW-sivu ei saa olla liian tyhjä, koska sivun puolityhjä vaikutelma saattaa 

tarpeettomasti houkutella liikkumaan eri sivuilla. (Sinkkonen ym. 2006, 156.) Tyhjän 

tilan avulla ohjataan käyttäjän katsetta ja selkeytetään sisällön jaottelua (Nielsen 2000, 

18). 

 

Kun WWW-sivujen sisältö pyritään esittämään ymmärrettävästi ja jäsennellysti, on 

kyseessä visuaalinen käytettävyys. Visuaalisella suunnittelulla luodaan WWW-

sivuston yleisilme ja tunnelma.  Lopullinen visuaalinen suunnittelu on mahdollista tehdä 

sen jälkeen, kun tiedetään päätasolle tulevien elementtien määrä ja valikkoihin tulevien 

navigointitasojen määrä. Visuaalisen suunnittelun tavoitteena on, että asiat löydetään 

sivulta ja elementit tunnistetaan oikein. (Sinkkonen ym. 2009, 242–243.) 
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4.6.1 Navigointivalikot ja linkit 

 

Globaali eli koko palvelun tasoinen navigointivalikko on WWW-sovelluksen ylin taso, 

josta pääsee sovelluksen eri osiin tai pienehkössä sovelluksessa eri prosesseihin. Tämän 

päävalikon tulee näkyä käyttäjälle samanlaisena jokaisella sivulla. Päävalikko tulee 

sijoittaa joko sivun vasempaan ylälaitaan logon alle vaakavalikoksi tai sivun vasempaan 

laitaan pystyvalikoksi. Vaakavalikko on selkeämpi jos siihen laittaa maksimissaan 8–12 

linkkiä. Pystyvalikko on laajennettavampi ja sen elementit tulee ryhmitellä otsikoiden 

alle. Samantasoiset navigaatiovalikot laitetaan fyysisesti samaan tasoon, jotta 

kokonaisuuden hahmottaminen helpottuu. (Sinkkonen ym. 2009, 216–217.)  

 

Lokaali eli paikallinen navigointivalikko tulee sijoittaa globaalin valikon alle. Lokaali 

valikko voi myös olla vasemmassa reunassa pystyvalikkona tai päävalikon alla 

vaakavalikkona. Päävalikosta aukeava pudotusvalikko on ikääntyneille hankala käyttää. 

Avoinna olevan alatason vaihtoehdot tulee olla näkyvissä päätasolla olevien linkkien 

välissä. Valikon nykyiselle sivulle tuova linkki tulee olla passivoitu, jotta se erottuu 

muista käytössä olevista linkeistä. (Sinkkonen ym. 2009, 217–218.) 

 

Nielsen (2000, 188–189) neuvoo vuorovaikutuksen perustoiminnosta navigoinnista, että 

käyttäjän sijainti WWW-sivustolla tulee osoittaa kahdella tasolla; missä käyttäjä on 

koko WWW:n mittakaavassa ja missä kohden kyseisen sivuston rakenteessa. Käyttö-

liittymän navigoinnissa käyttäjää tulee opastaa kolmeen peruskysymykseen 

vastaamalla: 

 

1. Missä olen? 

2. Mistä tulin? 

3. Minne voin mennä? 

 

Linkki- eli murupolku näyttää käyttäjän sijainnin sivustolla. Murupolku sijoitetaan 

ylävalikkoalueen alapuolelle, mutta sitä ei käytetä etusivulla eikä matalissa 1–3- 

tasoisissa sivustoissa. Murupolun ensimmäinen linkki on etusivu ja viimeinen sivu on 

nykyinen sivu. Linkkipolun muut elementit paitsi viimeinen sivu ovat linkkejä. 

Murupolun linkkiotsikot ovat samoja kuin valikko-otsikot. (Sinkkonen ym. 2009, 218–

219.) 
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Sivukartta kertoo käyttäjälle sivuston sisällön ja mentaalisen rakennemallin. 

Sivukarttaan tulee laittaa kaikki hierarkiatasot. Sivukartan otsikot rakennetaan linkeiksi, 

joista voi siirtyä halutulle sivulle. Laajoilla sivustoilla sivukarttaa käytännöllisempi 

vaihtoehto on aakkosellinen sivu- tai asiahakemisto. (Sinkkonen ym. 2009, 219.) 

 

Linkki pitää pystyä tulkitsemaan linkiksi ilman että hiirtä tarvitsee tuoda linkkitekstin 

päälle. Linkiksi tulkitaan yleensä sininen ja alleviivattu teksti. WWW-sivustolla on 

tärkeää merkitä sisältöalueen käymättömien ja käytyjen linkkien värit eri värein. 

Selkeintä on merkitä vierailemattomat linkit sinisellä ja alleviivattuina. (Sinkkonen ym. 

2009, 220.)  Erityisen tärkeää värimerkkaus on WWW-sivustolla, jolla on paljon 

linkkejä ja jolta haetaan tietoa. Kun käytetyn linkin väri on muuttunut, käyttäjä ei 

turhaan palaa uudelleen samoille sivuille. (Sinkkonen ym. (2006, 117.) Nielsen ja Tahir 

(2002, 51) opastavat merkitsemään vieraillut linkit purppuralla tai vähemmän kylläisellä 

värillä. Sinkkosen ym. (2009, 221) mukaan valikon linkkien värin ei tarvitse vaihtua.  

 

De Laran ym. (2010, 179–180) mukaan WWW-sivustolla tulisi eksymisen estämiseksi 

välttää samannimisiä linkkejä, jotka viittaavat eri URL-osoitteisiin. Linkkien nimien 

tulee kuvata täsmälleen niiden sisältöä. WWW-sivulla tulee erottaa vierailtu linkki 

vierailemattomasta sekä vierailtu valikon vaihtoehto vierailemattomasta. 

Ymmärrettävyyttä parantaa WWW-sivuston layoutissa se, että ainoastaan linkeissä 

käytetään tehokeinona alleviivausta. Ikääntyneillä on vaikeuksia erottaa WWW-

sivuston interaktiiviset komponentit ei-interaktiivista. Alleviivaukset sekoittuvat 

helposti linkkeihin. WWW-sivustolla linkkien otsikoinnin tulee olla johdonmukaista ja 

samansisältöisiä otsikoita useille eri asioille tulee välttää.   

 

Sinkkosen ym. (2009, 221) mukaan WWW-sivuston ulkopuolelle vievät linkit voi 

keskittää omalle sivulleen ja ne tulee otsikoida ymmärrettävästi. Esimerkiksi siten, että 

hiirellä osoitettaessa ulosvievää linkkiä kyseisen sivun URL-osoite ilmestyy näkyviin. 

Linkkitekstin ja kohdesivun otsikon tulee vastata toisiaan. Linkkitekstin tulisi olla 1–2 

sanan mittainen ja viitata sekaannusten välttämiseksi vain yhteen paikkaan. 

Linkkitekstin ensimmäinen sana tulee olla substantiivi. Linkkien avauksessa tulee 

toimia sekä kerta- että kaksoisklikkaus.  
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4.6.2 Kuva  

 

Merkityksellisillä kuvilla voi parantaa WWW-sivun silmäiltävyyttä. Kuvat ohjaavat 

käyttäjän katsetta ja niillä voi luoda mielikuvia ja havainnollistaa asioita.  WWW-

sivustolle tulee laittaa sivustoa varten otettuja kuvia. Ilmoittamalla kuvien yhteydessä 

kuvaajan nimi herätetään käyttäjissä luottamusta sivuston laatijan tekijänoikeuksien 

tuntemuksesta.  (Sinkkonen ym. 2009, 254–255).  

 

Nielsenin ja Tahirin (2002, 49) esittämän nyrkkisäännön mukaan etusivulle tulee varata 

kuvatilaa 5–15 %. Etusivulla käytettävien kuvien mediaanimäärä on kolme kappaletta. 

Jotta kuvan sisällöstä saa tiedon ennen kuvan latautumista, tulee kuvien yhteydessä 

käyttää alt-tekstejä. (Nielsen & Tahir 2002, 49.) Kuviin ja taulukoihin tulee laittaa 

leveys- ja korkeusmääritykset sekä maksimissaan 6–8 sanan pituiset alt-tekstit. Alt-

teksteissä käyttäjälle tulee kertoa, mitä kuva tai taulukko viestii ja mitä tapahtuu, jos sitä 

napsautetaan. Käyttäjälle on hyvä ilmoittaa, mikäli kuvatiedoston lataus kestää yli 10 

sekuntia. (Nielsen 2000, 44, 49, 305–306.) Kuviin tulee rajata vain tärkein osa, jotta 

tiedostokoko pysyisi pienenä ja latausaika lyhyenä. Kuvien muotona suorakaide on 

silmälle miellyttävä. (Sinkkonen ym. 2009, 255.)  

 

 

4.6.3 Verkkoteksti ja typografia  

 

WWW-sivuston sisältö esitellään etusivulla. Sisällön merkityksellisyys houkuttelee 

lukijaa. WWW-tekstin lukemista voi nopeuttaa muotoilemalla sisällöstä helppolukuista 

ja helposti silmäiltävää. (Sinkkonen ym. 2009, 257–259.) Silmäiltävyys tarkoittaa sitä, 

minkä vaikutelman lukija tekstistä saa nopeasti silmäillessään sitä ensimmäistä kertaa. 

Silmäiltävyyden korostamisessa tulee käyttää ensisijaisesti lihavointia. Kursiivia 

vaikeasti luettavana tulee välttää. Alleviivausta tulee myös välttää, koska se sekoittuu 

helposti linkkeihin.  (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 287; Sinkkonen ym. 2006, 

124.)  

 

Silmäillessään tekstiä lukijan katse kiinnittyy muun muassa otsikoihin, lihavointeihin ja 

linkkeihin. Silmäiltävyyden rakentamiseksi teksti jaetaan hyvin erottuvilla kuvaavilla 

otsikoilla ja väliotsikoilla. Lyhyisiin 4–7 rivin mittaisiin kappaleisiin laitetaan yksi asia 
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ja kappaleet erotetaan tyhjällä rivillä. Tärkeimmät asiat kirjoitetaan ensimmäisiin 

kappaleisiin ja kappaleiden ensimmäisiin virkkeisiin. Sanaston tulee olla lyhyttä ja 

ymmärrettävää. Luettelot selkeyttävät tekstiä. Silmäiltävyyden parantamiseksi sivun 

vieritystä tulee välttää. (Sinkkonen ym. 2009, 260–261.)  

 

Sinkkosen ym. (2009, 274) mukaan todella osuva otsikko kuvaa vain yhtä tekstiä. 

Asiasisällöltään yhdenmukaisten linkkien ja otsikoiden tulee olla sisältöä ennustavia. 

Keskenään vertailukelpoisista alaotsikoista muotoillaan sivustolle eräänlainen 

sisällysluettelo.  

 

Sinkkosen ym. (2009, 275) mukaan luetelmilla helpotetaan silmäiltävyyttä ja 

nopeutetaan lukemista. Luetelmissa tulee käyttää yksirivisiä elementtejä korkeintaan 

kahdessa tasossa. Numeroitua listaa tulee käyttää, jos elementeillä on tietty järjestys. 

Tekstin osana olevat linkit tulee luetteloida tekstin loppuun, jossa ne eivät houkuttele 

lukijaa kesken luvun tekstistä ulos.  

 

Tekstin luettavuuteen vaikuttavat samat asiat kuin silmäiltävyyteen. Tekstillä ja 

taustalla tulee olla riittävä tummuuskontrasti. Päätteetön kirjasintyyppi ja riittävän 

suuret kirjasimet helpottavat luettavuutta. Tekstipalkin leveytenä noin 10 senttimetriä 

tai 50–60 merkkiä on riittävän kapea. Sanaston tulee olla yleiskieltä ja teksti tulee tasata 

vasempaan reunaan. (Sinkkonen ym. 2009, 262.) Nielsenin (2000, 126) mukaan 

luettavuuden parantamiseksi tekstin tulee olla staattista.  

 

Tekstin ymmärrettävyyteen vaikuttavat samat asiat kuin silmäiltävyyteen ja 

luettavuuteen. Tekstin tulee olla ajantasaista ja puhuttelevaa. On otettava huomioon 

kenelle kirjoittaa ja mitä kohderyhmälle haluaa kertoa. Positiivisuus ja napakkuus 

edistävät ymmärrettävyyttä. Lauserakenteiden tulee olla lyhyitä ja selkeitä. (Sinkkonen 

ym. 2009, 263.) Lauserakenteissa tulee keskittyä verbeihin ja substantiiveihin ja välttää 

adjektiiveja ja adverbeja. Verbit kirjoitetaan aktiivimuodossa ja lukijaa sinutellaan. 

(Sinkkonen ym. 2009, 276.)  Teksti tulee jäsentää loogisesti ja rakentaa lauserytmiltään 

sujuvasti eteneväksi. (Sinkkonen ym. 2009, 263.) 

 

Tekstin käytettävyys muodostuu Sinkkosen ym. (2009, 267) mukaan silmäiltävyydestä, 

luettavuudesta ja ymmärrettävyydestä. Tekstin käytettävyyttä kohentaa päätöksenteossa 



 

29 

tarvittavien tietojen lähekkäisyys. Sivustolla tulisi olla lukijalle merkityksellinen tieto 

parhaalla paikalla ja epäoleellista tietoa ei lainkaan. 

 

Verkkotekstin tyylin tulisi olla luontevaa keskustelua sivuston tekijän ja lukijan välillä. 

Sanavalinnoista ja puhuttelutavoista tulee välittyä luotettava ja ystävällinen kuva 

organisaatiosta. Tyylin tulee olla tuoretta ja havainnollista. Teksti laaditaan 

näkökulmaltaan ja tyyliltään yhdenmukaiseksi koko sivustolle. (Sinkkonen ym. 2009, 

269.) 

 

Rantanen (2006, 33–35) luokittelee tutkimuksessaan Internet-sivuston sisältöön 

liittyviksi ikääntyneiden ongelmiksi tekstin vaativuuden ja termistön vierauden. 

Verkkolukutaito eli taito hakea ja suodattaa tietoa, taito selailla WWW-sivustoja ja kyky 

tehdä valintoja on monella ikääntyneellä puutteellinen. Tiedonhakeminen taulukoista on 

vaikeampaa kuin listoista. Huonosti käännetyt sivut, painikkeet ja linkit voivat aiheuttaa 

ongelmia, koska ikääntyneillä ei ole samaa kielitaitoa kuin nuoremmilla.  

 

Cunninghamin ja Bennettin (2010) käytettävyystutkimuksessa ikääntyneet koehenkilöt 

kertoivat käyttöliittymän teknisen sanaston vieraudesta ja siitä, että käyttöliittymän 

sanasto ei liittynyt koehenkilöiden jokapäiväiseen elämään. Kyseisen tutkimuksen 

tuloksena sanaston lisäksi käyttöliittymän työjärjestystä muokattiin 

johdonmukaisemmaksi ja käyttöliittymästä poistettiin häiritsevät käyttäjäviestit. Myös 

Pirisen (2010, 35) tekemässä Kelan verkkosivuihin kohdistuneessa 

käytettävyystutkimuksessa ikääntyneet totesivat tutunomaisen kansankielisyyden 

parantavan vuorovaikutteisuutta ja muistettavuutta.  

 

Typografia on visuaalinen elementti, jolla luodaan sivustolle silmäiltävyyttä ja 

luettavuutta sekä pyritään sivuston selkeään ulkoasuun (Sinkkonen ym. 2009, 254). 

Sinkkosen ym. (2006, 124) mukaan WWW-sivuilla on suositeltavaa käyttää korkeintaan 

kolmea eri kirjaintyyppiä, yhtä yläotsikolle, yhtä alaotsikolle ja yhtä leipätekstille.  

Lisäksi Sinkkosen ym. (2009, 254) mukaan voi käyttää omia kirjasintyylejä valikoille ja 

muille linkeille. Tarvittaessa voi vielä lisätä maksimissaan kaksi kirjasintyyliä. 

Luettavuudeltaan pienaakkoset eli gemena ovat helpompia kirjasimia kuin suuraakkoset 

eli versaali (Sinkkonen ym. 2006, 124). Versaalitekstiä on vaikea silmäillä (Sinkkonen 

ym. 2009, 249). Pienaakkoset hahmottuvat nopeammin kuin suuraakkoset, koska 
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pienaakkosten kirjaimet poikkeavat enemmän toisistaan. Otsikoissa suositellaan 

käytettäväksi pienaakkosia. Näytöllä paremmin erottuvat päätteettömät eli groteskit 

kirjasimet. Päätteelliset eli aktiikva-kirjasimet erottuvat näytöllä heikommin toisistaan. 

(Sinkkonen ym. 2006, 124.) Nielsen ja Tahir (2002, 15) kehottavat kirjoittamaan linkit, 

otsikot, luokat ja erisnimet isoilla alkukirjaimilla.  

 

Kirjaintyypeistä groteskit kirjaintyypit, kuten Arial, Helvetica ja Verdana 12 pisteen 

kirjainkoolla ovat eri näytöillä parhaiten luettavia kirjainkokoja (Hirsjärvi ym. 1997, 

287). Leipätekstin kokona käytettävin on Nielsenin ja Tahirin (2002, 52–53) mukaan 

suhteellinen tekstikoko, jota käyttäjät voivat pienentää tai suurentaa. Myös Korpelan ja 

Linjaman (2005, 383–384) mukaan kiinteän tekstikoon sijasta tulisi käyttää 

fonttikokona prosenttimitoitusta, kuten ”font-size: 120%”. Tällöin kirjainkoko on 

suhteellinen ympäröivän elementin kirjainkokoon verrattuna. 

 

Sinkkosen ym. (2006, 125) mukaan ikänäkö aiheuttaa typografisia vaatimuksia. Yli 40-

vuotiaille pistekoot 8 tai 10 ovat näytöllä liian pieniä. Riittävällä kontrastilla voi jossain 

määrin kompensoida liian pientä tekstiä. Ikääntymisen huomioon ottavassa 

typografiassa Sinkkonen ym. (2006, 125) suosivat päätteetöntä, groteski-tyylistä 

kirjasinta. Leipätekstin tulee olla 14 pisteen kokoista ja otsikoiden 18–24 pistettä. 

Tekstissä tulee suosia pienaakkosia. Sinkkonen ym. (2006, 125) suosittelevat näytöllä 

rivin pituudeksi korkeintaan 50–60 merkkiä. Mikäli näytön reunoille sijoitetaan 

elementtejä, niiden tulee olla riittävän suuria. Ikääntyneille WWW-sivujen 

suunnittelussa tulee käyttää suurta kontrastia tekstille ja taustalle, mielellään mustaa 

tekstiä valkoisella pohjalla (Sinkkonen ym. 2009, 156).  

 

Archin (2009, 3) mukaan ikääntyneille suunnatulla WWW-sivustolla suurempi teksti 

sans serif -fontilla tulisi olla oletuksena.  Kiinteä 14 pisteen kokoinen fontti on monissa 

tutkimuksissa koettu paremmaksi kuin muunneltavuus. Kursiivin käyttö ja tekstin 

keskittäminen heikentävät luettavuutta. Lukusuunnasta riippuen vasemmalta oikealle 

luettava teksti tulee tasata vasempaan reunaan ja oikealta vasemmalle luettava teksti 

tasataan oikeaan reunaan. Luettavuutta lisätään jakamalla tekstiä osiin ylä- ja 

alaotsikoilla sekä käyttämällä riittäviä rivi- ja sarakevälejä. Myös 1–2 em-yksikköä 

tyhjää tilaa lauseen jälkeen parantaa luettavuutta. 
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Nielsenin (2000, 303) mukaan heikkonäköisille käyttäjille kirjasinten koko WWW-

sivuilla tulee määritellä suhteellisesti. Esimerkiksi tyylitiedostoissa kirjasinkoko ei tule 

olla jokin piste- tai pikselimäärä, vaan jokin prosentti oletusasetukseksi asetetun 

kirjasimen koosta. Tällöin teksti suurenee ja pienenee käyttäjän muuttaessa selaimen 

kirjasinkokoa.  

 

Korpelan ja Linjaman (2005, 442) mukaan typografiset pituuteen liittyvät mittayksiköt 

tulee WWW-sivuilla koodata taulukossa 2 esitetyillä yksiköillä. Lukuarvon ollessa 0 

mittayksikön voi jättää ilmaisematta. Taulukko 2 esittää Korpelan ja Linjaman 

määrittelemät CSS:ssä käytettävät mittayksiköt. 

 

Taulukko 2. Mittayksiköt CSS:ssä 

 

Mittayksiköt CSS:ssä 

cm senttimetri 

em fontin koko (fontin korkeus), keskimäärin noin 2–2,5 merkin leveys 

ex x-kirjaimen korkeus, käytännössä yleensä puolet em:stä 

in tuuma (inch); 25,4 mm 

mm millimetri 

pc pica, 12 typografista pistettä 

pt typografinen piste (point), 1/72 tuumaa, noin 0,35 mm 

px pikseli eli kuvapiste 

 

 

4.6.4 Värit 

 

Sopiva värin käyttötapa riippuu siitä, mitä tehdään ja kenelle WWW-sivu on tarkoitettu.   

Sinkkosen ym. (2009, 252) mukaan suppea ja hillitty väriskaala luo sivustolle 

tyylikkyyttä ja luotettavuutta. WWW-käyttöliittymässä värit herättävät huomiota ensi 

silmäyksellä. Väreihin Sinkkonen ym. (2006, 127) liittävät emotionaalisia, kulttuurisia 

ja sosiaalisia merkityksiä. Ihminen reagoi väreihin nopeammin kuin mustavalkoiseen, 

vaikkakin mustavalkoinen informaatio tulkitaan yhtä hyvin.  
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Väreillä voi lisätä muistettavuutta ja opittavuutta, koska ne auttavat tunnistamaan 

asioita. WWW-sivun eri osia voi väreillä erottaa ja ryhmitellä sekä korostaa sivun 

hierarkioita. Värien käytöllä (Sinkkonen ym. 2006, 127–128) voi vähentää 

tulkintavirheitä ja parantaa luettavuutta. 

 

Värisuunnittelussa Sinkkosen ym. (2006, 128–129) mukaan tulee ottaa huomioon, että 

väriin vaikuttaa sen muoto, koko ja paikka. Eriväriset elementit vaikuttavat toisiinsa. 

Voimakkaat kromaattiset värit, erityisesti vastavärit (punainen ja vihreä, sininen ja 

keltainen, myös sininen ja punainen sekä vihreä ja sininen) aiheuttavat väreilyä alueiden 

rajalla. Lämpimät värit, esimerkiksi punainen, näyttävät katsojasta tulevan lähemmäksi 

ja kylmät värit, esimerkiksi sininen, näyttävät vetäytyvän taustalle. Sinisen sävyt ovat 

sopivia taustavärejä. Kirkkaat värit pieninä pintoina käyvät asioiden korostamiseen. 

Taustaväriksi on turvallisinta käyttää tummuusasteeltaan joko selvästi tummempaa tai 

vaaleampaa väriä kun näytön ikkunan pohjaväri.  

 

Väreillä on vaikutus tunteisiin. Mitä sinisempi väri on, sitä rauhoittavampi on sen 

vaikutus ja mitä punaisempi väri on, sitä enemmän se aiheuttaa valpastumista. Väreille 

voidaan antaa myös merkityksiä, jotka liittyvät värien luonnolliseen vastaavuuteen 

todellisuuden kanssa. Sininen voi merkitä vettä, punainen voi merkitä verta tai tulta, 

vihreä voi merkitä kesää tai elävää kasvillisuutta, ruskea voi merkitä syksyä ja kuollutta 

kasvillisuutta ja keltainen voi merkitä aurinkoa. (Sinkkonen ym. 2006, 130–131.) 

 

WWW-sivustolla suositeltava värien maksimimäärä on viisi tarvittaessa lisättynä tai 

vähennettynä kahdella. Sivusto kannattaa ensin suunnitella mustavalkoiseksi ja sitten 

lisätä harkitusti väriä informatiivisuuden ja miellyttävyyden lisäämiseksi. Värin 

syvyysvaikutuksen vuoksi käyttäjää lähelle tuntuvat nousevan puhtaat, tummat ja 

lämpimät värit, joten ne eivät sovi kovin hyvin taustaväreiksi. Valoisassa katsottavaan 

käyttöliittymään kannattaa käyttää tummaa, joko mustaa tai sinistä tekstiä, ohuita 

viivoja ja pieniä muotoja vaalealla, joko valkoisella, vaaleanharmaalla tai keltaisella 

pohjalla. Tekstissä koko sanan tulee olla samanvärinen. Väreistä käyttäjälle jäävät 

parhaiten mieleen punainen, vihreä, sininen ja keltainen. (Sinkkonen ym. 2006, 132–

133.) Tekstin ja taustan keskinäistä pientä tummuuskontrastia voi kompensoida 

kirjasinkokoa suurentamalla (Sinkkonen ym. 2009, 252). 
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4.6.5 Ryhmittely, hierarkia, vastaavuus ja merkityksellisyys  

 

Ryhmittelyllä ja hierarkialla osoitetaan WWW-sivuston asioiden vastaavuus 

todellisuuteen. Ryhmittely tulee muodostaa asiasisällön perusteella 

käsitekokonaisuudeksi, jossa ryhmät muodostavat käyttäjälle merkityksellisiä 

otsikoitavia yksiköitä. Käyttäjä oppii muistamaan merkitykselliset ryhmät helpommin. 

Mikäli käyttäjä on sivustolla ensimmäistä kertaa, ryhmät ovat käsitteen muodostajina 

ennalta jäsentäjiä. Hierarkialla voi käyttäjälle osoittaa asioiden suhteet. (Sinkkonen ym. 

2006, 164.) 

 

Vastaavuus merkitsee Sinkkosen ym. (2006, 153–154) mukaan sitä, että WWW-sivujen 

osat tai osien sijoittelu vastaavat käyttäjän näkemysmaailmaa. WWW-sivuilla tiedot 

järjestetään käyttöliittymään käyttötavoitteen mukaan. WWW-sivuilla käyttötavoitteen 

oivaltaminen on oleellista. Myös käyttäjän terminologian ja WWW-sivuston 

terminologian tulee vastata toisiaan sekä sivuston tekijän tekemän asioiden luokittelun 

vastata käyttäjän käsittämää luokittelua. Vastaavuus käsitteenä on lähellä 

merkityksellisyyttä.  

 

Merkityksellisyys tarkoittaa Sinkkosella ym. (2006, 154) sitä, että asialla tai toiminnolla 

on käyttäjälle jokin merkitys. Toiminnosta on hänelle jotain hyötyä. Käyttäjä muistaa 

itselleen hyödyllisen ja merkityksellisen asian paremmin kuin merkityksettömän. 

Merkityksellisyys käsitteenä on lähellä muistettavuutta. 

 

 

4.6.6 Verkkolomakkeet, kontrollit ja opasteet 

 

Verkkolomakkeella tarkoitetaan Internet-sivuilla olevaa elementtiä, jonka välityksellä 

käyttäjä voi lähettää tietoja palvelimen käsiteltäväksi ja lomakkeen vastaanottajalle 

tiedoksi. Tietojen lähettämisestä käyttäjän tulee saada kuittaus. Tyypillisiä 

verkkolomakkeita ovat hakulomakkeet, palautelomakkeet ja äänestyslomakkeet. 

(Korpela 2010, 41.) Verkkolomakkeiden käytön tulee olla mahdollisimman helppoa ja 

yksinkertaista. Lomakkeiden täyttösuunta on vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. 

(Parkkinen 2002, 104; 112–113.)  
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Lomakkeen täyttämisen tulee olla mahdollisimman intuitiivista. Käyttäjän tulee pystyä 

hakemaan tietoa, lähettämään palautetta tai ostamaan tuote mahdollisimman helposti. 

Lomakkeen ulkoasun ja rakenteen tulee olla selkeitä ja lomakekenttien nimien lyhyitä ja 

kuvaavia. (Korpela 2010, 40–41.) Jukka Korpelan (2010, 41) mukaan esimerkiksi 

päivämäärän täyttämiseen tyhjä kirjoitettava tekstiruutu on käyttäjälle helpompi kuin 

hiirellä Sinkkosen ym. (2006, 76–77) mukaan vaikeasti osuttavat pudotusvalikot, 

valintanapit tai valintaruudut. 

 

Korpelan (2010, 41–42) mukaan lomakekentät tulee rakentaa tarpeeseen nähden 

sopivan kokoisiksi. Tekstisyötekentän suuruuden tulee viestiä käyttäjälle siitä, miten 

paljon syötettä häneltä odotetaan. Selkeyden vuoksi yhdellä lomakekentän rivillä 

kysytään yhtä tietoa. Riville laaditaan lyhyt ohjeteksti tiedon nimeämiseksi 

tekstisyötekentän vasemmalle puolelle sekä riittävän kokoinen kenttä syötteelle. 

Käyttäjän toimia tulee helpottaa välttämällä turhia kysymyksiä. Käyttäjältä kysyttävien 

henkilötietojen kysymiseen tulee olla asialliset perustelut. Kysyttäviä tietoja tulee olla 

mahdollisimman vähän ja pakolliset kohdat tulee selvyyden vuoksi merkitä erikseen.  

 

Etsintä- eli hakutoiminto on Nielsenin ja Tahirin (2002, 20, 40–42) mukaan 

lomaketoiminto, jonka tekstiruutu sijoitetaan etusivun oikeaan yläkulmaan. 

Tekstiruudulle varataan tilaa vähintään 30 merkkiä. Tekstiruudun oikealle puolelle 

sijoitetaan Etsi-painike. Etsintäruudun pohjavärinä valkoinen on selkein kaikille 

käyttäjille. Sinkkonen ym. (2009, 222) täydentävät, että hakukenttä tulee sijoittaa 

mahdollisen vaakavalikon yläpuolelle tai osaksi valikkoa. Sivuston sisäisestä 

hakutoiminnosta on oleellista hyötyä suurilla sivustoilla tai laajoissa verkkokaupoissa. 

Pirisen (2010, 35) tutkimuksessa Kelan verkkosivuilla hakutoiminnon koettiin lisäävän 

vuorovaikutteisuutta, vaikka kaikki käyttäjät eivät osanneet hakutoimintoa käyttää.  

  

Käyttäjiltä tulee pyrkiä estämään virheiden tekeminen laatimalla mahdollisimman 

rajoittavia kontrolleja. Kontrollikentät tulee varustaa ohjetekstillä tai alkuarvolla.  

(Sinkkonen ym. 2009, 241.) Yleisimmät kontrollit ovat tieto- eli syöttökenttä, 

valintaruudut ja -painikkeet, listat ja käynnistyspainikkeet. Valintapainikkeen ja -ruudun 

otsikkoteksti laitetaan kontrollin oikealle puolelle. Muiden kontrollien otsikot laitetaan 

kontrollin ylä- tai vasemmalle puolelle. Kontrollit otsikoineen tasataan vasemmalle ja 

otsikon perään laitetaan kaksoispiste. (Sinkkonen ym. 2009, 228.)  
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Tietokentän pituus on suunnilleen sama kuin syöttötiedon maksimipituus. Suunnilleen 

yhtä pitkät syöttökentät tasataan samanpituisiksi. Jos syöttötieto on yksi mahdollisuus 

rajallisesta joukosta, tulee käyttää painiketta tai pudotus- tai valintalistaa, jossa 

valittavana on ainoastaan yksi rivi. Tällöin tietoa ei tarvitse muistaa, vaan tunnistaminen 

riittää ja vältytään kirjoitusvirheiltä. (Sinkkonen ym. 2009, 229.) 

 

Käyttäjän tulee pystyä tekemään esimerkiksi verkkokaupassa ostopäätös yhden 

välilehden sisältämän tiedon perusteella. Käyttäjälle tarjottavat vaihtoehdot tulee laittaa 

selvästi näkyville ja niiden tulee olla selvästi hahmotettavia. (Sinkkonen ym. 2009, 

223.) Valintaruudut ovat Korpelan (2010, 41–42) mukaan selkein tapa rakentaa 

vaihtoehtoja, koska ruudut ovat näkyvillä yhtä aikaa ja niistä voi tarvittaessa valita 

useamman vaihtoehdon. Valintaruutujen yhteyteen käyttäjää helpottamaan voi rakentaa 

mahdollisuuden tehdä valinta napsauttamalla valintaruudun vieressä olevaa ohjetekstiä.  

 

Palaute on oppimisen edellytys. Positiivinen palaute on tärkeää ja se vahvistaa käyttäjän 

käsitystä WWW-sivuston oikeasta toimintatavasta. (Sinkkonen ym. 2006, 54.) 

Lomakkeen käyttäjälle on olennaista tietää palaute hänen lähettämästään lomakkeesta. 

Palautteesta käyttäjän tulee vähintäänkin nähdä, onnistuiko lähetys ja mitä lähetettiin ja 

minne. (Korpela 2010, 42.) Tieto siitä, menikö palaute asiakaspalveluun vai WWW-

sivuston ylläpitäjälle, tulee kertoa käyttäjälle (Nielsen & Tahir 2002, 13). Myös 

lomakekentän virhetiedon tai pakollisuuden tarkistamisesta tulee käyttäjälle lähettää 

palautetta (Sinkkonen ym. 2009, 239). Verkkokaupassa tulee käyttäjälle lähettää 

palautteena ostovahvistus (Korpela 2010, 42).  

 

Sovelluksen käyttäjälle antamat viestit tulee muotoilla mahdollisimman lyhyiksi ja 

selkeiksi, koska ikääntyneillä on vaikeuksia oppia ja muistaa suuria tietomääriä kerralla. 

Ikääntyvien erikoispiirre on, että he suhtautuvat tekemiinsä virheisiin negatiivisemmin 

kuin nuoremmat. Siksi sovellusten virheilmoitusten tulee olla sävyltään lempeitä ja 

mahdollisimman helposti ymmärrettäviä. Viesteissä tulee myös virheilmoituksen lisäksi 

olla ehdotus seuraavaksi toimenpiteeksi. Tällöin iäkkään käyttäjän toipumista 

virhetilanteesta helpotetaan eikä virheen tekemisellä ole niin lamaannuttavaa vaikutusta. 

(Isomäki ym.  2003, 153.) Sinkkosen ym. (2009, 225) mukaan ponnahdusikkunoita 

WWW-sivustoilla tulee välttää. Verkkokaupassa ponnahdusikkunoihin avautuvat 

suurennetut tuotekuvat selkeyttävät tuotteen ulkonäön hahmottamista. 
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4.7 WWW-sivuston muistettavuus 

 

 

4.7.1 Työmuisti ja säilömuisti  

 

Ihminen käyttää työmuistiaan kaikissa toimissaan. Havainnosta saatu palaute pystytään 

tulkitsemaan, koska muistetaan mistä toimenpiteestä palaute on. (Sinkkonen ym. 2006, 

167.) Ihmisen muistamista parantaa, jos muistettavista asioista muodostuu mielekäs 

kokonaisuus. Kokonaisuutta kutsutaan mieltämisyksiköksi. Ihmisten väliset muistierot 

johtuvat mieltämisyksiköiden erilaisesta muodostamiskyvystä. Mieltämisyksiköt ovat 

erilaisia tietorakenteita. Ihmisen muistikapasiteettia saadaan maksimaalisesti 

hyödynnettyä tukemalla mieltämisyksikköjen muodostumista. Käyttöliittymän 

visuaalisella ryhmittelyllä ja hahmojen yhtenäisyydellä sekä semanttisella ryhmittelyllä 

autetaan muistamista. (Sinkkonen ym. 2006, 171–172.) 

 

Ihmisen elämänsä aikana oppimat tiedot ja taidot tallentuvat säilömuistiin. Säilömuisti 

sisältää semanttisen muistin, jota kutsutaan myös merkitysmuistiksi ja tietomuistiksi. 

Semanttiseen muistiin tallentuvat ihmisen tiedollinen osaaminen, käsitteet ja niiden 

suhteet toisiinsa. Säilömuistiin varastoituvat myös erilaiset toimintaohjeet. (Sinkkonen 

ym. 2006, 174–175.) 

 

 

4.7.2 Muistiin tallettaminen – oppiminen 

 

Sinkkosen ym. (2006, 176) mukaan pystyäkseen hyödyntämään tietoa uudelleen, se 

pitää työmuistissa käsitellä siten, että se voidaan varastoida säilömuistiin, josta se 

saadaan myöhemmin käyttöön. Kun tietoa järjestellään työmuistissa, toimii WWW:n 

käyttäjälle muistin apuna linkkien visuaalinen sijoittelu. Tarvittaessa käyttäjän tulee 

pystyä navigoimaan sivustolla pelkkien kuvien paikkojen avulla, elleivät kuvat ole 

ehtineet vielä latautua.  

 

Tiedon voi painaa muistiin joko toistamalla tai yhdistelemällä asioita aiempaan tietoon. 

Merkitykselliset ja helposti aikaisempaan tietoon liitettävät asiat ovat helpommin 
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muistettavia. Tällöin muistiin tallettaminen edellyttää semanttista tiedonkäsittelyä. 

(Sinkkonen ym. 2006, 176.) 

 

Käyttöliittymän yhdenmukaisuus on muistamisen kannalta erittäin tärkeää. Toistaessaan 

usein samalla tavalla toimivaa toimintoa, käyttäjä oppii sen. Muistamisen kannalta 

hankalinta on, jos epäyhtenäisillä toiminnoilla on samankaltainen semanttinen sisältö, 

mutta käyttäjän edellytetään toimivan erilailla. (Sinkkonen ym. 2006, 178.) 

 

 

4.7.3 Unohtaminen 

 

Unohtaminen on Sinkkosen ym. (2006, 179) mukaan yksi oppimisen edellytys, vaikka 

unohtaminen koetaan negatiivisena ilmiönä. Häipymisteorian mukaan ajan kuluessa 

muistijälki heikkenee ja häviää lopulta kokonaan. Ehkäistymisteorian eli 

interferenssiteorian mukaan muistissa olevat asiat eivät häviä, vaan häiritsevät toisiaan 

niin, että mieleen palauttaminen epäonnistuu. Uusien mielleyhtymien syntyminen 

ärsykkeeseen aiheuttaa siihen yhtyneiden vanhojen asioiden unohtamisen. Erityisesti 

toimintalogiikaltaan epäyhtenäisillä WWW-sivuilla toimintatilanteessa vahvempi 

assosiaatio syrjäyttää heikomman, ja vasta virhetilanteessa muistetaan heikommin 

tilanteeseen liittyvä asia. 

 

Proaktiivinen eli eteenpäin suuntautunut ehkäisy hankaloittaa uuden asian mieleen 

painamista, koska aikaisempi muistitieto on uudemman asian tiellä. WWW-sivuilla 

käyttöliittymän yksityiskohdat ja navigointirakenne tulee rakentaa mahdollisimman 

selkeäksi, jotta käyttäjä löytää etsimänsä uuden asian mahdollisimman helposti. Mitä 

helpommin käyttäjä löytää etsimänsä, sitä paremmin hän muistaa käyttöliittymän 

yksityiskohtia. (Sinkkonen ym. 2006, 179–180.) 

 

Retroaktiivinen häirintä toimii siten, että mieleen painettava uusi asia häiritsee muistissa 

olevan tiedon hakua. Käyttöliittymän vaikeaselkoisuudesta voi aiheutua, että käyttäjä 

unohtaa mitä oli sivuilta etsimässä. Retroaktiiviselle häirinnälle läheisen viuhkateorian 

mukaan muistista on sitä hitaampaa hakea asioita, mitä enemmän asioita kytkeytyy 

yhteen käsitteeseen. (Sinkkonen ym. 2006, 180.) Siksi käyttöliittymän käsitteet tulee 
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tehdä yksiselitteisiksi. Linkkien ja navigointipainikkeiden nimet muotoillaan kuvaavasti 

ja yksiselitteisesti.  

 

 

4.7.4 Tiedon varastointi 

 

Tiedon varastoinnissa muistin perusanalogia on verrattavissa kirjaston lajitteluun. 

Muistin varastointitavat helpottavat ymmärtämään WWW-sivuston linkkipolkujen ja 

valikoiden rakenteita. Käyttäjän on sitä helpompi käyttää käyttöliittymää, mitä 

enemmän navigointirakenne ja valikkohierarkia muistuttavat käyttäjän muistissa olevaa 

tietorakennetta. (Sinkkonen ym.  2006, 180.) 

 

Käsitteistä muodostuva hierarkkinen verkosto on yksinkertaisin tiedon 

varastointirakenne. Käsitteet sisältyvät hierarkkiseen verkkoon, jossa ylemmän tason 

käsitteissä on tietoa alemman tason käsitteistä. Mitä suurempi WWW-sivulla linkin 

käsiteluokka on, sitä pitempään käyttäjällä kuluu aikaa varmistua, onko hänen 

hakemansa tieto juuri siinä linkissä. (Sinkkonen ym. 2006, 181.) Siksi linkkiotsikon 

tulee olla mahdollisimman osuva ja kuvaava. 

 

Käyttäjien ja heidän maailmansa tunteminen on tärkeää navigointimallin suunnittelussa.   

On oleellista, että WWW-sivun käsitteellinen rakenne vastaa käyttäjän käsitemaailmaa 

hierarkioiden ja käsitteiden nimien osalta. WWW-sivuston sivukartan avulla käyttäjä 

saa käsityksen siitä, miten tekijä on rakentanut sivuston kokonaisuuden ja käyttäjä 

toivottavasti löytää etsimänsä asian. Hierarkialta näyttävä sisällysluettelomainen kartta 

kertoo käyttäjälle sivuston tekijän logiikasta. (Sinkkonen ym. 2006, 182–186.) 

 

Muistiin palauttamisessa on kaksi vaihetta: muistaminen ja tunnistaminen. 

Muistamisessa informaatio palautetaan mieleen yhden hakuavaimen avulla. 

Tunnistamisessa varmistetaan, että mielessä oleva informaatio ja aikaisempi muistijälki 

vastaavat toisiaan. Käyttäjä tunnistaa näkemänsä asian joksikin. (Sinkkonen ym. 2006, 

190–191.) 

 

WWW-sivuilla käyttäjä tunnistaa sinisen alleviivatun tekstin linkiksi, koska se on 

WWW-sivuilla, ja se vastaa hänen muistikuvaansa linkistä. Kokenut WWW:n käyttäjä 
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voi tunnistaa linkin myös ympäristöstä poikkeavan värin perusteella. Käyttäjän 

vieraillessa tutulla WWW-sivulla, navigointirakenne muistuu mieleen nopeasti, mikäli 

rakenne vastaa hänen tapaansa hahmottaa kyseistä navigointialuetta. (Sinkkonen ym. 

2006, 190–191.) 

 

Käyttäjän muistin kuormitusta voi keventää käyttämällä WWW-sivuilla mielekkäitä 

selkeitä sanoja koodien sijasta. Ryhmittelemällä lähekkäiset tiedot yhteen ja 

järjestämällä tieto loogisesti mieltäminen helpottuu. Linkkien nimien tulee vastata sitä 

mitä niiden taakse on koodattu. Yhtenäinen navigointitapa ja erityisesti suurilla WWW-

sivuilla sivukartta sekä selkeä kokonaisrakenne ovat tärkeitä eksymisen estämiseksi. 

Suurilla WWW-sivuilla käyttäjää tulee helpottaa näkemään missä kohdassa sivustoa 

hän on. Tämän kertoo käyttäjälle linkki- eli murupolku, jossa näkyy hierarkkisten 

sivujen koko polku etusivulta esillä olevan sivun yläpuolella olevalle sivulle. 

(Sinkkonen ym. 2006, 193–194.) 

 

Linkkipolun vaihtoehtona voi käyttää sisällysluettelomaisesti aukeavia 

navigointilinkkejä, joista käyttäjä näkee missä kohtaa sivustoa hän on. Vierailtu linkki 

tulee muuttaa eriväriseksi, jotta käyttäjä näkee, missä hän on käynyt. Sivuston 

vasempaan ylänurkkaan tulee laittaa sivuston nimi. Sivustohierarkian 

navigointipainikkeet tulee laittaa joko riviin ylös tai sarakkeeksi sivun vasemmalle 

puolelle. Pienillä sivustoilla valikkorakenne tulee rakentaa intuitiivisesti, koska käyttäjä 

näkee sivuston tiedoista kerrallaan hyvin vähän. Jos sivuston käsitehierarkia on 

käyttäjälle outo, hänen navigointinsa sivustolla vaikeutuu. (Sinkkonen ym. 2006, 194–

195.) 

 

 

4.8 WWW-sivuston opittavuus 

 

 

4.8.1 Oppimiskäsityksiä 

 

Oppiminen on ihmiselle tyypillinen ominaisuus ja kyky, joka säilyy nykykäsityksen 

mukaan ainakin 80-vuotiaaksi saakka. Ihmisen oppimiskyky on aktiivisimmillaan 

elämän ensimmäisellä neljänneksellä. (Sinkkonen ym. 2006, 228.) Oppimisessa WWW-



 

40 

sivuston käyttäjä pystyy hyödyntämään kaikkia aistejaan. Visuaalinen käyttäjä oppii 

näkemästään, auditiivinen käyttäjä oppii kuulemastaan ja kinesteettinen käyttäjä oppii 

tekemästään. Länsimaisessa kulttuurissa tehtyjen tutkimusten mukaan visuaalinen 

oppijatyyppi on yleisin ja siksi käyttöliittymäsuunnittelussa erityisesti visuaalisuus tulee 

ottaa huomioon. (Kuutti 2003, 41–43.)  

 

Sinkkonen ym. (2006, 228) määrittelevät oppimisen uusissa vuorovaikutustilanteissa 

oppimisvaiheen jälkeen jääväksi muutokseksi oppijan tiedoissa ja käyttäytymisessä. 

Muutos ei välttämättä ole ikuinen eikä se aina tapahdu välittömästi vuorovaikutuksen 

jälkeen. Sinkkonen ym. (2006, 228) kuvailevat oppimisen myös prosessiksi, jossa 

oppija muodostaa itselleen mielikuvan tai mallin opeteltavasta asiasta ja pystyy 

soveltamaan tätä mielikuvaa tai mallia uusissa tilanteissa. Oppimista on tiedon 

tallettaminen muistiin, taitojen kehittäminen, kokemusten kartuttaminen tai uuden 

ymmärtäminen ja jopa asennemuutokset. Wille Kuutti (2003, 41) ja Jaana Leikas (2008, 

27) toteavat, että oppiminen voi olla joko tietoista tai tiedostamatonta. Kokeilunhalu ja 

uteliaisuus edistävät oppimista. 

 

Oppiminen rakentuu behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan palautteille, joita oppija 

saa vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Oppija toistaa mielihyvää tuottavia toimintoja ja 

välttelee epämiellyttäviä toimintoja. Kokemusta kutsutaan vahvistamiseksi, joka 

perustuu ehdollistumiseen. Ehdollistuminen oppiminen on hyvin vähän tietoista. 

(Sinkkonen ym. 2006, 229.) WWW:n käyttäjä soveltaa ehdollistumista oppimista, kun 

hän oppii liittämään tietyt toiminnot käyttöliittymän tiettyihin painikkeisiin.  

 

Kognitiivinen oppimiskäsitys määrittelee oppimisen ihmisen yleispiirteeksi, joka 

perustuu ajattelukykyyn ja asioiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämiseen. 

Oppimiseen liittyvät vaikutelmat ympäristöstä. Tiedollinen oppiminen voi tapahtua 

asioita koskevien yleisperiaatteiden oppimisena. (Sinkkonen ym. 2006, 230.) 

 

Oppijan oma aktiivisuus korostuu konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Oppija 

liittää uuden opittavan asian aikaisempaan tietämykseen. Oppiminen tehostuu, kun 

siihen liittyy motivaatio ja myönteisiä tunnelatauksia. Oppimateriaalin tulee olla selkeää 

ja ymmärrettävää, jotta oppija pystyy tulkitsemaan tiedot oikein omaa taustaansa vasten. 
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(Sinkkonen ym. 2006, 230.) WWW-sivun tulee olla asettelultaan ja termistöltään 

selkeä. 

 

Sinkkonen ym. (2006, 231) näkevät muistamisen ja oppimisen rinnakkaiskäsitteinä. 

Ihmisen oppima tallentuu muistiin tietoina ja taitoina – skeemoina. Skeemat eli 

tietorakenteet opitaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa vertailemalla niitä 

opittuihin käsityksiin. Jos uudet asiat eivät löydä paikkaansa opituista tietorakenteista, 

oppiminen on vähäistä. Oppimista auttavat vertaukset tuttuihin asioihin. Jos uusi tieto 

on motivoivaa, se voi muuttaa aiemmin opittuja skeemoja. 

 

 

4.8.2 WWW-sivuston käytön oppiminen 

 

WWW-sivuston käytön voi oppia joko toimenpidesarjana: mitä tulee tehdä ja missä 

järjestyksessä tai opettelemalla WWW-sivuston toimintaperiaate. Tehtäväsarjan tai 

toimintoketjujen opettelu perustuu tehtäväsarjan toistamiseen, kunnes se on opittu. 

Oleellista on positiivinen palaute. Käyttöliittymän vihjeet ja palautteet tehostavat 

muistamista. Ymmärtämään opettelu tarkoittaa yhtenäisen näkemyksen syntymistä 

sivuston sisällöstä ja rakenteesta. Ymmärtäminen edellyttää uuden tiedon jäsentämistä 

johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. (Sinkkonen ym. 2006, 233.) 

 

Pyrkimällä ymmärtävään oppimiseen ulkoa oppimisen sijasta muistaminen tehostuu 

(Paloniemi 2007, 239). Käyttäjät, jotka pyrkivät ymmärtämään tapahtumien välisiä syy–

seuraus-suhteita, oppivat tehokkaammin kuin ne, jotka eivät hae tapahtumille selityksiä. 

Uusien asioiden liittämistä vanhoihin tietoihin edistävät muiden muassa otsikot ja 

nimikkeet. (Sinkkonen ym. 2006, 234.) 

 

Käyttäjälle WWW-sivu on apuväline tiedon tai tuotteen hankinnassa. Käyttäjä päättelee, 

kuinka WWW-sivuilla toimitaan. Toiminnan perustana on yhdenmukaisuus uuden 

kokemuksen ja vanhan toimintatavan välillä. Mitä enemmän käsitys WWW-sivulla 

toimimisesta vastaa todellisuutta, sitä helpompaa on oppiminen. (Sinkkonen ym. 2006, 

234.) Yleisin oppimismetodi WWW-sivuilla on itse yrittäminen. Siksi käyttöliittymän 

korkealuokkainen käytettävyys on ensiarvoisen tärkeää. Itseopiskelussa käyttäjän entiset 

kokemukset vaikuttavat. Mitä samankaltaisempi WWW-sivu ja sen navigointitoiminnot 
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ovat aiempiin kokemuksiin nähden, sitä helpompi on oppia uudet WWW-sivut. 

(Sinkkonen ym. 2006, 240–241.) 

 

Aikuisen oppijan oppimiskiinnostusta lisää opittavan asian merkityksellisyys. 

Oppimistilanteessa opittava asia tulee liittää oppijan omaan elämään ja toimintaan sekä 

aktivoida opittavan asian yhteyttä aiemmin opittuun. Paras keino saada käyttäjä 

oppimaan WWW-sivusto, on saada hänet pohtimaan mitä kannattaa tehdä ja mitä 

mistäkin vaihtoehdosta tapahtuu. (Sinkkonen ym. 2006, 241–242.) 

 

Sinkkosen ym. (2006, 244–245) mukaan käyttäjää tulee auttaa näkemään WWW-

sivuston rakenne. Käytettyjen termien tulee olla ymmärrettäviä ja niille tulee löytyä 

vastaavuus todellisuudesta. Navigointitoimintojen tulee toimia sivustolla 

johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti. Ongelmatilanteet pyritään estämään, mutta 

virhetilanteen mahdollisesti sattuessa käyttäjää tulee auttaa eteenpäin rakentavalla ja 

selittävällä palautteella.  

 

Oppimistilanteessa muistamista helpottavat WWW-sivuston selkeys, erilaiset 

muistivihjeet ja käytännönläheisyys. Kuvallinen materiaali muistuu mieleen paremmin 

kuin sanallinen. Kuvien, vertausten ja vastaavuuksien avulla uusi tieto on helpompi 

liittää aiemmin opittuun. Harjoitus edistää automatisoitumista, joka pienentää 

prosessoinnin vaikeutta ja tehostaa mieleen painamista. (Paloniemi 2007, 239.) 

 

Vaikka oppimiskyky säilyy jopa 80 ikävuoteen saakka, on aikuisen oppiminen erilaista 

kuin nuoren. Ikääntyvän oppimista haittaavat muun muassa ulkomuistin heikkeneminen 

ja tiedonkäsittelyn hidastuminen. (Sinkkonen ym. 2006, 239–240.) Aikuisten, yli 25-

vuotiaiden muistamista ja oppimista parantaa se, että aikaa oppimiseen on tarpeeksi ja 

muistamisen tueksi on erilaisia tekniikoita ja apuvälineitä. Keski-ikäisille, noin 35–55-

vuotiaille on kertynyt elämän myötä kokemusta erilaisista ongelmanratkaisutilanteista 

Valleala (2007, 66–67, 69–70.) Siten keski-ikäiset voivat hyödyntää kokemuksen 

tuomaa ymmärrystä WWW-sivuja käyttäessään.  

 

Kokemuksella ja aiemmin opituilla asioilla on olennainen merkitys aikuisen 

oppimisessa (Leikas 2008, 27). WWW-sivujen yhdenmukaisuus vahvistaa aikuisen 

aikaisempaan tietopohjaan tukeutuvaa oppimista. Kirjava terminologia vaikeuttaa sekä 
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ikääntyvien että nuorien oppimista. (Sinkkonen ym. 2006, 239–240.) Siksi WWW-

sivuilla käytettävä sanasto ja nimikkeistö tulee rakentaa selväkieliseksi ja 

mahdollisimman yksiselitteiseksi.  

 

 

4.8.3 Elinikäinen oppiminen 

 

Paljon käytetty termi ”elinikäinen oppiminen” tuli julkiseen keskusteluun 1990-luvulla. 

Elinikäisen oppimisen käsitettä voidaan pitää kasvatus- ja koulutuskeskustelun 

yläkäsitteenä, joka sisällön kattavuudeltaan tarkoittaa elämänlaajuista oppimista. 

Elinikäinen oppimisen käsitettä voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta ja 

koulutuspolitiikkaa ohjaavana periaatteena. Elinikäinen oppiminen yksilön kannalta 

tarkasteltuna kattaa kaiken oppimisen, mikä on sekä yksilön että yhteiskunnallisen 

elämän kannalta merkityksellistä. Näin määriteltynä elinikäistä oppimista on 

itseopiskelu ja arkioppiminen elämän eri tilanteissa. (Tikkanen 2008, 501.) Ikääntyneet 

voivat halutessaan opetella käyttämään WWW-palveluja omatoimisesti. 
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5 WWW-SIVUSTON TOTEUTUS PUUDUUNI OY:LLE 

 

 

5.1 Lähtökohta ja tavoite 

 

Puuduuni Oy on fiktiivinen sorvituotevalmistaja, jolle tavoitteena oli koodata WWW-

sivusto ikääntyvien käyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Ajatuksena oli, että 

sorvituotesivuston kohderyhmänä olisivat keski-ikäiset, ikääntyvät ja ikääntyneet 

puutuotteista kiinnostuneet kuluttajat. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolle rakennettiin 

pienimuotoinen verkkokauppa. Tavoitteena oli tutkia sivuston avulla ikääntymiseen ja 

WWW-sivuston vuorovaikutteisuuteen, muistettavuuteen ja opittavuuteen liittyviä 

tekijöitä. Koodaa ja korjaa -menetelmällä lopputuloksena tuli syntyä selkeä ja 

helppokäyttöinen WWW-sivusto, jonka käytettävyyttä testattiin koehenkilöillä. 

 

 

5.2 Sivuston luominen 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston toteutuksessa tavoitteena oli tiedon esittäminen 

selkeästi. Rantasen (2006, 29) mukaan animaatiot ja taustakuvat häiritsevät 

hahmottamista. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolle ei laitettu animaatioita tai taustakuvia. 

Archin (2009, 2) mukaan minimaalisella sisällön määrällä ja yksinkertaisuudella 

helpotetaan oleellisen sisällön hahmottamista WWW-sivulla. Puuduuni Oy:n WWW-

sivustolla informaation ja käyttöliittymän elementtien määrä pidettiin minimissä. 

Sivuston toiminnot pyrittiin pitämään yksinkertaisina. Sinkkosen ym. (2009, 268) 

mukaan käyttäjän katse hakeutuu ensimmäisenä WWW-sivuston ylävasemmalle 

alueelle. Puuduuni Oy:n WWW-sivuston layout laadittiin siten, että etusivulla otettiin 

huomioon katseen hakeutuminen sivuston ylävasempaan nurkkaan, jonne sijoitettiin 

logo ja yrityksen nimi (Liite 1). Käyttäjän katsetta pyrittiin ohjaamaan ylävasemmalta 

keskemmälle, alas ja oikealle. Ikääntyneillä WWW-sivuston reuna-alueiden 

havainnointi on heikompaa ja siksi Puuduuni Oy:n laajakuvan mallinen WWW-sivusto 

asemoitiin keskelle näyttöä ja marginaalit lisättiin sekä vasemmalle että oikealle. 

Sivuston reuna-alueille laitettiin tietoa ainoastaan alapalkkiin sivuston 

päivityspäivämäärän muodossa. Navigointipainikkeet erotettiin selvästi omaksi 
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alueekseen, joka erottuu sekä yläosan logosta että sisältöalueesta yhtenäisenä 

painikerivistönä.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivusto laadittiin XHTML:llä ja PHP:llä. XHTML:ään liitettiin 

ulkoinen CSS-tyylisivu, jolla muotoiltiin sivuston rakenteita. Tekstieditorina käytettiin 

ilmaista Notepad++:aa, joka näyttää selventävästi CSS:n osat eri väreillä. Sivujen 

ulkonäköä ja verkkokaupan toimivuutta testattiin Server2Go-virtuaalipalvelin-

ympäristössä.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston pohja laadittiin käyttäen DIV-jakoa, taulukointia ja 

frameset-määrittelyä. Etusivun rakenteen jakamiseen lainattiin mallia Koskenniemen 

esittämästä Esimerkki CSS-tyylien käytöstä DIV-määrittelyssä (Koskenniemi 2009) 

(Liite 2). Koskenniemen mallia muokattiin Puuduuni Oy:lle sopivaksi liittämällä siihen 

navigointipainikkeet taulukoimalla ja sivukartta- ja sisältöikkunat frameset-

määrittelyllä. Verkkokaupan pohjaksi otettiin aiemmin Web-sisällöntuotannon 

ohjelmointiprojektissa omassa ryhmätyössä tuotettu www.rocbee.fi -sivuston 

verkkokauppasovellus ja tyylisivu, joita muokattiin Puuduuni Oy:lle sopiviksi. 

Verkkokauppa on työläs koodaus, siksi sovellettiin valmista koodipohjaa.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivusto laadittiin seuraavista alasivuista:  

 

 pdindex.html  

 Puuduuni Etusivun sisalto.html 

 Puuduuni Tuotteet.html 

 Puuduuni Puulajit.html ja 

 Puuduuni Pintakasittely.html 

 Puuduuni Sivukartta.html 

 pdtyyli.css 

 pdkauppa.php  

 kiulut.php 

 huhmarmaljakko.php 

 alustakjalka.php 

 pdheaderkauppa.php 

 pdkori.php 
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 pdkori1.php 

 pdkoriin1.php (kiulut.php) 

 pdkoriin2.php (alustakjalka.php)  

 pdkoriin3.php (huhmarmaljakko.php) 

 pdlopeta.php 

 pdpoistatuote.php 

 pdtalletatilaus.php 

 pdtilaa.php 

 pdtoimitusehdot.php 

 pdkauppatyyli.css. 

 

Lisäksi sivustolle laitettiin kymmenen kuvaa: 

 

 pdlogo.png 

 Alusta.png 

 Huhmar.png 

 Isokiulu.png 

 Kansikiulu.png 

 Kynttilanjalka.png 

 Kynakiulu.png 

 Kapymaljakko.png 

 Pikkukynttilanjalka.png 

 Soolomaljakko.png. 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla oli tavoitteena mahdollisimman vähäinen motorinen 

kohdistaminen ja minimaalinen vierityspalkkien käyttö. Hiirellä kohdistamisen 

helpottamiseksi koodattiin navigointipainikkeet 30 * 177 pikselin kokoisiksi. 

Painikkeen kohdistusalue on 18 pikselin otsikkotekstin kokoinen. Sivusto pyrittiin 

sovittamaan näytölle ilman vierityspalkkeja. Vierityspalkki oli kuitenkin välttämätön 

sovelluksen verkkokauppaosiossa informaation runsauden, kirjasinkoon suuruuden ja 

riittävän tyhjän tilan käytön vuoksi. Sivuston yksityiskohdat pidettiin minimissä ja 

layout yksinkertaisena, joilla tavoiteltiin vaativuustasoltaan helppoa käyttöliittymää.  
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Puuduuni Oy:n WWW-sivuston värityksessä oli tavoitteena luoda vaikutelma 

luonnonläheisyydestä, koska myytävät tuotteet ovat luonnon materiaalia. Sivuston 

pohjaväriksi valittiin luontoon viittaava vihreä. Logon väri valittiin myytävien 

puutuotteiden väriin sopivaksi. Värien käytännönläheisyydellä pyrittiin saavuttamaan 

sivuilla vierailijoiden kiinnostus. Rantasen (2006, 28) mukaan ikääntyneillä on 

vaikeuksia erottaa erityisesti sinisen ja vihreän sävyjä toisistaan. Siksi Puuduuni Oy:n 

WWW-sivustolla vihreää ja sinistä käytetään erillään toisistaan. Sivustolle tavoiteltiin 

yhtenäisyyttä sovittamalla logon, painikkeiden ja tuotteiden värit toisiinsa.  

 

Puuduuni Oy:n logon ja nimen alle rakennettiin korkeat navigointipainikkeet. 

Valikkorivissä on viisi samanväristä laatikkoa. Valikkorivin yhtenäisyyttä ja 

muistettavuutta pyrittiin parantamaan yhtäläisellä ja muusta sivusta erottuvalla 

värityksellä. Päävalikko rakennettiin vaakavalikoksi. Sinkkosen ym. (2009, 216–217) 

mukaan vaakavalikko on selkeämpi hahmottaa kuin pystyvalikko. Minimaalisilla 

navigointivaihtoehdoilla pyrittiin keventämään ikääntyneiden muistin kuormitusta. 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston vaakavalikon painikkeiden värit ovat passiivitilassa 

napolinkeltaiset eli lähinnä puun väriset. Hiirellä osoitettuna painikkeen tekstin tausta 

muuttuu vaaleammaksi puun väriksi, teksti vaihtuu punaiseksi ja punaiselle tekstille 

ilmestyy alleviivaus. Hiirellä klikattuna aktiivisella sivulla sijainti näkyy vaakavalikossa 

linkkitekstin punaisena värinä ilman alleviivausta sekä vaalean puun värisenä otsikon 

taustavärinä. Aktiivinen WWW-sivu voidaan esittää vaihtuvalla linkkitekstin värillä 

vaihtuvaa taustaa vasten (Korpela & Linjama 2005, 340–341; Korpela 2008, 284–285). 

Ikääntyneet näkevät väreistä parhaiten punaisen, keltaisen ja oranssin (Sinkkonen ym. 

2006, 72).  

 

Varsinainen sisältöikkuna sijoitettiin siten, että yläosa logoineen, navigointivalikko ja 

sivukartta ovat näkyvillä koko ajan riippumatta siitä, millä sivulla kävijä on. Valikoiden 

takana olevat välilehdet aukeavat vuorollaan samaan sisältöikkunaan. Puuduuni Oy:n 

WWW-sivujen navigointipainikkeiden ja sivukartan linkkien nimet ovat samat kuin 

sivuotsikoiden nimet. Sisältösivujen otsikoilla on selkeä yhteys sivukartan linkkeihin ja 

värikkäisiin navigointipainikkeisiin. Tämä parantaa sivuston muistettavuutta ja 

opittavuutta. Sivuston navigointipainikkeisiin ei koodattu lainkaan alatasoja, koska 
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sivuhierarkia näkyy sivukartassa (Liite 1). Verkkokaupan tuotesivuilla on paluulinkit 

verkkokaupan etusivulle sekä muille tuotesivuille.  

 

Vaakavalikon alle vasempaan reunaan koodattiin sivukartta, jossa on linkit allekkain 

sisällysluettelomaisessa hierarkiassa. Sinkkonen ym. (2009, 219) eivät suosittele 

linkkipolkua 1–3-tasoiseen sivustohierarkiaan.  Puuduuni Oy:n WWW-sivukartassa on 

linkkejä ainoastaan kahdessa tasossa. Tähän toteutukseen ei laitettu linkkipolkua 

sivuston matalan hierarkian vuoksi. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolle pääsee sekä 

vaakavalikosta että sivukartasta. Sivukartan linkkitekstit ovat valikkojen tavoin siniset. 

Hiirellä osoitettaessa linkkitekstin valkoinen taustaväritys vaihtuu napolinkeltaiseksi, 

teksti vaihtuu punaiseksi ja alleviivaus ilmestyy merkiksi siitä, että kyseessä on linkki. 

Sinkkosen ym. (2009, 217–219) mukaan linkin merkkinä käytetään alleviivausta. 

Klikkauksesta tulee palaute sekä näkö-, kuulo-, että tuntoaistien kautta. Parkkisen 

(2002, 128) mukaan klikkauksesta tulee havaita palaute sekä näkö- että tuntoaistien 

kautta. Aktiivisen linkin otsikko on punainen ilman alleviivausta ja tekstitausta säilyy 

napolinkeltaisena. De Laran ym. (2010, 180) mukaan linkeille tulee jättää riittävästi 

etäisyyttä toisistaan, jotta niihin kohdistaminen hiirellä onnistuu paremmin. Puuduuni 

Oy:n sivukartan linkkien väleihin jätettiin tyhjää tilaa. 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston layoutissa otettiin huomioon ikääntyneiden näkökentän 

kaventuminen laittamalla tärkeä informaatio mahdollisimman keskelle näkökenttää. 

Yhteenkuulumisen hahmottamiseksi samanmuotoiset ja -väriset toistuvasti käytettävät 

navigointipainikkeet ryhmiteltiin vakiopaikalle vaakatasoon vierekkäin. Kuutin (2003, 

27–28) mukaan ryhmittelemällä samannäköiset tai -väriset elementit lähelle toisiaan 

sovelletaan samanlaisuuden hahmolakia. Navigointipainikkeiden väleihin jätettiin tilaa 

vihreälle taustalle, josta vaalea painike erottuu ja hahmottuu. Sivuston sisältö sijoiteltiin 

väljästi hahmottamisen helpottamiseksi. Tekstissä on etusivulla yksi linkki sivuston 

ulkopuolelle. Linkki on sijoitettu sivun loppuun, ettei sen avaaminen häiritse sivun 

lukemista. Linkin vieressä oleva teksti kertoo linkin vievän sivuston ulkopuolelle. 

Linkistä avautuu kartta omaan ikkunaansa, joka on helppo sulkea yläoikeasta ruksista 

eikä aiheuttane koko sivuston vahinkosulkemista.  

 

Sinkkosen ym. (2006, 125) mukaan kirjasinkokona leipätekstissä tulisi käyttää 14 

pistettä ja otsikoissa 18–24 pistettä. Archin (2009, 3) mukaan kiinteä 14 pisteen 
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kirjasinkoko on ikääntyville helppo nähdä ja hahmottaa. Puuduuni Oy:n WWW-

sivuston toteutuksessa näytön tarkkuus oli 1440 * 900 pikseliä. Leipätekstin kokona 14 

pistettä aiheutti enemmän vieritystarvetta kuin 14 pikseliä. Leipäteksti koodattiin 14 

pikselin kokoisena vierityksen välttämiseksi. Kirjasinlajiksi koodattiin kaikille sivuille 

Verdanaa. Verdana on päätteettömänä, groteski-tyylisenä kirjasimena helposti 

hahmottuva (Nielsen & Tahir 2002, 51). Suurehkot kirjainvälit 14 pikselin fonttikoolla 

helpottavat kirjainten erottumista toisistaan. Korpela (2008, 214) ei suosittele Verdana-

fontin käyttöä WWW-sivuilla. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla Verdanaa käytettiin, 

koska se on luettavuudeltaan helppoa ja sanojen välit ovat oletuksellisesti suuret ja näin 

silmäiltävyys helpottuu. Korpelan (2008, 234) mukaan sanavälit on helpompi pitää 

ilmavina fonttivalinnalla kuin tyyliin sanavälejä muokkaamalla. Puuduuni Oy:n WWW-

sivustolla leipätekstien kontrasti pidettiin mahdollisimman erottuvana laittamalla 

valkoiselle pohjalle mustaa tai tummansinistä tekstiä.  

 

Silmäiltävyyden korostamiseen käytettiin joissakin Puuduuni Oy:n WWW-sivuston 

otsikoissa lihavointia. Tekstikappaleet erotettiin tyhjällä rivillä toisistaan. Laatimalla 

WWW-sivuston informaatio lyhyeksi ja ytimekkääksi pyrittiin parantamaan 

ymmärrettävyyttä ja muistettavuutta. Yksitasoista luetteloa käytettiin selkeyttämään 

silmäiltävyyttä pitkän lauseen sijasta. Leipätekstissä tekstipalkki pidettiin noin 10 

senttimetrin levyisenä ja riittävän kapeana luettavuuden ja hahmottamisen 

parantamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää pitkässä Tilaus- ja toimitusehdot -tekstissä. 

Vaikka sanaston tavoitteena pidettiin ymmärrettävyyttä ja yleiskielisyyttä, saattavat 

tuotteiden ryhmät ja nimet mahdollisesti olla joillekin käyttäjille outoja, mikä voi 

heikentää muistettavuutta. Hakutoiminto jätettiin tästä toteutuksessa pois, koska 

erikoiset tuotenimet voivat olla vaikeita haettavia hakutoiminnolla. Leipätekstit tasattiin 

vasempaan reunaan. Sivustolle laitettiin vain merkityksellistä tietoa. 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston etusivulla kerrotaan yleistietoja uudesta sorvituote-

yrityksestä. Tuotteita esitellään lyhyesti Tuotteet-sivulla. Tuotannossa käytettävistä 

koivusta, lepästä ja pihlajasta sekä niiden käyttötarkoituksesta mainitaan Puulajit-

sivulla. Kotimaisista puulajeista haettiin tietoa Aalto-yliopiston Taideteollisen 

korkeakoulun WWW-sivuilta (Kotimaiset puulajit 2010). Puutuotteiden valmistuksesta 

ja soveltuvuudesta eri tarkoituksiin haettiin tietoa Puusta pitkään -teoksesta (Loukola 

2001, 167). Tuotteiden pintakäsittelyssä käytettävästä pellavaöljymehiläisvahasta 



 

50 

kerrotaan Pintakäsittely-sivulla. Öljyvahasta haettiin tietoa Puusepänteollisuus-teoksesta 

(Auvinen & Isomäki & Koponen & Saimovaara & Tiainen & Tiainen & Tolvanen 

2002, 47–50) ja mehiläisvahasta haettiin tietoa Kirkkonummen mehiläistuotteen 

WWW-sivuilta (Kirkkonummen mehiläistuote 2010). Edellä mainitut sisältösivut 

laadittiin käyttäen minimaalista sisältöä samalla pyrkien välttämään liian tyhjiä sivuja.  

 

Puuduuni Oy:n pienimuotoiseen verkkokauppaan laitettiin yhdeksän tuotteen kuvat ja 

tuotetiedot. Verkkokauppaan tuli pystyvierityspalkit sisällön runsauden vuoksi. 

Lomakeosuuteen tuli lisäksi vaakavierityspalkki sen jälkeen, kun lomakkeen 

fonttikokoa suurennettiin 12 pikselistä 14 pikseliin. Riittävän suuri kirjasinkoko 14 

pikseliä arvioitiin tärkeämmäksi kuin yritys välttää vierityspalkkeja.  

 

Merkityksellisiä ja havainnollistavia kuvia sijoitettiin pelkästään Puuduuni Oy:n 

verkkokauppaan, jotta käyttäjän muistin kuormitus pysyy kohtuullisena. Kuvat otettiin 

varta vasten Puuduuni Oy:n WWW-sivustoa varten. Kuviin laitettiin alt-määritteellä 

kuvissa esiintyvien tuotteiden nimet, ohjetekstiä kuvan klikkauksesta ja valokuvaajan 

nimi. Tuotetietoihin laitettiin tekstiä minimaalisesti, jotta muistikuormitus ei tulisi 

kohtuuttomaksi. Kuvien latausaika on lyhyt, koska peruskuvat ovat 150 * 200 pikselin 

kokoisia. Kuviin koodattiin leveys- ja korkeusmääritykset. Kuvien muotona käytettiin 

silmälle miellyttävää suorakaiteen muotoa. Sinkkonen ym. (2009, 254–255) toteavat 

suorakaiteen muodon selkeäksi valokuvien muodoksi.  

 

Puuduuni Oy:n verkkokaupassa on sivuston monimutkaisin toimintoketju, jossa valitaan 

haluttu tuoteryhmä, valitaan ostettava tuote, lisätään se ostoskoriin, täytetään 

tilauslomake ja tilataan tuote. Ikkunoiden päällekkäisyyttä tulee ainoastaan 

verkkokaupassa, jos käyttäjä valitsee tuotekuvasta suurennoksen katsottavakseen. 

Suurennokset on koodattu target= ”blank” -parametrilla avautumaan erilliseen 

selainikkunaan 600 * 800 pikselin kokoisina. Erillisestä selainikkunasta on se hyöty, 

että avoin verkkokauppanäkymä jää taustalle omaan ikkunaansa, kun suurennosikkuna 

avataan uuteen selainikkunaan. Tällöin käyttäjän on verkkokaupasta poistuakseen 

suljettava taustalle jäänyt verkkokauppaikkuna harkitusti ja tietoisesti, joten hallittu 

suurennoksen sulkeminen ei aiheuttane vahingossa koko sivuston sulkemista. 

Yhtenäisyyden luomiseksi sekä muistettavuuden ja opittavuuden parantamiseksi tuotteet 

kuvattiin samasta kuvakulmasta ja samaa tummansinistä silkkipolyesterikangasta 
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vasten. Vehmaksen (2008, 167) mukaan verkkokaupan tuotteet tulee kuvata samasta 

kuvakulmasta samaa taustaa vasten. 

 

Puuduuni Oy:n verkkokaupan tilauslomakkeella lomakekentät mitoitettiin syöttötiedon 

pituuden mukaan. Syötekentän pituus viittaa syötettävän tiedon pituuteen. 

Tilauslomakkeella yhdellä rivillä kysytään vain yhtä asiaa. Lomaketoimintoihin 

sovellettiin valintaruudun suurempaa kohdistamisalueideaa. Korpelan (2010, 42) 

mukaan valintaruudun ja ohjetekstin voi koodata samaksi kohdistusalueeksi label-

elementillä. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla valintaruutu ja otsikkoteksti koodattiin 

samaksi kohdistusalueeksi. Hiirellä on helpompi kohdistaa valinta, koska myös tekstiin 

osuminen tulkitaan valinnaksi.  

 

Negrino ja Smith (2007, 239) opastavat käyttäjälle informatiivisen tekstikentän 

koodaamisessa. Käyttäjä ei voi syöttää tietoa informatiiviseen kenttään. Korpela ja 

Linjama (2005, 275) toteavat lomakkeista ja vuorovaikutteisuudesta, että palauteosoite 

on hyvä olla näkyvillä. Puuduuni Oy:n tilauslomakkeelle koodattiin viestiä varten 

tekstikenttä. Tekstikentälle varattiin tilaa 40 merkkiä ja 5 riviä, joten alueelle on hiirellä 

helppo osua heikentyneelläkin motoriikalla. Tekstikentän alle koodattiin tiedoksi 

Puuduuni Oy:n asiakaspalvelun sähköpostiosoite, jonne asiakkaan lähettämä viesti 

toimitetaan Tilaa-painikkeen klikkauksella.  

 

Puuduuni Oy:n verkkokaupan tilauslomakkeella nimi, osoite, postinumero, 

postitoimipaikka ja puhelinnumero kenttien ohjeeksi koodattiin syöttötiedon 

pakollisuutta osoittava pakollinen-sana punaisella. Myös valintanappien yhteyteen 

koodattiin pakollinen-sana, jotta asiakas valitsisi toisen annetuista vaihtoehdoista. 

Valittavana on toimitustavoista posti tai matkahuolto. Maksutavoista tulee valita 

ennakkomaksu tilille, tai postiennakko tai lunastus matkahuollosta. Budd, Moll ja 

Collison (2007, 127) opastavat pakollisuutta osoittavan sanan koodaamista ohjetekstin 

viereen. 

 

Puuduuni Oy:n verkkokaupassa PHP:llä koodattiin pdtalletatilaus.php -sivupohjaan 

ystävällisiä palautteita asiakkaalle hänen täyttäessään verkkokaupan tilauslomaketta. 

Tilauslomakkeella on lomakekenttien täyttämättä jättämisestä ystävälliset kontrolli-

ilmoitukset, joissa pyydetään täyttämään kyseinen tietokenttä.  Isomäki ym. (2003, 153) 
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kehottavat käyttämään erityisesti iäkkäille käyttäjille ystävällisiä palautteita. Posti- ja 

puhelinnumerokontrollit tarkistavat ja huomauttavat, että kenttien tietojen tulee olla 

vain numeroita. Palautteena on ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta ja tiedot tilatuista 

tuotteista hintoineen. Korpelan ja Linjaman (2005, 277) mukaan asiakkaalle tulee 

tiedottaa palautteessa, mitä hän tilasi ja että tilaus meni perille. Palautteeksi koodattiin 

myös ilmoitus yhteydenottopuhelinnumerosta, joka aktivoituu siinä tapauksessa, ettei 

tilauksen lähettäminen onnistunut.  

 

Korpelan ja Linjaman (2005, 292) mukaan lomakkeiden suunnittelussa ei ole tärkeätä 

vaikuttava ulkoasu, vaan toiminnallisuus ja helppo hahmotettavuus. Puuduuni Oy:n 

verkkokaupan tilauslomakkeen ulkoasu pyrittiin muotoilemaan riittävän suurella fontilla 

ja rivivälistyksellä, jotta rivit ja kentät erottuvat helposti toisistaan. Lomakepohjan 

tausta koodattiin vaalean puun väriseksi, josta täytettävät kentät erottuvat valkoisina 

paremmin.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston toteutuksessa soveltaen mallinnettiin viitekehyksessä 

mainittuja teorioita. Asettelu pidettiin yksinkertaisena ja sisältö asemoitiin keskelle 

näkökenttää. Sisältösivut pyrittiin pitämään selkeinä minimaalisen tekstisisällön ja 

suurehkon kirjasinkoon avulla. Tekstipalkki pidettiin kapeana ja sivustolla pyrittiin 

välttämään vierityspalkkeja. 
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6 PUUDUUNI OY:N WWW-SIVUSTON TESTAUS 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston tarkastelun kohteena oli, miten käyttäjien ikääntyminen 

tulee ottaa huomioon WWW-sivuston käytettävyydessä. Puuduuni Oy:n WWW-

sivustolle rakennettiin vuorovaikutteisuutta, muistettavuutta ja opittavuutta ottaen 

huomioon ikääntymisestä aiheutuvat aistimuutokset sekä fyysiset ja psyykkiset 

muutokset. Sinkkosen ym. (2006, 281) mukaan kvalitatiivisella testauksella pyritään 

löytämään WWW-sivustosta mahdollisimman monta ongelmallista kohtaa. Puuduuni 

Oy:n WWW-sivuston testaukseen valittiin kvalitatiivinen testityyppi. Testisuorituksia 

arvioitiin suoritusten yleisenä onnistumisena tai sujuvuutena. Ajanottoon perustuvaa 

arviointia ei tehty, koska erityisesti ikääntyneet tarvitsevat WWW-sivuilla liikkumiseen 

aikaa ja omaa rauhaa.  

 

 

6.1 Testin tavoitteet 

 

Ennen testausta sivuston tekijä arvioi mahdolliset ongelmakohdat ja laati niistä 

kahdeksan testitehtävää (Liite 3) sekä kymmenen testikysymystä (Liite 4). 

Testitehtäviin sisällytettiin sivuston tekijän arvion perusteella sekä helppoja ja keskeisiä 

että vaikeita ja monimutkaisia tehtäviä. Testitehtäviin ja kysymyksiin arvioitiin 

tarvittavan aikaa maksimissaan noin yksi tunti. Tehtävillä ja kysymyksillä pyrittiin 

selvittämään Puuduuni Oy:n WWW-sivuston yleinen vuorovaikutteisuus. Haluttiin 

saada selville, soveltuuko sivusto ikääntyneille, joilla ei ole lainkaan WWW:n 

käyttökokemusta. Sinkkosen ym. (2006, 282) mukaan testaamisella voi selvittää muun 

muassa, sopiiko tuote epäsäännölliseen käyttöön. Puuduuni Oy:n WWW-sivuston 

testauksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, onko sivusto riittävän helposti muistettava ja 

opittava satunnaisessa käytössä.  

 

 

6.2 Käyttäjien määrä ja valinta 

 

Testihenkilöiksi valittiin kuusi potentiaalista sivuston käyttäjää, jotka eivät olleet 

mukana sivuston toteutuksessa. Testihenkilöt olivat suullisesti ja kirjallisesti 

ilmaisukykyisiä henkilöitä, joilta saattoi odottaa suoraa palautetta. Henkilöt valittiin iän, 
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sukupuolen ja WWW:n käyttökokemuksen perusteella. Erityisesti haluttiin tietää, miten 

kokemattomat WWW:n käyttäjät suhtautuvat Puuduuni Oy:n WWW-sivustoon ja 

kuinka he löytävät sivuilta etsimäänsä tietoa. Sinkkosen ym. (2006, 291) ja Nielsenin 

(2000, 188) mukaan WWW-sivustolla pitää olla opastus, miten sivulta pääsee pois ja 

miten pitää jatkaa. Sivuston tekijää kiinnosti WWW-sivuilla yleisesti ongelmaksi koettu 

tilanne: hahmottavatko erityisesti kokemattomat käyttäjät sivustolla liikkuessaan miten 

sivulta pääsee pois tai miten pitää jatkaa. Taulukko 3 esittää testihenkilöiden iän, 

sukupuolen ja WWW:n käyttökokemuksen. 

 

Taulukko 3. Testihenkilöiden ikä, sukupuoli ja WWW:n käyttökokemus 

 

Testaaja Ikä (vuosia) Sukupuoli WWW:n 

käyttökokemus 

Testaaja 1 74 mies ei kokemusta 

Testaaja 2 69 nainen ei kokemusta 

Testaaja 3 71 mies ei kokemusta 

Testaaja 4 32 mies päivittäin 

Testaaja 5 56 nainen päivittäin  

Testaaja 6 77 nainen päivittäin 

 

 

6.3 Testausmenetelmä 

 

Sinkkonen ym. (2006, 285–287) mainitsevat testausmenetelmistä muuan muassa ääneen 

ajattelun, vapaan läpikäynnin ja jälkikäteen haastattelun. Puuduuni Oy:n WWW-sivusto 

testattiin yhdistäen edellä mainitut kolme menetelmää. Kaikille testihenkilöille 

painotettiin testauksen alussa, että kysymyksessä on nimenomaan Puuduuni Oy:n 

WWW-sivuston ominaisuuksien testaus, jolla haluttiin tietää, ovatko toteutusratkaisut 

toimivia vai pitäisikö jotain muuttaa. Testihenkilöt tekivät kahdeksan testitehtävää 

vapaasti läpikäyden ja ääneen ajatellen (Liite 3). Lopuksi testihenkilöt vastasivat 

testikysymyksiin, joilla kartoitettiin sivuston muutostarpeita (Liite 4).  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivujen XHTML- ja CSS-koodit tarkastettiin W3C-

validaattoreilla. XHTML-koodi tarkastettiin osoitteessa http://validator.w3.org/ ja CSS-
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koodi osoitteessa http://jigsaw.w3.org/css-validator/. WWW-sivusto testattiin 

Server2Go-virtuaalipalvelinympäristössä Internet Explorer 8 -selaimella. Testauksessa 

pidettiin oleellisena viitekehyksen teorioiden testaamista. XHTML-koodin 

lomakemäärityksien ja WWW-sivuston toimivuuden testaamista eri selainversioilla ei 

pidetty tässä toteutuksessa oleellisena, koska sivustoa ei julkaista Internetissä.  
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7 TESTAUKSEN TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston pilottitestaajana toimi 12-vuotias tietokonetta usean 

vuoden ajan käyttänyt koululainen. Hän teki tehtävät itsenäisesti ja nopeasti. 

Kehitysehdotuksena pilottitestaaja esitti verkkokaupan tuoteryhmäsivuille lisättävät 

linkit, jotka vievät toisille tuoteryhmäsivuille. Linkit lisättiin.  

 

Varsinaiseen testaukseen osallistuneet henkilöt käyttivät aikaa testitehtävien ja -

kysymysten käsittelyyn noin 20–45 minuuttia. Henkilöt kävivät ensin taitojensa mukaan 

testitehtävien avulla sivuston lävitse ja vastasivat kysymyksiin. Lopuksi keskusteltiin 

kokemuksista ja havainnoista. Vastausten perusteella laadittiin yhteenveto testauksen 

havainnoista (Liite 5).  

 

Sinkkosen ym. (2009, 247) mukaan WWW-sivusto tulee sommitella minimalistisesti. 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston sommittelu toteutettiin minimalistisesti. De Laran ym. 

(2010, 179) mukaan WWW-sivuston pääsisältö tulee olla keskellä näkökenttää. 

Puuduuni Oy:n WWW-sivuston layout laadittiin siten, että pääsisältö oli suunnilleen 

keskellä näkökenttää ja marginaalit vasemmalla ja oikealla. Nielsenin (2000, 18) 

mukaan tyhjän tilan käytöllä selkeytetään sisällön jaottelua. Puuduuni Oy:n WWW-

sivustolla sisältö on sijoiteltu väljästi. Rantasen (2006, 28) mukaan ikääntyessä 

näkökenttä kaventuu. Näkökentän kaventuminen otettiin Puuduuni Oy:n WWW-

sivustolla huomioon ja sivuston reunoille ei sijoitettu tärkeätä tietoa. Kaikki testaajat 

totesivat sivuston sommittelun selkeäksi, eikä heillä ollut asetteluun muuttamistarvetta. 

 

Sinkkosen ym. (2009, 248) mukaan WWW-sivustolle voidaan luoda yhtenäisyyttä 

sovittamalla logon väritys sivuston muihin väreihin. Puuduuni Oy:n WWW-sivuston 

värityksessä yhtenäisyyttä luotiin sovittamalla logon väri navigointipainikkeiden ja 

tuotteiden väriin sopivaksi. Jotkut testaajista huomasivat logon värityksessä 

yhdenmukaisuutta navigointipainikkeisiin. Sivustolla esiintyy kaikkiaan seitsemän eri 

väriä tai sävyä, joiden valinnassa otettiin huomioon luonnollinen vastaavuus 

todellisuuden kanssa. Sinkkosen ym. (2006, 130) mukaan vihreällä värillä voidaan 

viitata elävään kasvillisuuteen. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla vihreä viittaa eläviin 

lehtipuihin ja oranssi sorvattujen puutuotteiden väriin. Sinkkosen ym. (2006, 133) 

mukaan tekstillä ja taustalla tulee olla suuri kontrasti. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla 
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sekä tekstien ja niiden taustojen että tuotteiden ja tuotekuvien taustojen väreissä 

toteutettiin suurta kontrastia. Pirisen (2010, 38) tutkimuksessa osa koehenkilöistä piti 

Kelan verkkosivuston kohtuullista tehostevärien käyttöä toivottavana asiana. Puuduuni 

Oy:n WWW-sivuston navigointipainikkeissa käytetty punainen tehosteväri ei häirinnyt 

käyttäjiä. Puuduuni Oy:n WWW-sivuston värimaailman testaajat totesivat toimivaksi.  

 

Sinkkosen ym. (2006, 76) ja Rantasen (2006, 31) mukaan WWW-sivuston 

navigointipainikkeet tulee tehdä suuriksi, jotta heikentyneellä motoriikalla hiirellä 

painikkeisiin osuminen olisi helpompaa. Puuduuni Oy:n WWW-sivuston 

navigointipainikkeet rakennettiin suuriksi sekä hahmottamisen että motorisen 

kohdistamisen helpottamiseksi. De Laran ym. (2010, 180) mukaan klikattavat alueet 

tulee olla riittävän etäällä toisistaan. Puuduuni Oy:n painikkeiden väleihin jätettiin 

tyhjää tilaa. Sinkkosen ym. (2009, 216) mukaan päävalikon tulee näkyä käyttäjälle 

samanlaisena riippumatta siitä, millä sivuston sivulla hän on. Puuduuni Oy:n 

navigointipainikkeet sommiteltiin vaakavalikoksi, joka toimii päävalikkona ja näkyy 

käyttäjälle samanlaisena käyttäjän ollessa millä sivuston sivulla tahansa. Puuduuni Oy:n 

WWW-sivuston navigointipainikkeiden koko 30 * 177 pikseliä oli kaikkien testaajien 

kokemuksen mukaan riittävän suuri.  

 

Sinkkosen ym. (2006, 125) ja Archin (2009, 3) mukaan ikääntyneille leipätekstin tulee 

olla vähintään 14 pisteen kokoista. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla kirjasinkokona 

vierittämistarpeen vähentämiseksi käytetty 14 pikseliä koettiin pääosin selkeäksi ja 

helposti luettavaksi näytön tarkkuuden ollessa 1440 * 900 pikseliä. Hirsjärven ym. 

(1997, 287) sekä Nielsenin ja Tahirin (2002, 51) mukaan päätteetön, groteski-tyylinen 

kirjasintyyli on helposti luettava. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla kirjasintyyppinä 

päätteetön, groteski-tyylinen Verdana osoittautui helposti luettavaksi kirjasintyyliksi. 

Testaaja 1 kiinnitti huomiota sivukartassa verkkokaupan kahteen alimpaan 

tuoteryhmänimeen ”huhmaret ja maljakot” sekä ”alustat ja kynttilänjalat”, jotka olivat 

hänen kokemuksensa mukaan liian pitkät ja sanat erottuivat huonosti toisistaan. Tämä 

testaaja koki Verdana 14 pikselin kirjasinkoon liian pieneksi. Sivukartan pohjaa 

levennettiin ja tuoteryhmät ”huhmaret ja maljakot” sekä ”alustat ja kynttilänjalat” 

sovitettiin kahdelle riville. Testauksessa edellä mainitut tuoteryhmät oli jaettu neljälle 

riville. 
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Kysyttäessä tekstisisällöstä, kolme testaajaa kuudesta muuttaisi Puuduuni Oy:n WWW-

sivuston tekstiä jonkin verran. Testaaja 6 lisäisi tuotteisiin sanan ”uniikki”. Lisäys 

tehtiin. Sivustolla käytetty tuotesanasto oli pääosin testaajille ymmärrettävää, mutta 

tuotenimi ”huhmar” osoittautui Testaaja 1:lle jossain määrin vieraaksi. Cunninghamin 

ja Bennettin (2010, 1) sekä Pirisen (2010, 35) tutkimuksissa todettiin sanaston tuttuuden 

helpottavan WWW-sivuston sisällön ymmärtämistä. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla 

terminologian tuttuus ja kansanomaisuus huhmar-sanan osalta ei aivan toteutunut.  

 

Terminologiaan liittyy myös yhden navigointipainikkeen nimenvaihto. Testauksessa 

ollut Öljyvaha-painike osoittautui Testaaja 4:n mukaan liian suppeaksi otsikon takana 

olevaan sivun sisältöön nähden ja painike muutettiin Pintakäsittely-nimiseksi, joka 

kuvaa kattavammin kyseisen sivun sisältöä. Sinkkosen ym. (2009, 274) mukaan 

linkkiotsikon tulee vastata WWW-sivun sisältöä. Vaikka Puuduuni Oy:n WWW-

sivuston sanasto ei tuotenimien osalta ollut aivan yksiselitteisesti yleiskieltä ja jotkut 

tuotenimet olivat pitkiä, koettiin tekstisisältö pääpiirteittäin ymmärrettäväksi. Sinkkosen 

ym. (2009, 262) mukaan teksti on helpointa silmäillä ja lukea enintään noin 10 

senttimetrin levyisellä palstalla. Noin 10 senttimetrin levyinen tekstipalsta osoittautui 

helposti silmäiltäväksi ja luettavaksi Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla käytetty tekstin määrä koettiin pääosin sopivaksi. 

Sinkkosen ym. (2006, 156) mukaan liian tyhjä WWW-sivu houkuttelee käyttäjän 

helposti muille sivuille. Testaaja 1 koki verkkokaupan korin sisältö -sivun liian tyhjäksi 

ja ehdotti sinne lisättäväksi tuotemainontaa ja vakuuttelua laadusta ja kestävyydestä. 

Saman testaajan mukaan sivulla oleva runsaampi tekstin määrä antaisi luotettavamman 

vaikutelman sivustosta. Yleisesti testaajat totesivat tekstirivit selkeiksi. Puuduuni Oy:n 

WWW-sivustolla esiintyvä ohjeistus todettiin yleisesti riittäväksi. 

 

Kuvamateriaalin sisällöstä testaajat olivat yksimielisiä. Sinkkonen ym. (2009, 255) 

kehottavat laittamaan WWW-sivustolle kyseistä sivustoa varten otettuja kuvia. 

Nimenomaan Puuduuni Oy:n WWW-sivustolle kuvattujen vaaleiden tuotteiden 

kontrasti tummansinistä kangasta vasten todettiin toimivaksi. Tuotekuvien kokoa ja 

kontrastia testihenkilöt pitivät onnistuneina. Kuvat erottuivat hyvin tummansinistä 

taustaa vasten ja kuvakoko oli riittävä. Vaikka De Laran ym. (2010, 179) mukaan 

WWW-sivuilla tulee välttää pop up -ikkunoiden käyttöä, totesivat Puuduuni Oy:n 
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WWW-sivuston testaajat ponnahdusikkunoina ilmestyvät tuotekuvasuurennokset 

toimiviksi. Suurennokset olivat selviä ja niiden sulkeminen sujui onnistuneesti.  

 

De Laran ym. (2010, 179) mukaan WWW-sivuston sisältö tulee sovittaa näytölle ilman 

vierityspalkkeja. Vaikka vierityspalkkien esiintymistä Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla 

pyrittiin välttämään, tuli sivuston verkkokauppaan vierityspalkit. Kaikki testihenkilöt 

selviytyivät sekä pysty- että vaakavierityksestä. Kaksi testaajaa totesi vierityspalkkien 

olevan hieman hankalia. Yksi testaaja ehdotti sivustolle sisältöikkunan suurentamista, 

minkä hän arveli vähentävän vieritystarvetta. Sisältöikkunaa levennettiin ja 

vaakavierityspalkki poistui. Pääosin vierityspalkkien esiintyminen Puuduuni Oy:n 

WWW-sivustolla ei häirinnyt testaajia. 

 

Navigointi Puuduuni Oy:n verkkokaupassa osoittautui puolelle testaajista jossain 

määrin hankalaksi. Siirtymisessä useamman vaiheen kautta verkkokaupan 

tilauslomakkeen täyttämiseen esiintyi kolmella testaajalla eksymisen tunnetta. Testaaja 

1 ja Testaaja 2 pitivät verkkokaupan navigointia vaikeaselkoisena ja erityisesti heille 

tuli tunne eksymisestä. Testaaja 5 ei havainnut kunnolla ostoskorin sisältöä. Hänen 

kokemuksensa mukaan ”Korissasi on tuotteita. Näytä kori.” -teksti pitäisi tulla 

näkyvämmin esiin. Teksti lihavoitiin. Sama testaaja oli hämillään, kun Poista-

painikkeen jälkeen ostoskorissa näkyi vielä tuotteita ja ostoskori piti erikseen tyhjentää, 

ellei halunnut tilata kyseisiä tuotteita.  

 

De Laran ym. (2010, 180–181) mukaan erityisesti ikääntyneillä monimutkaiset tehtävät 

kuormittavat muistia. Puuduuni Oy:n verkkokaupan vaiheistus koettiin jossain määrin 

liian kuormittavaksi ja monimutkaiseksi. Tämä kokemus esiintyi kahdella 

kokemattomalla käyttäjällä. Kokenut Testaaja 6 oli aiemminkin tilannut erilaisista 

verkkokaupoista tuotteita, eikä hän pitänyt tätä sovellusta vaikeana. Archin (2009, 2) ja 

Sinkkosen ym. (2006, 77) mukaan valintanapit ovat hankalia kohdistettavia. Testaaja 1 

piti verkkokaupan tilauslomakkeen kahta valintanappia hieman hankalana hiirellä 

kohdistettavana. Sama testaaja ilahtui tilauslomakkeen ainoan valintaruudun 

laajennetusta kohdistusalueesta, jolloin valinnan voi aktivoida napsauttamalla ruudun 

vieressä olevaa ohjetekstiä. Valintaruutu ja ohjeteksti oli koodattu yhdeksi 

kohdistusalueeksi. Navigointi Puuduuni Oy:n verkkokaupassa oli kolmelle testaajalle 

selkeää, eikä heillä tullut mieleen muutostarvetta.  
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Neljä testaajaa kuudesta hahmotti sijaintinsa Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla 

jokaisessa tilanteessa. Puolet testaajista koki sivuston toimintatavan ja asioiden paikat 

selkeiksi. Kolme testihenkilöä havaitsi sivustolla muutostarpeita. Testaaja 1 ehdotti 

tuoteryhmäsivuille pilottitestauksen jälkeen lisättyihin muille tuoteryhmäsivuille vieviin 

linkkeihin erottumisen vuoksi suuremmat välit. Linkkien välejä suurennettiin. Testaaja 

4 muuttaisi verkkokaupan Tilaus- ja toimitusehdot näkyvämmälle paikalle. Sinkkosen 

ym. (2009, 267) mukaan WWW-sivustolla tulee olla oleellinen tieto näkyvällä paikalla 

eikä epäoleellista tietoa lainkaan. Tilaus- ja toimitusehdot -linkki näkyy välittömästi 

tuoteryhmäkuvien alla. Sisältöikkunan suurentamisen jälkeen Tilaus- ja toimitusehdot-

linkki näkyy selvemmin. Vaikka Testaaja 5 totesi Puuduuni Oy:n WWW-sivuston 

olevan selkeä ja asioiden helposti löydettäviä, hän ehdotti Tuotteet-sivulle lisättäväksi 

linkit kyseisiin tuotteisiin.  

 

Testauksesta saadut havainnot pääpiirteittäin vahvistavat viitekehyksessä esitettyjä 

yleisesti hyödynnettäviä käsityksiä WWW-sivujen vuorovaikutteisuudesta, 

muistettavuudesta ja opittavuudesta. Yksinkertainen asettelu ja minimalistinen sisältö 

mahdollisimman keskellä näkökenttää ovat helppoja hahmottaa ja oppia muistamaan. 

Tyhjän tilan käytöllä selkeytetään hahmottamista.  

 

Väreillä voi ryhmitellä yhteenkuuluvia elementtejä lähelle toisiaan ja erottaa WWW-

sivuston eri osia toisistaan. Värejä voi käyttää luomaan sivustolle pirteyttä ja haluttua 

tunnelmaa. Kuvattavien kohteiden ja niiden taustan väreillä tulee olla selkeä kontrasti. 

Kohtuullisella kuvien käytöllä havainnollistetaan esitystä ja luodaan sivustolle 

mielenkiintoisuutta. Kuvasuurennoksissa käytettävät pop up -ikkunat eivät välttämättä 

häiritse käyttäjiä, vaan ennustettavissa olevat ja hallitusti käytettävät suurennosikkunat 

voidaan kokea hyödyllisiksi. Riittävän suurilla navigointipainikkeilla, sisällön 

sovittamisella yhteen ikkunaan ja vierityspalkkien käytön välttämisellä vähennetään 

motorisen kohdistamisen tarvetta. Hiirellä kohdistamista voi helpottaa yhdistämällä 

valintaruudut ja otsikot yhteiseksi kohdistusalueeksi.  

 

Silmäiltävyyden ja luettavuuden parantamiseksi WWW-sivuston leipätekstin tulee olla 

staattista, vähintään 14 pikselin kokoisella, päätteettömällä kirjasintyylillä esitettyä. 

Tekstillä ja taustalla tulee olla selvä kontrasti. Noin 10 senttimetrin levyinen 

tekstipalkki on riittävän kapea hahmotettavaksi. Tekstisisällössä lyhyet ja tutut sanat 
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ovat helpommin hahmotettavia ja ymmärrettäviä. Muistamisen ja oppimisen 

parantamiseksi navigointipainikkeet ja linkit tulee otsikoida sivun sisältöön nähden 

sopivan kuvaaviksi, ei liian suppeiksi eikä liian laveiksi.  

 

Puuduuni Oy:n WWW-sivusto oli pääosin selkeä ja asiat löytyivät helposti. 

Kokemattomille käyttäjille verkkokaupan monivaiheisuus aiheutti eksymisen tunnetta. 

Tästä voi päätellä, että WWW-sivuille rakennettavan toiminnallisuuden tulee olla 

mahdollisimman yksinkertaista. Toisaalta on pääteltävissä se, että WWW:n käytön 

aiemmalla kokemuksella on merkitystä. Kokematon käyttäjä joutuu pulaan helpommin 

kuin kokenut. Kokenut käyttäjä pystyy vastaavista sovelluksista muistamansa ja 

oppimansa perusteella ennustamaan seuraavan vaiheen.  
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8 POHDINTA 

 

Käytettävyyttä voidaan ajatella eettisestä näkökulmasta tai hyötynäkökulmasta. 

Eettisesti käsitettynä käytettävyys voidaan ajatella muiden ihmisten parempana 

ymmärtämisenä ja pyrkimyksenä mahdollistaa positiivinen tunnereaktio uuteen WWW-

sivustoon. Hyötynäkökulmasta ajateltuna käytettävyyttä parantamalla voidaan tarjota 

tuotteen käyttäjälle suurempi suorituskyky. Tavoittelemalla WWW-sivuston 

suunnittelussa mahdollisimman korkeaa käytettävyyttä, saadaan aikaiseksi toimivampi 

ja hyödyllisempi WWW-sivusto. 

 

Tämän opinnäytetyön toteutuksen tavoitteena oli sekä ikääntymistä ymmärtävä että 

minimaalisia käyttäjäponnistuksia vaativa WWW-sivusto. Verkkokauppaosuus tuo 

esille myös sivuston tekijän hyödyn tavoittelun eli verkkokauppatuotteiden teoreettisen 

myyntitavoitteen.   Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastaukset kysymyksiin: 

 

1. Miten käyttäjien ikääntyminen tulee ottaa huomioon WWW-sivuston 

käytettävyydessä? 

2. Miten vuorovaikutteisuus, muistettavuus ja opittavuus rakennetaan WWW-

sivustolle siten, että sivusto on helppokäyttöinen ikääntyneille? 

 

WWW-sivuston suunnittelussa ikääntymishaasteisiin pystyy vastaamaan monin keinoin. 

Huomioimalla näköaistin muutokset, psyykkiset muutokset ja fyysiset muutokset 

WWW-sivuston rakenne ja sisältö voidaan rakentaa ikääntyville helppokäyttöiseksi. 

Lähtökohtaisesti sivusto tulee suunnitella asettelultaan yksinkertaiseksi ja selkeäksi. 

WWW-sivusto sijoitetaan näytöllä keskelle näkökenttää. Organisaation logo ja 

navigointipainikkeet tehdään riittävän suurikokoisiksi ja molemmat sijoitetaan WWW-

sivuston yläosaan. Aiheeseen liittyvällä harmonisella värityksellä sekä selkeällä ja 

yhtenäisellä teksti- ja kuvasisällöllä tehdään sivustosta mieleenpainuva ja helposti 

opittava. Sovittamalla sisältö yhteen näyttöikkunaan kerrallaan vältetään motorisesti 

hankalat vierityspalkit. Mikäli käytetään pop up -ikkunoita, laitetaan ne avautumaan 

omaan selainikkunaansa muuta sivustoa pienemmällä kokomäärityksellä, jotta niiden 

sulkeminen on selkeää. Pitämällä tekstien ja kuvien taustavärikontrastit 

mahdollisimman suurina hahmottaminen on helppoa. 
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Kaikkein tärkein helppokäyttöisyyteen vaikuttava elementti kokemuksen perusteella on 

typografia: riittävän suuri kirjasinkoko ja selkeä kirjasinlaji. WWW-sivuston 

ymmärtämisen kannalta keskeistä on käyttää kohderyhmälle tuttua sanastoa sekä 

mahdollisimman lyhyitä sanoja ja lauseita. Sanaston hahmottaminen ja luettavuus 

pidetään helppona riittävän kapealla tekstipalstalla.  

 

Tässä opinnäytetyössä Puuduuni Oy:n WWW-sivuston toteutukseen rakennettu 

verkkokauppaosuus osoittautui odotetusti ikääntyneille vaikeimmaksi hahmotettavaksi 

ja muistettavaksi. Siksi sivustoa testattiin neljällä 69–77-vuotiaalla henkilöllä, jotta 

saatiin selville aiemman kokemuksen merkitys monimutkaisemman toimintoketjun 

suorittamisessa. Tuloksista oli pääteltävissä, että monimutkaisempien toimintojen 

hahmottamiseen huomattavaa helpotusta tuo aiempi WWW:n ja nimenomaan 

verkkokaupan käyttökokemus. Kokemattomilla henkilöillä korostui eksymisen tunne ja 

arkuus edetä sivustolla. Suurempi kokeilunhalu ja kiinnostuneisuus olisivat 

todennäköisesti vähentäneet eksymisen tunnetta ja samalla lisänneet oppimista. 

Toisaalta kokemattomat koehenkilöt eivät olleet lähtökohtaisesti kaikkein 

motivoituneimpia sivuston testaajia. Käyttäjäviestintä nimenomaan verkkokaupassa on 

keskeinen vuorovaikutteisuutta ja oppimista edistävä seikka. Verkkokaupan 

palautteiden toimivuutta en pystynyt Server2Go:lla toteamaan, joten 

vuorovaikutteisuuden, muistettavuuden ja opittavuuden testaaminen lomaketoimintojen 

palautteiden osalta jäi puutteelliseksi.  

 

Kokonaisuutena opinnäytetyö onnistui tutkimusaiheeseen nähden hyvin. Vastauksina 

tutkimuskysymyksiin nousivat edellä mainitut asiat, joilla ikääntyminen voidaan ottaa 

huomioon WWW-sivuston vuorovaikutteisuutta, muistettavuutta ja opittavuutta 

rakennettaessa. Jos Puuduuni Oy:n WWW-sivusto laitettaisiin Internetiin, päivitettävyys 

olisi keskeisessä asemassa ja silloin sivusto olisi ollut järkevämpää toteuttaa jollakin 

sisällönhallintajärjestelmällä. Kirjasinkokona 14 pistettä olisi ollut luettavampi 14 

pikselin sijasta. Puuduuni Oy:n WWW-sivustolla 14 pikselillä välteltiin 

vierityspalkkeja.   

 

Opinnäytetyö on siinä mielessä yleishyödyllinen, että viitekehyksessä mainituilla ja 

empiirisessä osassa testatuilla kriteereillä ikääntyneille voi toteuttaa helppokäyttöiset 

WWW-sivut. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi, miten toteutetaan 
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kokemattomille ikääntyneille WWW:n käyttäjille helppo verkkokauppasovellus. 

Millainen verkkokauppasovelluksen tulisi olla, ettei se aiheuttaisi eksymisen tunnetta?  
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LIITTEET 

      Liite 1 

Puuduuni Oy:n layout ja sivukartta    

 

 

Layout   

 

 

 

 

Sivukartta 

 

Etusivu 

Tuotteet 

Puulajit 

Pintakäsittely 

Verkkokauppa 

Kiulut 

Huhmaret ja maljakot 

Alustat ja kynttilänjalat 
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Esimerkki CSS-tyylien käytöstä DIV-määrittelyssä   Liite 2 

       

Lainaukset sivujako-mallista: 

<html> <head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="x.css"/> 

</head> 

<body> 

<div id="outer"> 

<div id="ylaosa"> 

<div id="ylalogo"> 

<img src="x.png"></a> </div> </div> 

<div id="sisalto"> </div> 

<div id="alaosa"> </div> </div> 

</body> 

</html> 

 

 

Lainaukset CSS-koodista: 

 

#outer {    margin-left: auto;     

 margin-right: auto;     

 border: thin solid #000000; 

 text-align:center;}    

     

#ylaosa  { margin-right: 5px; 

   padding: 5px;   } 

       

#ylalogo { background-image: url(kuva.gif);    

 background-repeat: no-repeat; 

   margin-left: 0px; 

 padding: 5px;  } 

 

#alaosa  { margin-left: 5px;     

 background-position: center; } 
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TESTITEHTÄVÄT     Liite 3 

 

 

1.  Mikä on Puuduuni Oy:n puhelinnumero? 

2.  Mihin tarkoitukseen Puuduuni Oy:n tuotteet käyvät? 

3.  Mitä puulajeja Puuduuni Oy käyttää raaka-aineina? 

4.  Mikä tarkoitus on öljyvahalla? 

5.  Mikä on postin kautta toimitettavien lähetysten maksimipaino? 

6.  Kuinka korkea on soolomaljakko? 

7.  Tilaa verkkokaupasta öljyvahattu kansikiulu. Kirjoita toimittajalle 

 kritiikkiä hintojen kalleudesta. Valitse toimitustavaksi posti ja 

 maksutavaksi postiennakko. Lähetä tilauslomake. 

8.  Vapaata kommenttia sivustosta: _____________________________. 
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TESTIKYSYMYKSET     Liite 4 

 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain? 

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 
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Testaaja 1:n testivastaukset    Liite 5 

      1 (6) 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain?  

V: On selkeä, en muuttaisi. 

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

V: Sopii aiheeseen, luontevat värit, logo sopii painikkeisiin. 

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

V: Suhteellisesti hyvän kokoiset olivat. 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

V: Kirjasinkokoa voisi suurentaa. Sivukartan kaksi alinta ryhmää olivat 

epäselviä. 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

V: Huhmar-sana oli outo. Sivuilla voisi olla enemmän tekstiä, antaisi 

luotettavamman vaikutelman. Verkkokaupassa korin sisältö -sivulla voisi 

mainita laadusta, kestävyydestä, käytännönläheisyydestä, laatutakuusta ja 

takuuajasta. Enemmän mainontaa ja vakuuttelua voi olla. Yleisesti rivit olivat 

selkeät ja teksti sopivan kapealla palstalla.  

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

V: Kuvat erottuivat hyvin. 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

V: Vähän olivat hankalia. 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

V: Vaikeaselkoinen ja eksymisen tunne tuli. Valintanapit olivat tarkkoja 

osuttavia. 

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

V: Verkkokaupassa tuli eksymisen tunne. 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 

V: Tuoteryhmäsivuille lisätyt muille tuoteryhmäsivuille vievät linkit pitäisi 

erottaa toisistaan suuremmalla välillä.  
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Testaaja 2:n testivastaukset    Liite 5 

      2 (6) 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain? 

V: Ok, en muuttaisi. 

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

V: Värit olivat ok. 

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

V: Kyllä. 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

V: Kyllä. 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

V: Kyllä. 

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

V: Ok. 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

V: Vähän hankalia olivat. 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

V: Hieman tuli eksymisen tunne. 

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

V: Muuten kyllä, mutta verkkokaupassa tuli eksymisen tunnetta. 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 

V: Kokonaisuus oli hyvä, ei oleellista muutettavaa. 
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Testaaja 3:n testivastaukset    Liite 5 

      3 (6) 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain? 

V: En muuttaisi mitään. 

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

V: Mikään ei häirinnyt, värit ok.  

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

V: Kyllä. 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

V: Kyllä. 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

V: Kyllä. Outoja sanoja ei ollut. 

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

V: Kontrasti oli hyvä ja koko myös. 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

V: Eivät häirinneet. 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

V: En muuttaisi mitään. 

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

V: Kyllä. 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 

V: En muuttaisi mitään. 
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Testaaja 4:n testivastaukset    Liite 5 

      4 (6) 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain? 

V: On selkeä. Muuttaisin Öljyvaha-otsikon toiseksi, vaikka Pintakäsittely.  

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

V: Värit olivat ok, eivät häirinneet. 

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

V: Kyllä. 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

V: Kyllä. 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

V: Kyllä. 

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

V: Kuvat olivat ok, suurennokset myös. 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

V: Sisältöä voisi olla enemmän näkyvillä kerrallaan, mikä vähentää 

vieritystarvetta. 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

V: Oli pääosin selkeää. 

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

V: Kyllä. 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 

V: Öljyvaha-otsikon muuttaisin toiseksi, vaikka Pintakäsittely. Verkkokaupan 

Tilaus- ja toimitusehdot voisivat olla selkeämmin näkyvissä. Sivusto on muuten 

hyvin selkeä ja helppokäyttöinen.  
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Testaaja 5:n testivastaukset    Liite 5 

      5 (6) 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain? 

V: On selkeä. 

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

V: Värit erottuvat hyvin ja kontrasti ok. 

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

V: Kyllä. 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

V. Kyllä. 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

V: Ok. 

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

V: Kontrasti ja suurennokset olivat ok. 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

V: Hallittavissa. 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

V: Ostoskorin näyttö koriin valinnan jälkeen pitäisi tulla selvemmin näkyville. 

Teksti ”Korissasi on tuotteita. Näytä kori.” -teksti pitäisi olla suuremmalla 

fontilla, erottuvammalla värillä tai lihavoinnilla ja näkyvämmälle paikalle. 

Poista-painikkeen jälkeen näkyy vielä teksti ”Korissasi on tuotteita. Näytä 

kori.” Pitää tyhjentää erikseen.  

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

V. Kyllä. 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 

V: Sivusto on selkeä ja asiat on helppo löytää. Fontti on helppolukuinen. 

Tuotteet-sivulta voisi laittaa linkit kyseisiin tuotteisiin.  
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Testaaja 6:n testivastaukset    Liite 5 

      6 (6) 

 

1. Oliko sivuston sommittelu selkeä? Muuttaisitko jotain? 

V: Selkeätä on, en muuttaisi mitään. 

2. Millaisiksi koit sivuston värit? Häiritsikö jokin asia? 

V: Värit hyvät, eivät häirinneet. 

3. Olivatko navigointipainikkeet riittävän kokoisia? 

V: Kyllä, hyvän kokoisia ovat. 

4. Oliko kirjasinkoko ja -laji selkeästi luettava? 

V: On selvä. 

5. Oliko tekstisisältöä ja ohjeistusta riittävästi ja oliko se ymmärrettävää? 

V: Kyllä oli. Tuotteita voisi mainostaa sanalla ”uniikki”. 

6. Olivatko tuotekuvat onnistuneita? Koko ja kontrasti, suurennos? 

V: Kuvat olivat onnistuneita ja selviä. 

7. Millaiseksi koit verkkokaupan vierityspalkit? 

V: Ei niissä mitään ihmeellistä ollut. 

8. Oliko navigointi verkkokaupassa selkeätä? Ellei, mitä muuttaisit? 

V: Oli selkeää, en muuttaisi mitään. 

9. Hahmotitko joka tilanteessa sijaintisi sivustolla? 

V: Kyllä hahmotin. 

10. Muuttaisitko sivustolla asioiden paikkaa tai toimintatapaa? Miten? 

V: En muuttaisi mitään. 


