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1

Johdanto

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Wertte Oy, startup-yritys, joka erikoistuu terveydenhuollon ja hoitoalan laitteiden kehittämiseen. Työn tavoitteena on Wertten Spina-selkäsensorin
(työnimi) mittaustulosten hallintaan ja analysointiin tarkoitetun sovelluksen käyttöliittymän
ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu.
Selkäsensorilla voidaan kerätä tietoa selkärangan liikkuvuudesta. Spina-sovelluksella
käyttäjä voi tutkia kerättyä mittausdataa ja tehdä sen perusteella potilaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä päätöksiä. Tuote on suunnattu erityisesti fysioterapeuteille, mutta sitä
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi opetuskäytössä fysioterapiaopinnoissa.
Työn teoreettisena taustana käytetään käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelusta
kertovaa kirjallisuutta ja verkkolähteitä. Käyttöliittymäsuunnitteluun keskittyvässä osiossa
kerrotaan erilaisista suunnittelutavoista ja -työkaluista, avataan käyttöliittymän ulkoasun ja
asettelun tärkeimpiä osa-alueita sekä käsitellään käyttöliittymäsuunnittelun hyviä ja huonoja käytäntöjä. Käyttäjäkokemuksesta kertovassa luvussa keskitytään käyttäjäkokemuksen osatekijöihin, persoonien luomiseen sekä käytettävyystestien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Keskeisimmät käsitteet avataan teorian yhteydessä. Teorian havainnollistamiseksi opinnäytetyössä esitellään useita tapausesimerkkejä tunnettujen yritysten verkkosivuilta ja sovelluksista.
Työssä suunniteltavalle käyttöliittymälle asetettiin käyttäjäkokemukseen liittyviksi vaatimuksiksi helppokäyttöisyys ja selkeä, miellyttävä ulkoasu. Toiminnallisiksi vaatimuksiksi
asetettiin selkäsensorilla otetun näytteen tuonti järjestelmään, säätimet näytteen ajan ja
nopeuden hallintaan, säätimet esitysnäytön hallintaan, asetukset-valikko, painike sovelluksen tulevia käyttöohjeita varten sekä mittausarvojen visuaalisen esitystavan kehittäminen.
Suunnittelukohteista mittausarvojen esitystavan kehittäminen rajattiin pois työn edetessä.
Käyttöliittymän kieleksi määriteltiin englanti. Työn suunnittelutavaksi valittiin prototyypin
tekeminen, jotta käyttöliittymän käytettävyyttä voitaisiin testata todellisilla henkilöillä.
Opinnäytetyön case-osiossa suunnittelua käsitellään käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun näkökulmasta. Aihetta ei käsitellä ohjelmoinnin näkökulmasta ollenkaan.
Työn aikana toteutettiin käyttöliittymän prototyyppi käyttämällä Adobe XD -suunnittelutyökalua. Käyttöliittymään tehdyt ulkoasuun, toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen liittyvät valinnat pohjautuvat teoriaosuudessa esitettyihin suunnittelukäytäntöihin.
Käyttöliittymän prototyypin testaamista varten luotiin käytettävyystesti, joka sisälsi kyselylomakkeen ja kolme prototyypillä suoritettavaa skenaariota. Testeihin osallistui neljä henkilöä. Kaksi testihenkilöä kuului käyttäjäkohderyhmään, ja kaksi ei. Testitulosten
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perusteella käyttöliittymän ensimmäisen version ongelmakohtia kehitettiin eteenpäin.
Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi käyttöliittymän toinen versio, jonka pohjalta Wertten
sovelluskehittäjät voivat jatkaa tuotteen kehittämistä.
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2

Käyttöliittymäsuunnittelu (User interface design)
Jos huomaat käyttöliittymän, jolla työskentelet, käyttöliittymä ei ole erityisen hyvä.
Hyviä käyttöliittymiä ei huomaa. (Vogel 2017, kirjoittajan suomennos.)

Käyttöliittymä on se, mitä ihminen näkee käyttäessään tuotetta – väylä, joka yhdistää
käyttäjän ja teknologian, ja jonka avulla käyttäjä käy keskustelua tuotteen kanssa. Esimerkiksi hiiren, näppäimistön, kosketusnäytön tai mikrofonin avulla ihminen kertoo käyttöliittymälle tarpeensa ja saa sitä kautta vastauksen. (Lal 2013, 10; McKay 2013, 6.)
Käyttöliittymäsuunnittelussa on tärkeää huomioida, että käyttäjien ensisijainen tavoite on
saavuttaa haluamansa mahdollisimman vähällä vaivalla – käyttöliittymät suunnitellaan ihmisiä, ei koneita varten. Vaikka käyttöliittymä ilmenee käyttäjälle ensisijaisesti visuaalisena näkymänä, käyttöliittymäsuunnittelun tarkoituksena ei ole varsinaisesti luoda käyttäjää esteettisesti miellyttävää tuotetta vaan helposti lähestyttävä ja itseään selittävä väline
kommunikoida tuotteen kanssa. Onnistuneita käyttöliittymiä on vaikea huomata. Sen sijaan huonosti suunnitellun käyttöliittymän huomaa. Se vaatii käyttäjää muistamaan asioita
tai kokeilemaan eri mahdollisuuksia ennen kuin käyttäjä saa tarvitsemansa tiedon. Hyvin
suunniteltu käyttöliittymä katoaa näkyvistä ja vain yksinkertaisesti tekee sen, mitä sen halutaan tekevän. (Interaction Design Foundation; Vogel 2017; McKay 2013, 3–4.)

2.1

Suunnitteluprosessi

Käyttöliittymän suunnitteluprosessissa yhdistyvät luovuus, tiede ja ongelmanratkaisu. Prosessin tarkoituksena on luoda asiakkaan tarpeita vastaava ja toimiva lopputulos, joka on
silti hyvännäköinen. Jos tekniset yksityiskohdat jätetään luovan suunnitteluprosessin ulkopuolelle, prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: tiedonkeruu, tutkimus ja kokeileminen sekä toteuttaminen. (Beaird & George 2014, 2.) Shneiderman, Plaisant, Cohen, Jacobs, Elmqvist ja Diakopoulos (2018, 131) lisäävät prosessiin vielä neljännen vaiheen: arviointi.
Tiedonkeruuvaiheessa suunnittelija tapaa asiakkaan oppiakseen asiakkaan vaatimuksista
suunniteltavaa järjestelmää, käyttöliittymää tai laitetta kohtaan ja asiakkaasta itsestään.
Vaatimukset voidaan jakaa toiminnallisiin, ei-toiminnallisiin ja käyttäjäkokemukseen liittyviin vaatimuksiin. Toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan asioita, jotka loppukäyttäjän on
pystyttävä järjestelmää käyttäen suorittamaan, esimerkiksi ostamaan tuotteita. Ei-toiminnalliset vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi järjestelmän automaattisiin toimintoihin, kuten
istunnon aikakatkaisuun. Käyttäjäkokemukseen liittyvät vaatimukset kertovat esimerkiksi,
mitä visuaalisia elementtejä on oltava käyttäjän ulottuvilla. Jos asiakkaan vaatimukset
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eivät ole selkeitä, suunnittelijan on vaikea tarjota asiakkaalle sopivaa ratkaisua. Vaatimusten hahmottamiseen auttaa etukäteen mietityt kysymykset sekä tapaamisessa otettava
kuuntelijan rooli. (Beaird & George 2014, 2–3; Schneiderman ym. 2018, 132–133.)
Suunnitteluprosessin toisessa vaiheessa suunnittelija ottaa keräämänsä tiedon ja alkaa
tutkia ja kokeilla, miten tieto pitäisi järjestää, jotta loppukäyttäjä pystyy löytämään sen.
Mitä tietoa käyttäjä etsii verkkosivuilta? Mitä tietoa ostaja tarvitsee ennen ostotapahtumaa? Mikä otsikko kuvaa mitäkin sivua selkeiten? Verkkosivujen suunnittelussa tätä tiedon mallintamista kutsutaan tietoarkkitehtuuriksi, jonka tavoitteena on verkkosivujen rakenteen ja sisällön järjestäminen loogisesti. (Beaird & George 2014, 4.)
Schneiderman ym. (2018, 134–135) kertovat, että kokeiluvaiheessa keskitytään lisäksi
käyttöliittymän ulkoasun, ohjainten ja navigaation suunnitteluun. Suunnittelun tuloksena
voi syntyä esimerkiksi luonnos, paperinen malli tai digitaalinen prototyyppi, jonka avulla
asiakas ja käyttäjät ymmärtävät, millainen järjestelmä valmistuessaan on. Kirjoittajien mukaan suunnitelma viedään valmiiseen muotoon ja muutetaan koodiksi toteutusvaiheessa.
Beaird & George. (2014, 4) näkevät prototyypin tekemisen vasta osana suunnitteluprosessin kolmatta vaihetta eli toteutusvaihetta. Koska opinnäytetyössä keskitytään käyttöliittymän prototyypin tekemiseen, minkä pohjalta ohjelmoija luo valmiin koodin, suunnitteluprosessi mukailee Beairdin ja Georgen näkemystä.
Toteutusvaiheessa käyttöliittymän ensimmäinen luonnos tehdään paperille, jotta suunnittelija voi aluksi unohtaa tekniset rajoitukset ja keskittyä siihen, miltä haluaa valmiin tuotoksen näyttävän. Tämän jälkeen suunnittelija voi siirtyä käyttämään valitsemaansa ohjelmaa. Tavoitteena on luoda asiakkaalle esitettävä prototyyppi, josta käy ilmi muun muassa
käyttöliittymän ulkoasu ja värit. (Beaird & George 2014, 4–5.)
Suunnitteluprosessin viimeinen vaihe on arviointi. Arviointivaiheessa testataan, täyttääkö
suunnitelma kaikki sille asetetut vaatimukset. Järjestelmän kaikkien käyttötapojen toimivuus testataan, minkä perusteella päätetään, voiko suunnitelman viedä tuotantoon vai
onko tarvetta palata suunnitteluprosessin aiempiin vaiheisiin. (Schneiderman ym. 2018,
136.)

2.1.1 Suunnittelutavat
Valittu suunnittelutapa riippuu suunniteltavasta asiasta. Suunnittelutapoja ovat esimerkiksi
ideointi, haastattelut ja kyselyt sekä prototyypit. Ideointi haastaa suunnittelijat rikkomaan
rajojaan ja ajattelemaan laajemmin. Ideoinnin lopputuloksena voi syntyä esimerkiksi ajatuskartta, jossa konseptin eri osa-alueet ovat linkitettyinä toisiinsa. (Schneiderman ym.
2018, 143.)
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Haastatteluja tai kyselyjä tekemällä suunnittelija saa suoraan tietää, mitä loppukäyttäjät
haluavat. Nettikyselyt tavoittavat suuren joukon ihmisiä, mutta niillä on usein matala vastausprosentti, minkä lisäksi palaute saattaa olla pinnallista. Henkilöhaastatteluista saadaan täsmällisiä ja laadukkaita vastauksia, mutta haastateltavien löytäminen ja haastatteluiden pitäminen vaatii paljon työtä. (Schneiderman ym. 2018, 144.)
Prototyyppien vahvuus on siinä, että suunnittelijan lisäksi asiakas ja käyttäjät näkevät, millainen käyttöliittymä valmistuessaan olisi ja pystyvät jopa tietyllä tasolla kokeilemaan sen
toimintoja ja käytettävyyttä. (Schneiderman ym. 2018, 149.)

2.1.2 Suunnittelutyökalut
Yksinkertaisin tapa luoda käyttöliittymän prototyyppi tietokoneella on käyttää piirto- tai
luonnostelusovelluksia. Tehtävään voivat sopia esimerkiksi Microsoftin PowerPoint tai
Adoben InDesign, Photoshop tai Illustrator. Nykyään on saatavilla myös erilaisia suunnittelutyökaluja, jotka on varta vasten tarkoitettu käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelijoille. (Schneiderman ym. 2018, 150.) Yksi tällaisista ohjelmista on Adobe XD, jota käytetään opinnäytetyön käyttöliittymän suunnittelussa.
Adobe XD mahdollistaa käyttöliittymien suunnittelun eri alustoille. Ohjelma sisältää muun
muassa valikoiman vektorigrafiikkatyökaluja ja vuorovaikutteisia ominaisuuksia, joilla prototyypistä voi tehdä mahdollisimman realistisen tuntuisen. Prototyypin voi jakaa muille
muokattavaksi tai testattavaksi. Mobiililaitteelle tehtyä sovelluksen käyttöliittymää voi testata mobiililaitteen kautta. Lisäksi ohjelma luo erittelyn käytetyistä väreistä, mitoista ja
tekstityyleistä, jotka ohjelmoija voi ladata suoraan käyttöönsä. (Adobe.)

2.2

Välineriippuvainen käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelussa on otettava huomioon käyttöliittymien välineriippuvaisuus.
Monet ominaisuudet, jotka toimivat isommilla näytöillä, kuten pöytätietokoneilla ja kannettavilla, eivät välttämättä sovellu suoraan mobiilikäyttöön. Tekstiä, kuvia ja muita elementtejä ei voi mahduttaa mobiililaitteen ruudulle kerralla yhtä paljon kuin esimerkiksi kannettavalle tietokoneelle. Suunnittelijan on tärkeää tietää asiakkaan toiveet liittyen siihen, millaisilla laitteilla lopputuotetta on tarkoitus käyttää.
Tuotesuunnittelun näkökulmasta suositellaan, että sisältö sijoitetaan ohjainten yläpuolelle.
Selainpohjaisissa käyttöliittymissä valikot ja navigaatiot sijaitsevat kuitenkin yleensä sisällön yläpuolella. Tietokonetta käytettäessä tämä ei ole ongelma, sillä ihmiset ovat tottuneet
käyttämään kooltaan pientä hiiren kursoria tietokoneen ohjaamiseen. Kosketusnäyttölaitteissa kursorina toimivat sormet ja niitä seuraava käsi vaikuttavatkin näkyvyyteen jo
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merkittävästi enemmän ja asettavat uudenlaisia vaatimuksia käyttöliittymälle. (Clark 2015,
19.) Tästä syystä on tärkeää, että mobiililaitteilla toimiville järjestelmille suunnitellaan mobiilikäyttöön soveltuva käyttöliittymä.
Käyttöliittymän suunnittelu kosketusnäytölle
Kosketusnäyttöjä on nykyään kaikkialla. Matkapuhelimien ja tablettien lisäksi muun muassa älykelloissa, lentokoneen istuimiin asennetuissa televisiossa ja ostoskeskusten digitaalisissa opastinnäytöissä. Kun suunnitellaan käyttöliittymää kosketusnäytölle, suunnitellaan sitä, miltä käyttöliittymä tuntuu kädessä. Laitteilla, joissa on kosketusnäyttö, käytettäviä toimintoja ovat esimerkiksi napautus, kosketuksen pitäminen pohjassa, vetäminen,
pyyhkäiseminen, laajentaminen, supistaminen ja ravistaminen. Koska matkapuhelimia,
tabletteja ja muita kosketusnäyttölaitteita pidetään käsissä eri tavoin, myös laitteiden käyttöliittymillä on omat vaatimuksensa, jotka on otettava suunnittelussa huomioon. Käyttäjät
vaihtavat tämän tästä laitteen asentoa käsissään, siirtävät laitetta kädestä toiseen sekä
käyttävät laitetta välillä yhdellä ja välillä kahdella kädellä. (Clark 2015, 1, 6–7, 12; McKay
2013, 68.)
Matkapuhelimia käytetään ensisijaisesti yksikätisesti, jolloin peukalolla on käytössä suuri
rooli. Tablettien käyttäminen sitä vastoin vaatii laitteen koon ja painon puolesta usein
kaksi kättä. Yleensä tablettia pidetään käsissä kuten kuvassa 1. Peukalot ovat tabletin
molemmilla sivuilla näytön puolessa välissä tai vähän alempana. Tässä asennossa on
helpoin ylettää koskettamaan tabletin näytön sivuja ja yläkulmia (kuvassa merkitty vihreällä ja keltaisella värillä). (Clark 2015, 7, 12–13.)

Kuva 1. Tavallisin ote tablettia käytettäessä (Clark 2015, 14)

Käsien asento laitetta käytettäessä kertoo siitä, minne verkkosivun tai sovelluksen sisältö
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ja toiminnot kannattaa sijoittaa. Laitteen koosta riippumatta kosketusnäytöllinen laite on
käyttäjäystävällinen, jos seuraavat kolme sääntöä toteutuvat.
•

Sisältö on sijoitettu ohjainten yläpuolelle.

•

Eniten käytetyt toiminnot on sijoitettu alueelle, jonne peukaloilla ylettää parhaiten.

•

Käytön aikana kädet eivät häiritse silmien työtä eli eivät peitä näkyvyyttä. (Clark
2015, 18.)

Koska opinnäytetyön aikana suunniteltava sovellus on lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi suuremmilla näytöillä, tietokoneilla tai tableteilla, teoriaosuudessa ei erikseen käsitellä käyttöliittymän suunnittelua kooltaan pienemmille näytöille.

2.3

Ulkoasu ja asettelu

Verkkosivun täytyy viestittää nopeasti, missä käyttäjä on, mitä yritys tekee ja mitä käyttäjä
voi verkkosivulla tai sovelluksella tehdä. Onnistuneen ulkoasun kulmakiviä ovat käytettävyys ja esteettisyys. Käyttäjää palveleva verkkosivu on toiminnallinen, tehokas ja johdattaa käyttäjän tämän tarvitseman informaation luokse ymmärrettävästi. Toisaalta verkkosivun on oltava myös visuaalisesti miellyttävä ja edustettava brändiään. (Nielsen 2001a;
Beaird & George 2014, 5.)

2.3.1 Komponentit
Käyttöliittymä koostuu komponenteista, joiden määrä riippuu järjestelmän käyttötarkoituksesta. Verkkosivujen ja sovellusten peruskomponentteja ovat logo ja ylätunniste, navigaatio, sisältö, alatunniste sekä tyhjä tila. (Beaird & George 2014, 8–9.)
Verkkosivun elementeistä ylätunniste on osa, jonka käyttäjät näkevät yleensä ensimmäisenä. Siksi kaikkein tärkein informaatio pitäisi sisällyttää ylätunnisteeseen. Ylätunniste voi
sisältää esimerkiksi seuraavia elementtejä: logo, yrityksen nimi, linkit verkkosivun pääkategorioihin, linkit yrityksen sosiaalisen median kanaviin, kielenvaihtonappula, hakukenttä
ja yhteystiedot. Jotta ylätunniste ei olisi liian sekava, suunnittelijan on valittava, mitkä ovat
yrityksen ja sivun kannalta oleellisimmat elementit. Jotta käyttäjä tietää, mille sivulle hän
on tullut, yrityksen logo tai nimi kannattaa sijoittaa ylätunnisteeseen näkyvälle paikalle
kohtuullisen kokoisena – usein vasen yläkulma on toimivin sijoituspaikka. Alue on hyvä
suunnitella siten, että käyttäjän huomio kiinnittyy logoon tai yrityksen nimeen ensimmäisenä. (Nielsen 2001a; Tubik Studio 2017, 16–17.)
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Nimensä mukaisesti navigaation avulla käyttäjä navigoi verkkosivun sisällä sivulta toiselle.
Navigaatiolla on usein keskeinen rooli käyttäjän ja järjestelmän välisessä vuorovaikutuksessa. (Justinmind 2020.)
Sisällöllä on viesti, kohderyhmä ja tavoite. Tekstin lisäksi sisältöä ovat esimerkiksi kuvat ja
videot, joiden avulla viestiä voidaan rikastuttaa. Monipuolinen ja visuaalisesti kiinnostava
sisältö tavoittaa ihmiset paremmin, sillä visuaaliset elementit auttavat kiinnittämään käyttäjien huomion tehokkaammin ja ne ovat muistettavampia kuin pelkkä tekstisisältö. (Hollingsworth 2018.)
Alatunniste on verkkosivun pohjimmainen elementti. Se kertoo käyttäjälle sisällön päättymisestä. Alatunniste voi sisältää esimerkiksi yrityksen logon, tekijänoikeustiedot, yhteystiedot, linkkejä sosiaalisen median kanaviin tai linkkejä tukisivuille, kuten tietosuojaselosteeseen ja Usein kysyttyä -sivulle. (Tubik Studio 2017, 18–19.)
Tyhjää tilaa ovat ne verkkosivun osat, joissa ei ole tekstiä, kuvitusta tai muuta sisältöä.
Tyhjä tila on yhtä oleellinen osa verkkosivua kuin muutkin elementit, sillä se ohjaa käyttäjän silmää sivun osasta toiseen. Ilman tyhjää tilaa muita elementtejä on vaikea erottaa toisistaan. Jos taas tyhjää tilaa on liikaa, muut elementit tuntuvat keskenään irrallisilta. Onnistuneessa ulkoasussa visuaaliset ja typografiset elementit on järjestetty tilaan sopusointuisasti. (Beaird & George 2014, 9–10; Hagen & Golombisky 2013, 7.)

2.3.2 Käyttöliittymäelementit
Käyttöliittymän komponenttien sisälle valitaan verkkosivun tai sovelluksen tarpeiden mukaisia käyttöliittymäelementtejä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrotaan niistä elementeistä, jotka ovat opinnäytetyön käytännön osuuden kannalta olennaisia.
Järjestelmää käyttäessään ihmiset tekevät päätöksiä aikaisempien kokemustensa pohjalta sekä käyttöliittymän elementtien visuaalisen ulkomuodon perusteella. Elementtien
merkitysten hahmottamista helpottaa, jos käyttöliittymässä käytettävät elementit ovat visuaalisesti keskenään erilaisia. (Pop 2017.)
Tavallisella käyttöliittymäelementillä on viisi ominaisuutta. Elementillä on tarkoitus eli se
tekee jotain, esimerkiksi painiketta voi painaa. Elementillä on affordanssi eli käyttömahdollisuus, jonka käyttäjä tiedostaa visuaalisten vihjeiden avulla. Nämä vihjeet ohjaavat, miten
käyttäjän pitää toimia. Elementin yksityiskohtainen esitystapa antaa lisätietoa elementin
tarkoituksesta ja käyttömahdollisuuksista. Elementeillä on käyttötapa eli niiden kanssa voi
olla vuorovaikutuksessa tietyllä tavalla. Lisäksi elementeillä on nimike, joka voi olla esimerkiksi teksti tai kuvake. (McKay 2013, 66–67.)
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Kuvassa 2 on esimerkkinä Googlen hakukone. Kehystetyn alueen eli kentän tarkoitus on
sallia käyttäjää kirjoittamaan alueen sisälle. Kentän vasemman laidan suurennuslasi kertoo elementin tarkoituksesta – tässä tapauksessa hakutoiminnosta. Monet käyttöjärjestelmät, verkkosivut ja sovellukset käyttävät suurennuslasi-ikonia kuvaamaan tiedon hakemista, joten ihmiset ovat oppineet tunnistamaan kuvakkeen merkityksen (Sherwin 2014).
Hakukentässä vilkkuva kursori kertoo käyttäjälle, että käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa
hakukoneen kanssa kirjoittamalla hakusanan suoraan kenttään.

Kuva 2. Googlen etusivu (Google LLC a)

Painikkeet
Käyttäjä ja järjestelmä ovat vuorovaikutuksessa keskenään ensisijaisesti painikkeiden
avulla. Tästä syystä on tärkeää, että käyttäjä pystyy tunnistamaan heti, mitkä elementit
ovat interaktiivisia ja mitkä pelkkää sisältöä. Jotta käyttäjä pystyy tunnistamaan kohteen
painikkeeksi, elementistä pitää tehdä painikkeen näköinen. Muun muassa painikkeen
muoto, koko, väri sekä tekstin ja ympäröivän muodon suhde vaikuttavat tunnistettavuuteen. Kuvassa 3 on esimerkkejä tunnistettavista painikemalleista. (Babich 2018.)

Kuva 3. Esimerkkejä painikkeista (Babich 2018)
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Tärkeimmät painiketyypit ovat ensisijainen, toissijainen ja tertiäärinen painike sekä Call-toaction-painike. Ensisijainen painike on prosessin tai toiminnon kannalta keskeinen, usein
pakollinen, painike. Vähemmän huomiota herättävä toissijainen painike on yleensä vaihtoehto ensisijaiselle painikkeelle. Esimerkiksi ensisijaisen lähetä-painikkeen yhteydessä voi
olla toissijainen painike ”Peruuta”. Monet sekalaiset painikkeet ovat tertiäärisiä painikkeita.
Ne ovat tärkeitä, mutta eivät prosessin kannalta välttämättömiä, painikkeita. Tertiäärisiä
painikkeita voivat olla esimerkiksi ”Lue lisää” tai ”Muokkaa”. Call-to-action-painikkeet ovat
kehotteita, joilla pyritään johdattamaan käyttäjää tekemään jotain. Tällaisia painikkeita
ovat esimerkiksi ”Kirjaudu”, ”Rekisteröidy” ja ”Osta”. Call-to-action-painikkeet sijoitetaan
usein näkyvälle paikalle sivun alkuun. (Gadd 2019, Design System 2020.)
On tärkeää, että painike erottuu nopeasti muusta sisällöstä. Riittävä tyhjä tila painikkeen
ympärillä, käyttäjien yleisiä tottumuksia mukaileva painikkeen sijainti, painikkeiden luonnollinen järjestys sekä käyttötarkoituksenmukaiset nimikkeet edesauttavat käytettävyyttä.
(Babich 2018.)
Painikkeen koolla voi kertoa sen tärkeydestä. Tärkeimpien painikkeiden pitäisi olla isoimpia ja kiinnittää käyttäjän huomio esimerkiksi taustasta hyvin erottuvalla värillä. Painikkeen
koolla on myös väliä, kun suunnitellaan käyttöliittymää kosketusnäyttölaitteelle – liian pieneen painikkeeseen on hankala osua sormella. (Babich 2018.)
Sivua vaihtavat painikkeet ”Edellinen” ja ”Seuraava” on sijoitettava siten, että ”Edellinen”
on vasemmalla ja ”Seuraava” oikealla. Jos taasen käyttäjältä kysytään: ”Poistetaanko?”,
on selvyyden vuoksi käyttäjäystävällisempää, että poistonapissa lukee ”Poista” eikä ”Ok”.
(Babich 2018.)
Käytettävyyden kannalta on oleellista, että järjestelmä antaa palautetta sen suhteen, onnistuiko käyttäjän pyyntö vai ei. Painikkeiden kohdalla palautetta voidaan antaa esimerkiksi siten, että painiketta klikatessa se vaihtaa väriä. Palautteetta jäänyt käyttäjä saattaa
toistaa komennon, mikä voi aiheuttaa tarpeettomia toimintoja ja hidastaa käyttäjän työskentelyä. (Babich 2018.)
Ikonit ja symbolit
Esimerkiksi käyttöliittymien painikkeissa ja sovellusten nimikkeinä käytetään pieniä kuvakkeita, ikoneja ja symboleja, jotka auttavat toimintojen ja sovellusten tunnistamisessa. Ikonit näyttävät yleensä moniulotteisilta ja niissä käytetään värejä. Esimerkiksi useilla mobiilisovelluksilla, kuten peleillä, sosiaalisen median sovelluksilla ja viestisovelluksilla, on
omat ikoninsa, jotka nopeuttavat niiden löytymistä muiden sovellusten joukosta. Symbolit
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ovat usein ikoneja yksinkertaisempia, kaksiulotteisia ja yksivärisiä. (McKay 2013, 169–
170.)
Kuvakkeita käytetään, koska ihmiset tunnistavat ja erottavat kuvakkeet toisistaan nopeammin kuin tekstinimikkeet. Jos kuvakkeita on paljon tai ne eivät ole standardinmukaisia,
on tehokkainta, että kuvakkeiden rinnalla käytetään tekstinimikkeitä – symboli auttaa tunnistamisessa ja tekstinimike ymmärtämisessä. (McKay 2013, 169–170.)
Jotkut kuvakkeet toistuvat samankaltaisina monissa käyttöliittymissä, ja ovat niin vakiintuneita, että käyttäjät tunnistavat niiden merkityksen myös ilman tekstinimikettä. Taulukkoon
1 on kerätty joitakin standardinmukaisia kuvakkeita merkityksineen. (McKay 2013, 178.)

Poista

Ostoskori

Profiili

Asetukset

Tuki

Etsi

Käynnistä

Pysäytä

Toista

Virta

Sulje

Jaa

Suosikki

Liite

Lähetä

Lataa

Kaavio

Laajenna

Taulukko 1. Standardinmukaisia kuvakkeita (mukaillen McKay 2013, 175–178;
Kiranshastry; Smashicons)

Muut interaktiiviset elementit
Interaktiiviset elementit valitaan välitettävän viestin mukaan. Verkkosivujen ja sovellusten
tavallisimmat interaktiiviset elementit ovat tekstilaatikot, numeeriset tekstilaatikot, liukusäätimet, valintanapit, valintaruudut, alasvetovalikot ja listat. (McKay 2013, 4, 71–72.)
Tekstilaatikot sopivat käyttäjille tuttujen asioiden kirjoittamiseen, kuten nimien ja yhteystietojen täyttämiseen. Numeeriset tekstilaatikot sallivat numeerisia arvoja. Numeron valintaa
voi rajoittaa tai ohjata askelluspainikkeella. Liukusäätimessä on joukko arvoja, joiden todellinen suuruus ei ole käyttäjälle tärkeää. Oleellista on, että säädin vaikuttaa välittömästi
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kohteeseensa, esimerkiksi äänenvoimakkuuteen, jotta käyttäjä voi testata vaihtoehtoja ja
osaa valita haluamansa arvon. Valintanapit sopivat tilanteeseen, kun käyttäjä valitsee yhden itsenäisen vaihtoehdon pienestä määrästä (alle 8) vaihtoehtoja. Valintaruutuja taasen
käytetään esimerkiksi päätettäessä, onko jokin toiminto päällä vai ei, tai silloin, kun käyttäjä voi valita useamman vaihtoehdon. Alasvetovalikko ohjaa käyttäjää valitsemaan yhden
vaihtoehdon mahdollisesti suurestakin määrästä eri vaihtoehtoja. Valinnan jälkeen alasvetovalikko sulkeutuu. Alasvetovalikosta poiketen lista voi mahdollistaa useamman vaihtoehdon valitsemisen, eikä se sulkeudu valinnan jälkeen. (McKay 2013, 4, 71–72.)
Elementistä riippuen käyttäjä voi valita yhden tai useamman vaihtoehdon kerrallaan tai
elementti voi sisältää useampia interaktiivisia piirteitä, esimerkiksi käyttäjän syötteen perusteella voidaan tarjota vaihtoehtoja listana. Asteriskilla (*) käyttäjälle voidaan kertoa, että
käyttäjän syöte vaaditaan. (McKay 2013, 4, 71–72.)
Elementtien koko
Koska käyttäjät kohdistavat hiiren usein muualle kuin elementin keskipisteeseen, elementtien pitää olla kooltaan tarpeeksi suuria ja niiden kokoon on hyvä varata myös virhemarginaali. Elementin virhemarginaalilla tarkoitetaan sitä, että elementtiä voi klikata hieman varsinaista kohdetta, esimerkiksi kuvaketta, suuremmalta alueelta. (McKay 2013, 212–213.)

2.3.3 Käyttöliittymän heurestinen arviointi
Käyttöliittymän toimivuutta ja helppokäyttöisyyttä voidaan arvioida kymmenen heurestisen
eli kokemukseen perustuvan käytettävyysperiaatteen avulla. Käytettävyysasiantuntija Jakob Nielsen kehitti periaatteet alun perin heurestista arviointia varten yhteistyössä Rolf
Molichin kanssa 1990-luvulla. Sittemmin Nielsen jalosti periaatteet nykyiseen muotoonsa
käyttöliittymän toimivuuden arviointiin soveltuvaksi. Käytettävyysperiaatteiden lähtökohtana on ihmisten käyttäytyminen. Periaatteet ovat suuntaa antavia ja niitä voi soveltaa kaikenlaisiin käyttöliittymiin tietokoneille suunnitelluista käyttöliittymistä älykellojen näyttöihin.
(Nielsen 1994; Nielsen 2019.)
1. Järjestelmän tilan näkyvyys
Nielsenin ensimmäinen käytettävyysperiaate, järjestelmän tilan näkyvyys, on tärkeä osa
käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi myös muiden järjestelmien suunnittelua. Ihmisten ympärillä on lukuisia järjestelmiä, joiden ennustettavuus auttaa päätöksenteossa. Juna-asemien
aikataulut kertovat matkustajalle, milloin seuraava juna tulee. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi matkustajan päätökseen, kiirehtiikö hän junaan vai käykö jossain muualla ennen junaan nousua. Metron infotaulut kertovat pysäkeistä ja niiden välillä kuluvasta ajasta, ja
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kuulutukset ilmoittavat seuraavasta pysäkistä tai liikenteeseen vaikuttavista muutoksista.
(Harley 2018.)
Toimivan järjestelmän käyttöliittymä kertoo käyttäjälle toimintojen tilasta kohtuullisessa
ajassa. Käyttöliittymä viestii näkyvästi, esimerkiksi linkkipolulla, missä kohtaa järjestelmää
käyttäjä on, edistymispalkilla, kuinka paljon aikaa on vielä jäljellä ennen kuin järjestelmä
on valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen tai ikoneilla, jotka kertovat esimerkiksi akun
tilasta tai saapuneiden sähköpostiviestien määrästä. Järjestelmän on myös jatkuvasti informoitava käyttäjää, onnistuiko käyttäjän pyytämä toiminto vai ei. Yksinkertainen painikkeen värin vaihtaminen kertoo käyttäjälle onnistuneesta klikkauksesta ja ehkäisee käyttäjää antamasta ylimääräisiä komentoja. (Harley 2018.)
Esimerkiksi Veikkaus (kuva 4) näyttää pelin käynnistymisen yhteydessä latauksen edistymisestä kertovan palkin. Palkin avulla käyttäjän on helpompi seurata, kuinka kauan pelin
avautumista joutuu odottamaan.

Kuva 4. Veikkauksen pelin käynnistymisen edistymispalkki (Veikkaus)

2. Järjestelmän ja todellisen maailman välinen yhteys
Järjestelmän on puhuttava käyttäjän kieltä eli järjestelmässä käytettävien termien on oltava kohderyhmän jäsenille tuttuja. Järjestelmä ei saa sisältää sellaista ammattisanastoa
tai jargonia, joka pakottaa kohderyhmän käyttäjät katsomaan termien merkitykset muualta. Pahimmassa tapauksessa käyttäjä siirtyy kokonaan toiselle sivulle. Kohderyhmää
ajatellen valitut termit ja käytetty kieli on tehokkaampaa myös hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä niillä termeillä käyttäjät myös hakevat tietoa ja päätyvät tarvitsemilleen sivuille.
(Kaley 2018.)
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Koska ihmiset luovat asioista tiettyjä vahvoja mielikuvia, kielen lisäksi on tärkeää, että järjestelmän sisällä olevat systeemit ovat mahdollisuuksien mukaan verrattavissa todellisen
maailman esineisiin tai asioihin. Monen järjestelmän kohdalla, käyttäjät olettavat, että digitaaliset versiot muistuttavat todellisen maailman vastikkeitaan. (Kaley 2018.) Esimerkiksi
matkapuhelimien kalenterisovellukset muistuttavat pitkälti perinteisiä kalentereita. Kuvassa 5 on rinnakkain perinteinen kalenterikirjan sivu ja kuvakaappaus Googlen kalenterisovelluksesta. Kalenterit muistuttavat huomattavasti toisiaan.

Kuva 5. Perinteinen kalenteri ja Googlen kalenterisovellus (Renáta-Adrienn 2018; Google
LLC b)

3. Käyttäjän hallintamahdollisuus ja vapaus
Verkkosivuja ja sovelluksia käytettäessä, käyttäjät painavat helposti linkkejä, joita heidän
ei ollut tarkoitus painaa. Käyttäjän hallintamahdollisuudella ja vapaudella tarkoitetaan sitä,
että käyttäjän ei tarvitse olla jatkuvasti tietoinen, mitä mikin nappula tekee, vaan käyttäjä
pystyy tarvittaessa perumaan tai tekemään uudelleen toimintonsa. Tätä varten on esimerkiksi selaimen oma edelliselle sivulle ohjaava painike. (Harley 2019.)
Esimerkiksi suomi.fi-tunnistuksen kautta kirjautuessa pankkien tunnistuspalveluissa on
yleensä Keskeytä-painike, joka vie takaisin pankin valitsemistilaan. Kuvassa 6 on
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kuvakaappaus Osuuspankin tunnistuspalvelusta. Käyttäjä voi kirjautua sisään tai tarpeen
vaatiessa helposti keskeyttää kirjautumisen.

Kuva 6. OP Tunnistuspalvelun käyttöliittymä (OP ryhmä)

4. Johdonmukaisuus ja standardit
Käyttöliittymän on oltava johdonmukainen ja noudatettava tiettyjä sisäisiä sekä ulkoisia
standardeja. Verkkosivun tai sovelluksen käyttöliittymä itsessään ei saa antaa käyttäjälle
ristiriitaista tietoa eikä se saa erota liikaa muista vastaavista käyttöliittymistä. Jotta käyttäjät ymmärtävät, miten järjestelmä toimii, esimerkiksi toimintaan kehottavat painikkeet, kuten “Osta tästä”, on tärkeää visualisoida siten, että ne eivät mene sekaisin muun sisällön,
kuten otsikoiden, kanssa. Vaikka voisi olla houkuttelevaa murtaa käyttöliittymäsuunnittelun kaavoja ja tehdä omasta verkkosivusta tai sovelluksesta tällä tavalla persoonallisempi,
turha kikkailu ei ole hyvää käyttöliittymäsuunnittelua. Ennustettavuus tekee järjestelmän
käyttämisestä miellyttävää. Jos käyttäjät voivat olettaa, että jokin painike, esimerkiksi
verkkokaupan ostoskori on käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa, se on sijoitettava sinne.
(Moran 2019a.)
5. Virheiden estäminen
Nielsenin viidennellä käytettävyysperiaatteella, virheiden estämisellä, tarkoitetaan virheiden pysäyttämistä ennen kuin ne tapahtuvat. Jos käyttäjä tekee virheen, vika on todennäköisemmin suunnittelijassa kuin käyttäjässä. Virheitä on kahdenlaisia: tiedostamattomia
lipsahduksia, jotka johtuvat usein käyttäjän tarkkaavaisuuden herpaantumisesta sekä
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tietoisia virheitä, jotka tapahtuvat yleensä silloin, kun käyttäjällä ei ole tarpeeksi tietoa virheen välttämiseen. (Laubheimer 2015a.)
Tiedostamattomia lipsahduksia tapahtuu useammin käyttäjille, joille toiminta on muuttunut
jo rutiininomaiseksi, koska harjaantunut käyttäjä ei enää kiinnitä tekemiseensä samalla tavalla huomiota kuin uusi käyttäjä. Käyttäjää voi auttaa välttämään virheitä esimerkiksi:
•

rajoittamalla käyttäjän valintaa: aloituspäivämäärä ei voi olla lopetuspäivämäärän
jälkeen

•

tarjoamalla ehdotuksia: järjestelmä antaa tuote-ehdotuksia käyttäjälle jo muutaman
merkin kirjoittamisen jälkeen – kirjoitusvirheet vähenevät

•

tarjoamalla järkeviä oletusasetuksia: kalenterimuistutuksen toistuminen päivittäin
tai viikoittain. (Laubheimer 2015a.)

Kuvassa 7 on esimerkki virheen estämisestä Norwegian-lentoyhtiön verkkosivuilta. Kun
käyttäjä on valinnut lähtö- ja kohdemaan, päivämäärähaku tarjoaa automaattisesti vain
päiviä, jolloin kyseiseen kohdemaahan lennetään. Näin käyttäjä välttyy siltä, että saattaisi
valita päivän, jona lentoa ei ole, ja joutuisi palaamaan uudelleen lentohakuun.

Kuva 7. Norwegian-lentoyhtiön lentohaku (Norwegian)

Verkkosivun tai sovelluksen käyttäjillä on tietynlainen mielikuva, miten he pääsevät haluamaansa lopputulokseen. Tietoisia virheitä tapahtuu silloin, kun käyttäjän odotukset ja
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käyttöliittymän toiminta eivät kohtaa. Kun suunnittelija ymmärtää, millainen mielikuva käyttäjällä järjestelmästä on, hän voi suunnitella käyttöliittymän vastaamaan käyttäjän odotuksia. (Laubheimer 2015b.)
Käyttäjän odotuksiin pystyy vastaamaan seuraamalla säännönmukaisia suunnittelukäytäntöjä. Jokainen verkkosivun tai sovelluksen käyttäjä on oppinut odottamaan, että käyttöliittymän interaktiiviset elementit näyttävät ja toimivat tietyllä tavalla. Standardinmukaisten
kuvakkeiden ja interaktiivisten elementtien käyttäminen vähentää käyttäjän mahdollisuutta
ymmärtää elementin käyttötarkoitus väärin. Tämän lisäksi ulkoasuvalinnoilla on mahdollista kertoa käyttäjälle, miten mikäkin elementti toimii. Esimerkiksi käyttöliittymän painikkeet voi varjostuksen avulla suunnitella näyttämään siltä, kuin ne olisivat muuta sisältöä
edempänä, ja viestiä sillä tavalla klikattavuudesta. (Laubheimer 2015b.)
Sekä lipsahduksia että virheitä on mahdollista välttää selventämällä käyttäjälle, mitä valittu
toiminto saattaa aiheuttaa. Kun käyttäjä on tekemässä valinnan, josta ei ole paluuta, esimerkiksi poistamassa jotakin, on tärkeää, että järjestelmä varmistaa, haluaako käyttäjä todella poistaa kyseisen asian. Varmistusilmoitus ei kuitenkaan saa ilmestyä käyttäjän ruudulle jokaisen pienen muutoksen takia, jotta ilmoituksen automaattisesta hyväksymisestä
ei tule itsestäänselvyys. (Laubheimer 2015b.)
Virheitä voi ennaltaehkäistä myös varoittamalla käyttäjää niistä etukäteen. Esimerkiksi
merkkimäärälaskurilla voi kertoa käyttäjälle, kuinka paljon tämä voi vielä kirjoittaa ennen
merkkimäärän täyttymistä. On myös tärkeää ottaa huomioon, että käyttäjät tulevat aina tekemään virheitä. Kun käyttäjille tarjotaan mahdollisuus kumota viimeisin toimintonsa, ehkäistään vakavimmat virheet, kuten tärkeiden tiedostojen poistaminen vahingossa lopullisesti. (Laubheimer 2015b.)
6. Ennemmin tunnistaminen kuin muistaminen
Ihmisten on helpompi tunnistaa asioita kuin muistaa niitä ulkomuistista. Tunnistamisessa
ihmiselle annetaan vihjeitä, jotka auttavat pääsemään haluttuun lopputulokseen. Muistin
varassa toimiva ihminen sen sijaan joutuu työskentelemään enemmän ja on herkempi tekemään virheitä. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä tukee käyttäjää auttamalla tätä navigoimaan järjestelmässä ja löytämään tarvitsemansa informaation. (Budiu 2019.)
Verkkosivuilla ja sovelluksissa käyttäjät joutuvat toimimaan muistinsa varassa esimerkiksi
sisäänkirjautumisen yhteydessä. Koska muistaminen on tunnistamista hankalampaa,
käyttäjät saattavat käyttää samoja tunnuksia useissa eri palveluissa, kirjoittaa tunnuksensa ylös paperille tai luoda salasanan, joka liittyy tarjottuun palveluun, ja on sitä kautta
helpompi muistaa. Tunnistamiseen perustuvia käyttöliittymän ominaisuuksia ovat
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esimerkiksi navigaatio ja erilaiset työkalut. Näissä järjestelmä näyttää käyttäjälle vaihtoehtoja, joista käyttäjä valitsee tarvitsemansa. (Budiu 2014.)
Esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaa käyttävän ei tarvitse muistaa termiä kursivointi muokatakseen tekstinsä kursiiviksi. Käyttöliittymä itsessään tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, joista
käyttäjän tarvitsee vain tunnistaa haluamansa. Kuvassa 8 on kuvakaappaus Microsoft
Wordin käyttöliittymästä, jonka havainnollistavat painikkeet auttavat käyttäjää haluamansa
toiminnon tunnistamisessa.

Kuva 8. Word-tekstinkäsittelyohjelman käyttöliittymä (Microsoft Word)

Muita keinoja tunnistamisen tukemiseen ovat aiemmin tehtyjen hakujen näyttäminen, kuten Googlen hakuhistoria tai verkkokauppasivustojen Iistat aiemmin selatuista tuotteista,
mahdollisuus lisätä sivu tai tuote suosikkeihin sekä käyttäjälle automaattisesti näytettävät
vinkit, jotka kertovat, mitä järjestelmän eri toiminnoilla voi tehdä. (Budiu 2014.)
7. Käytön joustavuus ja tehokkuus
Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä mahdollistaa erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen
joustavan ja tehokkaan käytön räätälöidysti. Kun järjestelmä tarjoaa erilaisia tapoja prosessien suorittamiseen, käyttäjät voivat valita niistä itselleen sopivimman. (Kane 2019.)
Esimerkiksi tekstin kopioi-komennon voi yleensä suorittaa kahdella eri tavalla: valitsemalla
tekstin ja kopioimalla sen hiiren oikean näppäimen alta avautuvasta valikosta tai käyttämällä pikanäppäinkomentoa CTRL + C tekstin valitsemisen jälkeen. Erilaiset kiihdyttimet,
kuten pikanäppäimet tai makrot tehostavat erityisesti kokeneiden käyttäjien työskentelyä
vähentämällä rutiininomaisiin tehtäviin kuluvaa aikaa. Sen sijaan peruskäyttäjiä tai käyttäjiä, joille järjestelmä on uusi, ei esimerkiksi kannata kuormittaa pikanäppäimillä, jos järjestelmän peruskäyttökin tuottaa haasteita. (Kane 2019.)
8. Esteettinen ja minimalistinen ulkoasu
Nielsenin kahdeksannella käytettävyysperiaatteella tarkoitetaan sitä, että käyttöliittymän
eri elementeillä ja sisällöllä pitää olla tarkoitus. Esteettinen ja minimalistinen ulkoasu ei siis
tarkoita yksiväristä tai litteää ulkoasua, vaan sitä, että käyttöliittymän visuaalinen sisältö
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keskittyy olennaiseen. Elementtejä ja sisältöä ei pidä luoda vain koristeeksi vaan niiden
pitää viestiä käyttäjälle jostakin. Jokainen käyttöliittymän elementti vie käyttäjän huomiota
muista elementeistä. Jos jokin käyttöliittymän toiminto tai elementti ei ole oleellinen yrityksen tai loppukäyttäjän kannalta, elementti voi olla hyvä ottaa pois tai sille ei kannata antaa
suurta painoarvoa ulkoasussa. (Moran 2019b.)
9. Apua virheiden tunnistamiseen ja niistä palautumiseen
Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tarjoaa apua myös silloin, kun virhe tapahtuu. Paras
tapa auttaa käyttäjää virheen sattuessa on ilmoittaa käyttäjälle selkeästi virheen tapahtumisesta – kertoa, mistä ongelmasta on kyse ja ehdottaa ratkaisua. Virheestä voi ilmoittaa
käyttäjälle esimerkiksi virheilmoituksella ja visuaalisilla vihjeillä, kuten ilmoituksen lisäksi
värjäämällä virheen esiintymiskohdan punaisella värillä. Mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä käyttäjälle voi kertoa ongelman syyn ja ratkaisun ongelmaan. (Moran
2019c.)
Hyvä virheilmoitus on luonteeltaan kohtelias, täsmällinen ja rakentava. Virheilmoituksen
tärkein ominaisuus on se, että se on olemassa. Jos virheilmoitusta ei ole, käyttäjä ei joko
välttämättä ymmärrä tehneensä virhettä tai ei tiedä, miten virhe korjataan. Hyvä virheilmoitus avautuu näkyvälle paikalle, on kirjoitettu luonnollisella ihmiskielellä, eikä esimerkiksi koodilla tai lyhenteillä, on sävyltään kohtelias, kuvailee ongelman täsmällisesti ja tarjoaa apua ongelman ratkaisemiseen. Harkitusti virheilmoitukseen voi lisätä linkin toiselle
sivulle, joka kertoo virheestä enemmän. Tässä mielessä verkon yleisin virheilmoitus 404
on epämääräisyydessään huono virheilmoitus. Jotta palvelu on saavutettava myös värisokeille tai ruudunlukuohjelmaa käyttäville, virhettä ei saa myöskään ilmoittaa pelkällä värillä, kuten punaisella. (Nielsen 2001b.)
Virheen tapahtuessa tilannetta voidaan helpottaa säilyttämällä mahdollisimman paljon
käyttäjän alkuperäisestä syötteestä, jotta käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa kaikkea uudestaan.
Vaihtoehtoisesti järjestelmä voidaan ohjelmoida arvaamaan, mitä käyttäjä tarkoittaa, esimerkiksi tarjoamalla annettuun syötteeseen perustuvia vaihtoehtoja. (Nielsen 2001b.)
Kuvassa 9 on esimerkki Adlibris-verkkokaupassa esiintyvästä virheilmoituksesta. Jos
käyttäjä yrittää kirjautua Adlibrikseen täyttämättä käyttäjätunnustaan ja salasanaansa, järjestelmä antaa virheilmoituksen, joka ilmoittaa asiakkaalle visuaalisin vihjein, että käyttäjätunnus ja salasana puuttuvat (ongelma) ja että ne tarvitaan kirjautumiseen (ratkaisu).
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Kuva 9. Kirjautuminen Adlibris-verkkokauppaan (Adlibris)

10. Opastus ja dokumentaatio
Parhaassa tapauksessa järjestelmä ei tarvitse käyttöohjeita. Jos järjestelmä on todella
monimutkainen, dokumentaatio tai muu opastus voi olla välttämätön. Opastuksen voi toteuttaa monella eri tavalla, kuten läpipeluuohjeilla, videoilla, chattibottipalvelulla tai ponnahdusikkunoilla. Hyvä opastus tai dokumentaatio on helposti käyttäjän saatavilla, ohjeet
keskittyvät olennaiseen ja niissä on selitetty selkeästi toimintavaiheet järjestelmän käyttöön. Käytettävyystestivaiheessa on tärkeää selvittää, onko käyttäjille selvää, mistä ohjeet
löytyvät, ovatko ne ymmärrettävässä muodossa ja vastaavatko ne käyttäjän mahdollisiin
kysymyksiin. (Rosala 2019.)
Esimerkiksi Finnair tarjoaa asiakkailleen opastusta verkkopalvelun käyttöön sekä lentoasemalla toimimiseen Usein kysytyt kysymykset -osiossa sekä ohjevideoilla. Tämän lisäksi apua tarvitseva asiakas voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun joko verkossa tai puhelimitse (kuva 10).

Kuva 10. Finnairin verkkosivujen asiakastuki (Finnair)
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2.3.4 Huonoja käytäntöjä
Hyvien käytäntöjen ohella on olemassa lukuisia tapoja, jotka heikentävät järjestelmän käytettävyyttä. Hagen & Golombisky (2013, 33–42) listaavat 13 amatöörivirhettä, joita pitää
välttää käyttöliittymän ulkoasusuunnittelussa.
•

Kaiken keskittäminen: Keskitetty sisältö saattaa näyttää muodolliselta, mutta se
vaikeuttaa lukemista, sillä silmä joutuu etsimään seuraavan rivin alun. Tätä ongelmaa ei ole silloin, kun rivit on tasattu jompaankumpaan reunaan, yleisemmin vasempaan reunaan.

•

Vääristyneet kuvat: Kuvat pitää säilyttää niiden alkuperäisissä mittasuhteissa. Kuvia ei saa venyttää vain vaaka- tai pystysuunnassa.

•

Liian monta fonttia: Fontteja valitessa vähemmän on enemmän. Yhteen ulkoasuun
kaksi fonttia on todennäköisesti tarpeeksi: yksi fontti leipätekstille ja yksi otsikoille.

•

Kömpelöt reunaviivat ja laatikot: Huonosti toteutetut laatikot ja reunaviivat vetävät
huomion sisällön sijaan itseensä. Elementtien erottamiseen voi käyttää huomaamattomia laatikoita, reunaviivoja tai tyhjää tilaa.

•

Puuttuvat marginaalit: Tarpeeksi tyhjää tilaa laatikoiden, kuvien ja tekstin välillä tekee ulkoasusta selkeän ja helpottaa luettavuutta.

•

Portaistaminen: Teksti pitää tasata siististi tiettyyn linjaan pysty- tai vaakariviin, ei
siten, että tekstirivit alkavat muistuttamaan portaita.

•

Kulmat ja niiden sotkeminen: Jokaisen ulkoasun kulman täyttäminen sisällöllä tekee lopputuloksesta sekavan. Elementtien ryhmittely ja harkittu sijoittaminen rauhoittavat ulkoasua ja ohjaavat katsojan silmää.

•

Vangittu tyhjä tila: Jos ulkoasun keskiössä on tyhjää tilaa, jolla ei tuo ulkoasua parantavaa ilmavuutta, on parempi siirtää tyhjä tila reunoille puristamalla sisältöä reunoilta kasaan.

•

Häiritsevä tausta: Taustan ei kuulu viedä huomiota muilta elementeiltä.

•

Mauttomat tekstityylit: Tekstejä voi korostaa harkitusti ja hyvin perustein esimerkiksi käänteisin värein (vaalea teksti tummalla pohjalla), reunaviivoin, käyttämällä
suuraakkosia tai alleviivaamalla. Edellä mainittujen tyylien käyttäminen yhtäaikaisesti tekee tekstistä sekavan, ja usein tekstin korostamiseen on parempiakin
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tapoja, kuten fonttikoon muuttaminen, kursivointi tai kokonaan toisen fontin käyttäminen.
•

Huonosti tehdyt listaukset: Verkkosivun listauksiin sopivia luetelmamerkkejä ovat
esimerkiksi numerot ja luetelmapallo eikä esimerkiksi asteriski (*). Luetelmat sisennetään ja tasataan siten, että luetelmamerkit ovat pystysuoraan kohdistettuna.

•

Orpo- ja leskirivit: Tekstikappaleiden alussa tai lopussa olevat irralliset sanat tai tavut ovat epäesteettisiä ja saattavat haitata lukemista.

•

Tekstin tasaaminen: Molemmista reunoista tasattu teksti näyttää hyvältä sanomalehdessä mutta ei verkkosivulla.

2.4

Värit

Käyttöliittymän värien valinnassa on otettava huomioon esteettisyys, yrityksen ja/tai tuotteen identiteetti sekä käyttäjäystävällisyys. Väripsykologia on ala, joka analysoi sitä, miten
erilaiset värit ja väriyhdistelmät vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen ja tunteisiin. Mikään
väri ei kuitenkaan yksiselitteisesti saa ihmistä toimimaan tai ajattelemaan tietyllä tavalla.
Väreistä syntyvät mielikuvat ovat myös kulttuuririippuvaisia. Väreillä on valtava määrä erilaisia yleisesti tunnettuja, symbolisia ja kulttuurisidonnaisia merkityksiä. (Beaird & George
2014, 53–54; Ylikarjula 2014, 6.)

2.4.1 Värien merkitykset
Punaista väriä pidetään usein veren ja tulen värinä. Tunnetiloista siihen yhdistetään muun
muassa rakkaus ja intohimo mutta myös pelko. Punainen on myös stimuloiva väri, jonka
tiedetään vilkastuttavan ihmisten aineenvaihduntaa. (Beaird & George 2014, 54; Ylikarjula
2014, 111–112.)
Oranssi on energinen väri, joka edustaa iloa ja luovuutta. Väri yhdistetään usein hedelmiin
ja vihanneksiin, kuten appelsiiniin ja porkkanaan. Joissakin kulttuureissa oranssi liitetään
esimerkiksi hedelmällisyyteen ja valaistumiseen. Koska oranssi on suhteellisen harvinainen väri luonnossa, sitä käytetään usein tilanteissa, joissa näkyvyys on erityisen tärkeää.
(Beaird & George 2014, 54–55; Ylikarjula 2014, 101.)
Keltainen on aktiivisuutta ja iloa huokuva väri. Se liitetään usein aurinkoon ja valoon. Hyvän näkyvyytensä vuoksi sitä käytetään muun muassa varoituksen merkkinä tai huomiokylteissä. (Beaird & George 2014, 55; Ylikarjula 2014, 27, 34.)
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Rauhoittava vihreä yhdistetään luontoon. Se symboloi kasvua, toivoa ja luottamusta. Sitä
pidetään elämän ja kevään värinä. Väri yhdistetään helposti luonnonsuojeluun mutta
myös esimerkiksi vaurauteen tai koulutukseen. (Beaird & George 2014, 56; Ylikarjula
2014, 59.)
Sininen kertoo avoimuudesta, älykkyydestä, turvallisuudesta ja järjestyksestä mutta myös
yksinäisyydestä ja surusta. Sininen on yleisesti pidetty väri, koska se yhdistetään taivaaseen ja veteen. Koska monikaan ruoka ei ole luonnostaan sininen, värin on huomattu vähentävän ruokahalua. (Beaird & George 2014, 56–57; Ylikarjula 2014, 39, 54.)
Aikoinaan purppura symboloi vaurautta ja valtaa, ja sitä pidettiin ruhtinaiden värinä, koska
se oli äärettömän kallis valmistaa. Purppura yhdistetään usein kukkiin ja viiniin. (Beaird &
George 2014, 57; Ylikarjula 2014, 130–131.)
Länsimaisessa kulttuurissa valkoinen viestii täydellisyydestä ja puhtaudesta, mutta esimerkiksi kiinalaisessa kulttuurissa valkoinen on kuoleman ja surun väri. Se symboloi esimerkiksi rauhaa ja viattomuutta mutta myös kylmyyttä ja tyhjyyttä. Ihmiskunnan alkuajoista lähtien valkoinen on yhdistetty taivaalliseen voimaan. (Beaird & George 2014, 58;
Ylikarjula 2014, 12, 22.)
Musta väri liitetään yleensä pahuuteen, pelkoon ja pimeyteen. Toisaalta se on myös voiman ja tyylikkyyden väri. Länsimaisessa kulttuurissa musta symboloi surua ja loppua.
(Beaird & George 2014, 58; Ylikarjula 2014, 83–84.)
Harmaata väriä pidetään vanhuuden, ikävystymisen, tasapainon ja mitäänsanomattomuuden värinä. Harmaa on myös surun, tuhkan ja hämärän väri, ja se kuvastaa elettyä elämää. (Ylikarjula 2014, 71,75.)

2.4.2 Väriympyrä ja väripaletit
Väriympyrä on kaava, joka auttaa ymmärtämään, miten värit muodostuvat ja miten väreistä voi muodostaa esteettisesti miellyttäviä väriyhdistelmiä. Väriympyrä rakentuu pääväreistä, väliväreistä ja tertiaariväreistä. Päävärit (punainen, sininen ja keltainen) ovat värejä, joita ei voi sekoittaa muista väreistä. Välivärit syntyvät, kun päävärejä sekoitetaan
keskenään. Punaisen ja keltaisen sekoituksesta syntyy oranssia, sinisen ja punaisen sekoituksesta violettia ja keltaisen ja sinisen sekoituksesta vihreää. Tertiaarivärejä, kuten sinivihreää tai punaoranssia, saa sekoittamalla pää- ja välivärejä keskenään. (Krause 2015,
14–20.)
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Harmonisen väripaletin luomisessa voi käyttää yhtä kuvassa 11 esitellyistä väriharmonioista, joita ovat monokromaattinen väripaletti, analoginen väripaletti eli lähivärit, vastavärit,
jakovastavärit tai triadinen väripaletti. (Malamed 2015, 148.)

Kuva 11. Väriharmoniat (mukaillen Malamed 2015, 149–153)

Monokromaattinen väripaletti muodostetaan käyttämällä yhtä väriä ja sen vaaleampia ja
tummempia sävyjä. Tätä palettia käyttämällä asioiden korostaminen voi kuitenkin olla hankalaa kontrastin puuttumisen takia. Lähiväreillä tarkoitetaan väriympyrässä vierekkäin olevia värejä, esimerkiksi oranssia ja keltaista. Lähiväripalettiin valitaan esimerkiksi kolme
rinnakkaista väriä. Kontrastia värien välille saa esimerkiksi värien kylläisyyttä sekä sävyä
muuttamalla. (Malamed 2015, 148, 151.)
Väriympyrän vastakkaisilla puolilla olevat värit muodostavat vastaväripareja, esimerkiksi
keltainen ja violetti, sininen ja oranssi tai vihreä ja punainen. Jotta paletti ei olisi liian voimakas, paletin toisen värin kylläisyyttä voi laskea. Jakovastaväreillä puolestaan tarkoitetaan yhdistelmää, jossa valitun perusvärin lisäksi otetaan sen vastavärin molemmilta puolilta kaksi yhtä kaukana olevaa lähiväriä. Triadiseen väripalettiin valitaan väriympyrältä
kolme väriä, jotka ovat kaikki yhtä kaukana toisistaan. Triadinen väripaletti toimii parhaiten, kun yhtä valituista väreistä käytetään päävärinä ja kahta muuta korostusväreinä.
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Väripaletteja voi rauhoittaa tai elävöittää tuomalla mukaan neutraaleja värejä, kuten valkoista, mustaa tai harmaata. (Beaird & George 2014, 79; Malamed 2015, 148,151.)
On tärkeää, että valitut värit kulkevat käsi kädessä halutun viestin kanssa. Värien pitää
viestittää brändistä ja samalla vedota kohderyhmään. Hyvä nyrkkisääntö on, että valitaan
yksi pääväri ja sille 1–2 korostusväriä. (Hagen & Golombisky 2013, 122.)

2.5

Typografia

Typografia on kirjainten ja tekstin kirjasintyyppien, sekä niiden värimaailman ja koon suunnittelua. Typografia liittyy myös oleellisesti siihen, miten kirjaimet tai teksti ovat vuorovaikutuksessa kuvien tai käyttöliittymän kanssa. Typografian tarkoituksena on esittää kirjoitettu kieli visuaalisesti sellaisessa muodossa, että viesti välittyy oikein. Käyttöliittymän typografia muun muassa otsikoissa, leipätekstissä, navigaatiossa ohjaa käyttäjäkokemusta.
(Graafinen 2015; Boss & Teague 2017.)

2.5.1 Kirjasintyypit
Usein termien ”fontti” ja ”kirjasintyyppi” ajatellaan tarkoittavan samaa asiaa. Kirjasintyypillä
tarkoitetaan merkkijoukkoa, joka voi sisältää eri painoisia (lihavoituja) ja tyylisiä, esimerkiksi kursivoitu, fontteja. Kirjasintyyppiä voidaan kutsua myös fonttiperheeksi. Sen sijaan
fontti on fonttiperheen jäsen, jolla on tietty paino ja tyyli. (Boss & Teague 2017, 16.)
Kirjasintyyppejä voidaan luokitella usealla eri tavalla. Verkkosuunnittelussa fonttityypit luokitellaan ominaisuuksiensa mukaan viiteen päätyyliin, jotka ovat serif, sans-serif, kursiivi,
fantasia ja monospace (kuva 12). Päätteellistä serif-fonttia suositaan painetussa tekstissä,
koska sen koukeroiset muodot johdattelevat silmää ja tekevät siitä helppolukuisen. Seriftyylisen fontin luettavuus kuitenkin saattaa kärsiä näytöllä, etenkin pienikokoisena. Seriffontteja ovat esimerkiksi Times New Roman ja Baskerwille. Sen sijaan näytöllä toimii hyvin linjoiltaan tasainen päätteetön sans-serif, joka toisaalta voi näyttää persoonattomalta.
Sans-serifejä ovat esimerkiksi Arial, Gill Sans ja Helvetica. Fontista riippuen kursiivityylinen fontti voi muistuttaa joko muodollista käsin kirjoitettua fonttia tai epämuodollista käsinkirjoitusta tai kalligrafiaa. Ilmeikkäät ja koristeelliset fontit, jotka eivät sovi mihinkään edellisistä tyyleistä, kuuluvat fantasiatyyliin, ja ne ovat lähes yksinomaan otsikkotyylisiä fontteja.
Monospace-fontteja ei määritellä niinkään tyylin vaan merkkien välistyksen mukaan. Periaatteessa mikä tahansa fontti voi olla monospace, jos sanan jokainen merkki vie yhtä paljon tilaa: joko merkki itsessään tai tyhjän tilan avulla. (Boss & Teague 2017, 42–48.)
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Kuva 12. Fonttityypit (mukaillen Boss & Teague 2017, 43–48)

2.5.2 Fontin valinta
Koska näyttöjen pikselitiheys on huonompi kuin painetun tekstin, hyvin pienellä kirjoitettu
teksti ei näy selkeästi näytöltä katsottuna. Näytölle sopivat kirjasintyypit, jotka ovat muodoltaan yksinkertaisia ja avoimia, jolloin kirjainten sisään jää runsaasti tyhjää tilaa. Myös
tavallista väljempi merkkivälistys parantaa luettavuutta. Luettavuuteen vaikuttaa lisäksi se,
kuinka helppoa samankaltaisten kirjainten tai merkkien erottaminen toisistaan on. (Itkonen
2019, 70, 73.)
Kirjasintyyppi valitaan välitettävän viestin tunnelman ja käyttökohteen mukaan. Leikkisät
fontit sopivat tunnelmaltaan iloiselle verkkosivulle, kun taas yksinkertaiset ja siistilinjaiset
fontit antavat ammattimaisemman kuvan. Käyttökohteen mukaan fontit voidaan jakaa kahteen ryhmään: visuaalisesti jämäkät otsikkotyyppiset fontit ja leipätekstityyliset fontit.
(Boss & Teague 2017, 4, 41.)
Otsikkotyylisiä fontteja käytetään verkkosivun niissä osissa, joissa asian korostaminen on
tärkeää, kuten otsikoissa, navigaatiossa ja ohjaimissa. Verkkosivuston otsikot ovat usein
leipätekstiin verrattuna suurempia esimerkiksi kooltaan ja välistykseltään. Myös väreillä ja
fonttivalinnalla voi korostaa otsikoita. Leipätekstifontteja käytetään yleensä tekstikappaleissa, listoissa ja taulukoissa, jolloin valitun fontin tärkein ominaisuus on luettavuus.
(Boss & Teague 2017, 94–97.)
Verrattaessa pien- ja suuraakkosia keskenään pienaakkosia on helpompi ja nopeampi lukea. Pienaakkosten merkit poikkeavat toisistaan ylä- ja alapidennyksien ansiosta, kun
taas suuraakkoset muodostavat tasakorkuisen ketjun, joka vaatii pienaakkosilla kirjoitettua
vastinettaan enemmän tilaa. Suuraakkoset sopivat lyhyeen ja ytimekkääseen sanaan tai
lausahdukseen, mutta eivät pitkiin virkkeisiin. Suurakkoset toimivat hyvin esimerkiksi kirjojen kansissa ja julisteissa. (Itkonen 2019, 73–74.)
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3

Käyttäjäkokemussuunnittelu (User experience design)

Termit ”käyttöliittymäsuunnittelu” ja ”käyttäjäkokemussuunnittelu” sekoitetaan usein keskenään. Konsepteilla on selkeä merkitysero, mutta silti ne liittyvät kiistämättömästi toisiinsa. (Bank 2014.)
Käyttöliittymä on se, minkä kanssa käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa selatessaan verkkosivua tai käyttäessään sovellusta. Käyttäjäkokemus on kaikkien niiden asioiden summa,
joita käyttäjä näkee, kuulee, koskee tai ajattelee ollessaan vuorovaikutuksessa yrityksen
palveluiden tai tuotteiden kanssa. Käyttäjäkokemus on verkkosivun tai sovelluksen käyttäjässä aiheuttama abstrakti tunne. Yksinkertaisesti ilmaistuna käyttöliittymäsuunnittelua on
esimerkiksi värimaailmaan liittyvät valinnat. Se taasen, miten käyttäjät kokevat valitut värit,
on osa käyttäjäkokemusta. (Bank 2014; Platt 2016, 2.)
Koska tietoteknisiä ratkaisuja tarjoavia palveluita on nykyään niin paljon, käyttäjien ei
enää tarvitse vain tyytyä johonkin, vaan he voivat valita parhaan käyttäjäkokemuksen antavan palvelun. Nykypäivän ohjelmistoteollisuuden yksi tärkeimpiä kilpailuetuja onkin käyttäjäkokemus, mistä syystä käyttäjäkokemussuunnittelu on merkittävä osa palveluiden
suunnittelua. (Platt 2016, 3.)
Ennen käyttäjäkokemuksen suunnittelun aloittamista, on ymmärrettävä kaksi asiaa: mikä
on käyttäjän kohtaama ongelma, johon pyritään tarjoamaan ratkaisu ja mitkä ovat yrityksen päätavoitteet. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ei voi perustua ainoastaan suunnittelijan olettamuksiin siitä, mitä käyttäjä haluaa tai ei halua. Siksi on tärkeää selvittää, mitä
käyttäjät todella tarvitsevat ja ajattelevat tuotteesta tai palvelusta, ja perustaa suunnitteluvalinnat testeistä tai haastatteluista kerätyn konkreettisen näytön pohjalle. (InVision 2019.)
Käyttäjät viettävät suurimman osan ajastaan muilla verkkosivuilla kuin sinun
verkkosivullasi (Nielsen 2017, kirjoittajan suomennos).
Kun ihmiset vierailevat useilla eri verkkosivuilla, he alkavat saada käsityksen siitä, miten
verkkosivut toimivat ja mitkä käytännöt niissä toistuvat. Kun sivu suunnitellaan siten, että
se toimii kuin muutkin verkkosivut, sivulle tulevat käyttäjät tietävät, miten järjestelmä toimii
ja pystyvät keskittymään olennaiseen: tuotteeseen, palveluun tai viestiin. Järjestelmää,
joka ei noudata opittuja sääntöjä, on vaikea käyttää, mikä saa käyttäjät helposti siirtymään
toiseen, ymmärrettävämpään palveluun. Kun verkkosivu tai sovellus on käytettävä, taidoiltaan ja kokemukseltaan keskimääräisen käyttäjän saama hyöty on suurempi kuin käytöstä
aiheutunut vaiva. (Krug 2014, 9; Nielsen 2017.)
Älä pakota minua ajattelemaan (Krug 2014, 10, kirjoittajan suomennos).
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Huonosti suunniteltu käyttöliittymä aiheuttaa käyttäjälle päänvaivaa. Missä järjestyksessä
käyttöliittymää pitäisi tarkastella? Mitä jokin sana tarkoittaa? Voiko jotakin elementtiä klikata? Käyttäjäkokemussuunnittelun tärkein sääntö on, että onnistunut käyttöliittymä ei
vaadi käyttäjän aikaa tai vaivaa järjestelmän toiminnan ymmärtämiseen. Jos jokin käyttöliittymän elementti on mahdotonta toteuttaa siten, että käyttäjä kokee sen itsestään selvänä, elementin pitää vähintään selittää itse itsensä, esimerkiksi värin, koon tai nimikkeen
avulla. Kuvassa 13 on esitetty, millainen on selkeä painike ja millainen sitä vastoin vaatii
käyttäjää ajattelemaan. (Krug 2014, 11, 13, 18.)

 SELVÄSTI KLIKATTAVA

VAATII AJATTELUA →

Itsestään selvä:

Vaatii jonkin verran ajattelua:

Vaatii ajattelua:

Tuo on linkki.

Tuo on varmaan linkki.

Tapahtuuko tuosta mitään?

Lähetä

Lähetä

Lähetä

Kuva 13. Hyvin ja huonosti suunnitellut painikkeet (mukaillen Krug 2014, 15)

3.1

Käyttäjäkokemuksen osatekijät

Käyttäjäkokemus syntyy muustakin kuin käytettävyydestä. Kuvassa 14 on Peter Morvillen
kehittämät seitsemän tekijää, jotka vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. (Interaction Design
Foundation 2020.) Osatekijät selitetään tarkemmin kuvan alla.

Kuva 14. Seitsemän käyttäjäkokemukseen vaikuttavaa tekijää (mukaillen Interaction Design Foundation 2020)
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1. Hyödyllinen: Jotta tuotteella on mahdollisuus menestyä markkinoilla, sen täytyy
olla hyödyllinen. Hyödyllisyydellä ei aina tarkoiteta konkreettista hyötyä – myös
hauska tai esteettisesti miellyttävä tuote voidaan kokea hyödyllisenä. Esimerkiksi
mobiilipeli ei välttämättä tuota käyttäjälle konkreettista hyötyä, mutta sen pelaaminen voi tuottaa mielihyvää. (Interaction Design Foundation 2020.)
2. Käytettävä: Käytettävän tuotteen käyttö on tehokasta ja intuitiivista, eikä käyttäjän
tarvitse miettiä liikaa päästäkseen tavoitteeseensa. Vaikka sovellus olisi hyödyllinen, käyttäjäkokemus on huono, jos sitä on vaikea käyttää. Esimerkiksi vaikeaselkoiset kuvakkeet ilman tekstinimikkeitä heikentävät käyttäjän ymmärrystä sovelluksen toiminnoista ja hidastavat käyttäjän toimintaa. (Interaction Design Foundation
2020; Costa 2020.)
3. Löydettävä: Digitaalisista tuotteista, kuten verkkosivuista tai sovelluksista puhuttaessa, löydettävyydellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjän on helppo navigoida tarvitsemansa tiedon luokse. Esimerkiksi sellaiset käyttöliittymäelementit, jotka vaativat
ohjeita, pitää suunnitella uudestaan, sillä ne eivät edistä löydettävyyttä. (Interaction
Design Foundation 2020; Costa 2020.)
4. Luotettava: Käyttäjän täytyy pystyä luottamaan tuotteeseen: siihen, että tuote tekee työnsä ja siihen, että tuote on tarpeeksi kestävä ja ajan tasalla. Luotettavuudesta kertovat esimerkiksi aidot käyttäjäarvostelut. (Interaction Design Foundation
2020; Costa 2020.)
5. Haluttava: Tuotteen haluttavuuteen vaikuttavat muun muassa tuotteen identiteetti,
brändäys, esteettisyys ja tuotteen käyttäjässä herättämät tunteet. Esimerkiksi jos
kaksi sovellusta ovat toiminnoiltaan täysin samanlaisia, eli vastaavat käyttäjän tarpeeseen yhtä hyvin, käyttäjä todennäköisesti valitsee sovelluksen, joka miellyttää
häntä enemmän tunnetasolla. (Interaction Design Foundation 2020.)
6. Saavutettava: Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että kaikenlaiset ihmiset, esimerkiksi värisokeudesta tai kuulo- tai näkövammasta huolimatta, pystyvät käyttämään verkkosivua tai sovellusta. Kun tuote suunnitellaan saavutettavaksi, se on
usein helppokäyttöisempi myös sellaisille käyttäjille, joille saavutettavuus ei ole
välttämätöntä. Verkkosivun tai sovelluksen saavutettavuutta voidaan parantaa lisäämällä esimerkiksi mahdollisuus käyttää näytönlukuohjelmaa, puheentunnistusta, värisuodatinta tai tekstin kokoa suurentavaa toimintoa. (Interaction Design
Foundation 2020; Costa 2020.)
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7. Arvoa tuottava: Tuotteen on tuotettava arvoa sekä käyttäjälle että tuotteen kehittäneelle tai sitä myyvälle yritykselle. Käyttäjän hankintapäätökseen vaikuttaa se, millaiseen ongelmaan tuote vastaa. Edullinen tuote, joka vastaa hankalasti ratkaistavaan ja kalliiseen ongelmaan menestyy todennäköisesti paremmin kuin kallis
tuote, joka ratkaisee halvan ja helpon ongelman. (Interaction Design Foundation
2020.)

3.2

Verkkosivujen ja sovellusten lukutavat

Käyttöliittymäsuunnittelussa on tärkeää huomioida, että käyttäjät jättävät lukematta suurimman osan kaikesta sisällöstä. Läpilukemisen sijaan käyttäjät silmäilevät sisällön läpi,
tyytyvät ensimmäiseen järkeenkäypään vaihtoehtoon ja rämpivät järjestelmässä miettimättä, miten asiat oikeasti toimivat. (Krug 2014, 22, 24, 25.)

3.2.1 Scanning (silmäily)
Steve Krug käyttää tästä verkon lukutavasta termiä ”scanning”. Aiheesta on kirjoitettu jonkin verran myös suomeksi, ja suomeksi termi käännetään yleensä ”silmäilynä”.
Silmäily on ihmiselle luontainen tapa pyrkiä suodattamaan epäolennainen tieto olennaisesta. Silmäily johtuu yleensä siitä, että käyttäjällä on joko jokin tavoite, mihin hän haluaa
päästä mahdollisimman tehokkaasti, tai hän on kiinnostunut vain osasta tietoa. Tapa silmäillä riippuu pitkälti siitä, mitä käyttäjä etsii, millaisia aiempia kokemuksia käyttäjällä on,
miten käyttöliittymä on rakennettu ja millaista sisältöä käyttöliittymässä on. Tutkimuksissa
on havaittu erilaisia silmäilytapoja, joista tunnetuin on todennäköisesti F-malli. (Krug 2014,
22; Pernice 2017.)
F-malli on oletusarvoinen silmäilytapa, jos käyttöliittymän sisällössä ei ole käyttäjän silmää
ohjailevia kiintopisteitä. Mallissa käyttäjän katse seuraa tavallaan F-kirjaimen muotoa. Ensin käyttäjä silmäilee käyttöliittymän yläosaa horisontaalisesti. Seuraavaksi hän siirtyy sisällössä hieman alemmaksi ja silmäilee sisältöä uudestaan vaakatasossa. Lopulta käyttäjä silmäilee sivua eteenpäin keskittyen sivun vasempaan laitaan. F-mallissa käyttäjän
katse keskittyy sivun sisällön yläosaan ja vasempaan laitaan, mistä syystä esimerkiksi oikeassa laidassa olevä tärkeä informaatio jää helposti kokonaan ilman käyttäjän huomiota.
F-mallin mukaista silmäilyä ilmenee eniten silloin, kun tekstisisältöä ei ole muotoiltu esimerkiksi väliotsikoilla ja luetelmilla, tai kun käyttäjä haluaa löytää tarvitsemansa tiedon nopeasti eikä ole kiinnostunut lukemaan tekstisisältöä kokonaisuudessaan. (Pernice 2017.)
Käyttöliittymää ei pidä suunnitella F-mallia ajatellen vaan siten, että käyttäjä tietää, missä
järjestyksessä sisältöä kannattaa silmäillä. Käyttäjän katsetta voi ohjata haluttuun
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suuntaan muotoilemalla tekstiä esimerkiksi huomion kiinnittävillä otsikoilla ja väliotsikoilla,
lihavoimalla tärkeitä sanoja ja lauseita, luetelmilla, muusta tekstistä erottuvilla linkeillä
sekä pitämällä tekstimäärän mahdollisimman kompaktina. (Pernice 2017.)
Muita silmäilytapoja ovat esimerkiksi kerroskakkumalli, jossa käyttäjä silmäilee lähinnä
vain otsikot ja jättää leipätekstin lukematta, malli, jossa käyttäjä etsii kohdistetusti esimerkiksi linkkejä tai numeroita, silmäilytapa, jossa käyttäjä jättää lukematta virkkeen ensimmäiset sanat, jos ne toistuvat samoina esimerkiksi luetelmissa ja malli, jossa käyttäjä kohdistaa katseen vain tiettyyn osaan näyttöä edetessään sivulla – käyttäytyminen yleisempää mobiiliselaamisessa. (Pernice 2017.)

3.2.2 Satisficing (tyytyminen)
Vaikka käyttäjät silmäilevät sivuja läpi, he eivät yleensä punnitse eri vaihtoehtoja, miettien,
mikä niistä olisi paras, vaan valitsevat helposti ensimmäisen vaihtoehdon, jonka uskovat
johtavan haluttuun lopputulokseen. Krug kutsuu tällaista verkkosivujen ja sovellusten selaustapaa englanninkielisellä termillä ”satisficing” – tyytyminen. Tällaisen käyttäytymisen
taustalla on usein esimerkiksi kiire tai se, että virheistä ei rangaista. (Krug 2014, 24–25.)
Toimiminen optimaalisesti vain oikeaa reittiä etsien vie enemmän aikaa kuin tyytyminen
kohtuulliseen vaihtoehtoon. Jos verkkosivu tai sovellus on suunniteltu huonosti, paras
vaihtoehto ei välttämättä kuitenkaan ole se oikea. Käyttäjät uskaltavat kokeilla herkästi eri
vaihtoehtoja silloin, kun he tietävät pääsevänsä takaisinpainikkeella alkutilanteeseen. Lisäksi kokeileminen on hauskempaa kuin vaihtoehtojen punnitseminen. Oikea arvaus nopeuttaa toimintaa, väärä arvaus saattaa johtaa yllättäen hyvään lopputulokseen. (Krug
2014, 24–25.)

3.2.3 Muddling (rämpiminen)
Oli kyseessä sitten verkkosivu, sovellus tai kodinkone, useat käyttäjät yrittävät selvittää,
miten järjestelmä toimii kokeilemalla eri asioita ja toimintoja. Käyttäjät jättävät käyttöohjeiden lukemisen väliin ja keksivät itselleen sopivimman ja ymmärrettävimmän tavan käyttää
järjestelmää. Jos järjestelmä tuottaa käyttäjälle hänen tarvitsemansa palvelun tai antaa lisäarvoa, käyttäjän ei välttämättä tarvitse edes ymmärtää, miten järjestelmä todella toimii.
Esimerkiksi selain on todellisuudessa sovellus, jolla voi näyttää verkkosivuja, mutta monet
käyttäjät ymmärtävät selaimen hakukoneena, jolla he voivat etsiä tietoa. Jos järjestelmä
toimii tarpeeksi hyvin, monille on yhdentekevää, miten järjestelmä toimisi optimaalisesti.
Tällaisesta verkon selaustavasta Krug käyttää termiä ”muddling” – rämpiminen. (Krug
2014, 25–26.)
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Käytettävyystesteissä rämpimistä nähdään esimerkiksi silloin, kun testihenkilö vastoin
kaikkia suunnittelijan odotuksia klikkaa aivan muualta kuin suunnittelija olisi kuvitellut.
Suunnittelijan harkitusti mietityt painikkeiden nimikkeet saattavat olla käyttäjälle vaikeaselkoisia tai jokin muu painike tuntuu järkevämmältä vaihtoehdolta. Verkkosivu tai sovellus,
jota käyttäessään ihminen tekee vain vähän virheitä, tuottaa käyttäjälle enemmän arvoa
kuin vaikeaselkoinen järjestelmä. Kun käyttäjä ymmärtää, miten järjestelmä toimii sekä
mitä hyötyä siitä hänelle on, käyttäjä mielellään myös käyttää sitä. (Krug 2014, 27.)

3.3

Persoonat

Persoonat ovat kuvauksia tyypillisistä verkkosivun tai sovelluksen käyttäjäkohderyhmän
jäsenistä. Ne piirtävät kuvaa, siitä millainen henkilö todella käyttäisi verkkosivua tai sovellusta. Persoonat myös heijastavat kohderyhmän käyttäjien mahdollisia käyttäytymismalleja. Vaikka persoonat ovat kuvitteellisia henkilöitä, harkitusti mietityt persoonat auttavat
käyttäjäkokemussuunnittelijoita sekä sovellus- ja verkkosivukehittäjiä tekemään päätöksiä.
(Unger & Chandler 2012, 130.)
Persoonien täytyy vastata tiettyä määrää kohderyhmän jäsenistä. Persoonat perustuvat
tuotteen tai palvelun todellisiin käyttäjiin. Ne koostetaan suuremmasta joukosta ihmisiä,
mutta lopputuloksena persoona näyttäytyy yhtenä tarkoin määriteltynä käyttäjänä. Suunniteltavasta käyttöliittymästä riippuen persoonia luodaan 3–7 kappaletta, jotta ne edustavat
tarpeeksi laajaa joukkoa kohderyhmän jäsenistä. (Unger & Chandler 2012, 131.)
Persoonat luodaan niin, että ne kuvaavat mahdollista käyttäjää uskottavasti ja samaistuttavasti. Persoonien tiedoista pitäisi löytyä vähintään seuraavat asiat: kuva, nimi, ikä,
asuinpaikka, ammatti sekä lyhyt biografia. Persoonien henkilökuvina voidaan käyttää esimerkiksi kuvapankista ladattuja kuvia, joissa esiintyy persoonien elämäntilanteisiin ja henkilökuvauksiin sopivia luonnollisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Jotta persoonat olisivat lähestyttävämpiä ja mieleenpainuvampia, niille annetaan nimi. Persoonan ikä kertoo persoonan elämäntilanteesta ja käyttäytymismalleista. Joskus persoonan asuinpaikalla voi
olla vaikutusta persoonan käyttäytymismalleihin. Esimerkiksi asuinkulujen suuruus tai palvelujen kaukainen sijainti voivat vaikuttaa persoonan ostokäyttäytymiseen. Persoonan työ
kertoo siitä, millaisista asioista persoonan päivä koostuu. Biografia on se persoonan
osuus, joka viimeistelee kuvan uskottavasta ja samaistuttavasta käyttäjästä. Persoonien
biografiat perustuvat tuotteen todellisiin käyttäjiin. Biografioissa esiintyvät asiat heijastavat
todellisten käyttäjien osaamista, mielenkiinnon kohteita ja elämäntilanteita. Käyttöliittymästä tai tuotteesta riippuen edellä mainittujen tietojen lisäksi persooniin voidaan lisätä
myös muita tarkentavia tietoja, kuten koulutustaso, palkkataso, harrastukset, tekninen tai
sosiaalinen osaaminen. (Unger & Chandler 2012, 134–138.)
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3.4

Käytettävyystestaaminen

Kun suunnittelija työskentelee tarpeeksi pitkään käyttöliittymän parissa, ongelmakohtia on
vaikea havaita. Onnistuneen käyttöliittymän suunnittelemiseksi, testaaminen on pakollista.
Testit kertovat, miten eri tavoilla ihmiset käyttävät ja ymmärtävät järjestelmiä. (Krug 2014,
113.)

3.4.1 Testaustapa
Käytettävyystestitilanteessa yksi käyttäjä kerrallaan testaa esimerkiksi verkkosivua tai sovelluksen prototyyppiä suorittamalla ennalta määriteltyjä tehtäviä – skenaarioita. Testin
tarkoituksena on antaa testihenkilön todella käyttää tuotetta, eikä vain kertoa mielipiteitään ja tuntemuksiaan tuotteesta. Testin ohjaaja eli fasilitaattori tekee muistiinpanoja asioista, jotka testin aikana hämmentävät tai turhauttavat käyttäjää. (Krug 2014, 113–114.)
John Brooken vuonna 1986 kehittämän SUS-kyselyn (System Usability Scale) avulla voidaan nopeasti ja edullisesti testata lähes minkä tahansa järjestelmän käytettävyyttä. Kysely ei kerro koko totuutta, mutta tarjoaa kohtuullisen luotettavaa tietoa järjestelmän käytettävyyden onnistumisesta. SUS-kysely sisältää kymmenen väittämää liittyen testattuun
käyttöliittymään. Standardiväittämiä voi tarvittaessa muokata vastaamaan paremmin testattavan järjestelmän tarpeisiin sopivaksi. Testihenkilöt vastaavat asteikolla 1–5, missä
määrin he ovat samaa mieltä väittämän kanssa: täysin eri mieltä = 1 ja täysin samaa
mieltä = 5. (Thomas.)
Tulokset lasketaan siten, että parittomiin väittämiin vastatuista arvoista vähennetään 1.
Parillisten väittämien arvot vähennetään luvusta 5. Luku 4 on siis korkein mahdollinen
väittämää kohden saatavissa oleva arvo. Saadut luvut lasketaan yhteen ja kerrotaan luvulla 2,5. Tulokseksi muodostuu luku, joka on korkeintaan 100. Mitä lähemmäksi sataa
SUS-kyselyn tuloksilla päästään, sitä paremmaksi testihenkilöt ovat kokeneet järjestelmän
käytettävyyden. Keskiarvotulos on 68. Keskiarvotuloksen saanut järjestelmä toimii kohtuullisesti, mutta käytettävyydessä olisi parannettavaa. Luvun 51 alittava tulos kertoo hälyttävistä käytettävyysongelmista. Sitä vastoin luvun 80,3 ylittävä tulos kertoo, että tilanne
käytettävyyden suhteen on jo hyvällä tasolla. (Thomas.)

3.4.2 Testihenkilöt
Testaamisesta on aina hyötyä. Jopa huonosti suunniteltu käytettävyystesti kohderyhmään
kuulumattoman käyttäjän tekemänä, antaa tärkeää tietoa käyttöliittymän toimivuudesta.
Steve Krugin mukaan kolme testihenkilöä testikierrosta kohden on riittävästi, sillä
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testaamisen tarkoituksena ei ole todistaa mitään. Jonkin asian todistamiseen tarvittaisiin
määrällistä testaamista. Käytettävyystestien tarkoituksena on tuottaa laadullista tietoa
käyttöliittymän käytettävyyden ongelmakohdista, mistä syystä testaajaryhmä voi olla pienikin. Kaikkia ongelmia ei myöskään tarvitse löytää, sillä se olisi mahdotonta ja virheiden
korjaamiseen vaadittaisiin liikaa resursseja. Siksi on tärkeää keskittyä korjaamaan vakavimmat ongelmat. Todennäköisesti jo kolme testihenkilöä kohtaa käyttöliittymän merkittävimmät ongelmakohdat. (Krug 2014, 114, 119.)
Sen sijaan Jacob Nielsen (2000) on määritellyt sopivaksi testihenkilöiden määräksi viisi
henkilöä. Nielsenin ja Tom Landauerin tekemässä tutkimuksessa selvisi, että jo yksi testihenkilö löysi noin kolmanneksen käytettävyysongelmista. Toinen testihenkilö löysi uusia
ongelmakohtia, mutta myös useita samoja kuin aiempi testaaja. Viidennen testihenkilön
kohdalla käytettävyyden näkyvimmät ongelmat olivat tulleet esille jo useampaan kertaan,
eikä uusia käytettävyysongelmia löytynyt enää niin paljon, että testejä olisi kannattanut jatkaa. Nielsen kehottaa mieluummin testaamaan useasti käyttöliittymän kehityksen eri vaiheissa, kuin tuhlaamaan aikaa testaamalla liian monella henkilöllä testikierrosta kohden.
Viisi testihenkilöä on siis riittävästi, paitsi jos tarkoituksena on tuottaa määrällistä tilastotietoa, jolloin testihenkilöitä pitäisi hänen mielestään olla vähintään 20 (Nielsen 2012).
Krugin ja Nielsenin huomioiden pohjalta voidaan päätellä, että 3–5 testihenkilöä riittää paikallistamaan merkittävimmät ongelmakohdat käyttöliittymässä. Testihenkilöiden määrää
tärkeämpää on suorittaa useampia testikierroksia suunnitteluprosessin eri vaiheissa.
Jos oikeaan kohderyhmään kuuluvien testihenkilöiden rekrytoiminen on haasteellista, osa
käyttäjäkokemustesteistä voidaan tehdä hyvin myös kohderyhmään kuulumattomilla henkilöillä. Varsinkin testaamisen ensimmäisillä kierroksilla käyttöliittymän suurimmat ongelmakohdat ovat todennäköisesti epäloogisuuksia, jotka aiheuttavat päänvaivaa lähes millaiselle testihenkilölle tahansa. Jos verkkosivu tai sovellus on suunnattu esimerkiksi tietylle
ammattikunnalle, on kuitenkin hyvä, jos osa testihenkilöistä kuuluu kohderyhmään. Näin
pystytään selvittämään, ymmärtävätkö kohderyhmän jäsenet esimerkiksi järjestelmässä
käytetyn sanaston. (Krug 2014, 120.)

3.4.3 Testitilanne
Optimaalinen testitilanne tapahtuu hiljaisessa tilassa, jossa testihenkilö saa rauhassa testata käyttöliittymää. Testiä ohjaa fasilitaattori. Fasilitaattorin tehtävänä on auttaa testihenkilöä keskittymään testitilanteeseen ja rohkaista kertomaan käyttöliittymän ja skenaarioiden herättämistä ajatuksista ääneen. Seuraamalla, mitä testihenkilö tekee ja kuulemalla,
mitä tämä kutakin skenaariota suorittaessa ajattelee, käyttöliittymää päästään

35

tarkastelemaan ulkopuolisen silmin. Tarvittaessa testaajan näyttöä jakamalla, testitilannetta voivat seurata myös muut tiimin jäsenet sekä muiden sidosryhmien edustajat. (Krug
2014, 122.)
Käytettävyystestit koostuvat yleensä seuraavista vaiheista: alkuselostus, taustakysymykset, kotisivukierros, skenaarioiden suorittaminen, tarkentavat kysymykset ja testitilanteen
lopettaminen. Alkuselostuksessa testihenkilölle selvennetään, miten testitilanne toimii.
Taustakysymyksillä selvitetään esimerkiksi, kuinka paljon testihenkilöllä on kokemusta
vastaavista järjestelmistä tai tietokoneiden käytöstä yleensä. Kotisivukierroksen aikana
käyttäjä voi kertoa käyttöliittymän herättämästä alkuvaikutelmasta. Testitilanteen tärkein
osuus on skenaarioiden suorittaminen. Skenaariot vastaavat niitä tehtäviä, joita verkkosivulla tai sovelluksella on tarkoituskin tehdä, esimerkiksi uuden käyttäjän luominen, sisäänja uloskirjautuminen, tietyn tuotteen etsiminen ja sen siirtäminen ostoskoriin. Testin suorittamisen aikana fasilitaattorin pitäisi välttää johdattelevia kysymyksiä tai ohjeita. On tärkeää, että testihenkilö pyrkii suorittamaan tehtävät siten kuin hän suorittaisi ne ilman fasilitaattorin läsnäoloa. Jos testihenkilö ei millään pääse tehtävässä eteenpäin, skenaariota ei
tarvitse suorittaa tai fasilitaattori voi esimerkiksi tarkentaa, mitä tehtävässä vaaditaan.
Tehtävien suorittamisen jälkeen testihenkilölle voidaan tarvittaessa vielä esittää tarkentavia kysymyksiä testin aikana nousseista ongelmista tai esimerkiksi käyttöliittymässä esiintyvistä elementeistä, joita testihenkilö ei testin aikana klikannut tai kommentoinut. (Krug
2014, 125–126, 136.)
Käytettävyystesteissä nousevat tyypillisimmät ongelmat liittyvät usein seuraaviin asioihin:
•

konseptin epäselvyys eli käyttäjä ei ymmärrä ollenkaan, mitä verkkosivu tai sovellus tekee

•

huonosti valittu sanasto eli käyttöliittymässä olevat nimikkeet eivät kohtaa käyttäjän odotuksia siitä, millä nimellä jonkin toiminnon pitäisi löytyä

•

liikaa informaatiota eli käyttäjä ei onnistu löytämään tarvitsemaansa tietoa, sillä
asiat ovat epäloogisessa järjestyksessä, hierarkia ei ole selkeä tai käyttöliittymän
elementit kilpailevat liikaa huomiosta keskenään. (Krug 2014, 137.)

Kun käytettävyysongelmat on löydetty, käyttöliittymään täytyy tehdä muutoksia. Osa ongelmista voi olla sellaisia, että niitä ei pysty tai edes kannata korjata, joten on keskityttävä
jälleen niihin ongelmiin, joilla on merkittävin vaikutus järjestelmän käytettävyyteen. Joskus
testihenkilöt antavat ehdotuksia liittyen uusiin toiminnallisuuksiin tai tapoihin toteuttaa jokin
toiminto. Näihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella, sillä osallistujat ovat harvoin
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itse suunnittelijoita. Toisinaan näistä ideoista saattaa poikia kuitenkin jotain, joka antaa
esimerkiksi sovelluskehittäjille uusia kehitysideoita. (Krug 2014, 138–139.)
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4

Case: Wertte Oy – Spina

Opinnäytetyön toimeksiantaja on vuonna 2019 perustettu startup-yritys, Wertte Oy, joka
erikoistuu terveydenhuollon ja hoitoalan laitteiden kehittämiseen. Toimeksiannossa pyydettiin suunnittelemaan käyttöliittymä Spina-sovellukselle (työnimi), jolla käyttäjä voi tarkastella selkäsensorilla kerättyä dataa. Sovellus on suunnattu erityisesti fysioterapeuteille
ja selkärangan liikkuvuuden parissa työskenteleville ihmisille. Sovellus sopii myös esimerkiksi opetuskäyttöön fysioterapian opintoihin.
Wertte Oy:n Spinassa yhdistyvät tutkittavalle henkilölle puettava selkärangan liikkuvuudesta tietoa keräävä mittauslaitteisto, ja sovellus, jolla laitteiston mittaustuloksia voidaan
tutkia. Selkään mittauksen ajaksi kiinnitettävän selkäsensorin keräämä tieto tallentuu SDkortille. Unity-kehitysalustalla toteutettu sovellus lukee SD-kortille tallennetun datan ja luo
sen perusteella kolmiulotteisen selkärankamallin, joka voidaan siirtää tietokoneelle tai mobiililaitteeseen joko langattomasti tai suoraan SD-kortilta.
Opinnäytetyössä suunniteltavalla käyttöliittymällä fysioterapeutti voi hallita ja analysoida
selkärankamallia sekä tarkastella laitteiston keräämiä tuloksia ja tehdä niiden perusteella
suunnitelmia potilaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyen. Opinnäytetyössä käsitellään käyttöliittymän suunnittelua käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun näkökulmasta – ei
ohjelmoinnin näkökulmasta. Työn lopputuloksena toimeksiantaja saa käytettävyystestien
perusteella suunnitellun prototyypin käyttöliittymän ulkoasusta ja käytettävyystestien tulokset jatkokehitystä varten. Varsinaisen sovelluskehityksen tekee Wertte Oy opinnäytetyössä suunnitellun prototyypin pohjalta.
Opinnäytetyössä kehitettävältä käyttöliittymältä vaadittiin vähintään seuraavia toimintoja:
•

mallinnettavan datan tuominen sovellukseen

•

mallinnuksen hallinta
o

•

käynnistys, pysäytys ja nopeuden säätö

selkärankamallin näkymän hallinta
o

kuvakulman vaihtaminen

o

kuvan lähentäminen ja loitontaminen

•

asetusten muokkaaminen

•

kerätyn datan esittäminen graafisesti myöhempää käyttöä varten.
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4.1

Kohderyhmä ja suunnittelutapa

Spina-sovelluksen kohdekäyttäjiä ovat fysioterapeutit, fysioterapian parissa opetustyötä
tekevät henkilöt sekä alan opiskelijat. Lähtökohtaisesti opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman selkeä ja minimalistinen käyttöliittymä sovellukselle, jotta käyttöönotto ja käyttäminen olisi helppoa ja miellyttävää tietoteknisesti kaiken tasoisille käyttäjille.
Opinnäytetyön suunnittelutavaksi valittiin prototyypin tekeminen. Prototyypin avulla käyttöliittymää pystyttäisiin testaamaan todellisilla käyttäjillä. Opinnäytetyössä suunnittelutyökaluna käytettiin Adobe XD -käyttöliittymäsuunnittelutyökalua. Koska sovellusta ei ole ainakaan tuotannon alkuvaiheessa tarkoitettu käytettäväksi ja katsottavaksi älypuhelimella,
prototyyppi on suunniteltu tietokoneille ja tableteille sopivaksi.
Spina-sovelluksen kehitysalustaksi valittiin Unity-kehitysalusta sen helppokäyttöisyyden ja
monipuolisten kehittämisominaisuuksiensa vuoksi. Unity on maksuton ja sillä on mahdollista tehdä ohjelmistoja sekä tietokoneille että mobiililaitteille. Unity käyttää C#-ohjelmointikieltä, josta Wertte Oy:n sovelluskehittäjällä on kokemusta. Lisäksi Unityssä on pilvipalvelutoiminto, jonka avulla ohjelmoijat voivat kehittää sovellusta ryhmässä, ja kaikilla ryhmän
jäsenillä on saatavilla ajantasaiset sovellusversiot.

4.2

Sovellusta varten luodut persoonat

Tuotteen käyttäjäkohderyhmän perusteella luotiin kolme persoonaa, jotka kuvastavat kohderyhmän jäseniä mahdollisimman laajasti: fysioterapeuttiyrittäjä, fysioterapian opettaja
sekä fysioterapeuttiopiskelija (kuva 15). Persoonille annettiin nimi, ikä, ammatti ja asuinpaikka. Persoonille valittiin ilmaisesta kuvapankista henkilökuvat, jotka sopivat määriteltyihin henkilötietoihin.
Jokaiselle persoonalle luotiin lyhyt biografia sekä uraan liittyvät tavoitteet ja motivaatio selkäsensorisovelluksen käyttämiseen tai siitä kiinnostumiseen. Jokaiselle persoonalle määriteltiin yksilöllinen teknologinen osaaminen internetin käytön, mobiilisovellusten, sosiaalisen median sekä laitteistojen osalta, mikä kertoo heidän valmiuksistaan ottaa uusi teknologinen tuote käyttöön. Lisäksi jokaiselle persoonalle määriteltiin turhautumista aiheuttavia
asioita, jotka saattavat vaikuttaa kohdekäyttäjän päätökseen olla käyttämättä selkäsensoria. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi monimutkaiset laitteistot, epäselvät käyttöohjeet tai
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tuotteen hinta. Persoonien osaaminen sekä tavoitteet heijastuvat sovellukseen liittyvissä
ulkoasu- ja toiminnallisuusvalinnoissa.

Kuva 15. Sovellusta varten luodut persoonat
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Persoonista pyrittiin luomaan mahdollisimman totuudenmukaisia käyttäjäkohderyhmän jäseniä. Kaikkia persoonia yhdistää se, että heillä on vähintään keskivertotaidot internetin,
sosiaalisen median, laitteistojen ja mobiilisovellusten käytön suhteen. Jokainen heistä on
kiinnostunut tehostamaan omaa työskentelytapaansa.
31-vuotias yrittäjä, Daniel Holm, Vaasasta on kiinnostunut kehittämään omaa yritystoimintaansa ja saavuttamaan kilpailuetua. Danielille turhautumista aiheuttaa erityisesti kalliit
laitteistot. Opettajana toimiva Lotta Korhonen (50) pyrkii pitämään opetuksensa tason
mahdollisimman korkealla ja pysymään mukana alan trendeissä. Vaikka hän ei koe olevansa erityisen taitava laitteistojen käyttäjä, hän on halukas kokeilemaan uusia laitteita,
jos ne ovat tarpeeksi helppokäyttöisiä tai niissä on selkeät ohjeet. Fysioterapiaopiskelija
Katri Paavola (24) on taitava käyttämään erilaisia sovelluksia. Hänelle on tärkeää käyttöliittymien nykyaikainen ulkoasu ja miellyttävä käyttäjäkokemus.

4.3

Ulkoasuvalinnat ja toiminnallisuudet

Toimeksiantajan käyttöliittymään toivomien ominaisuuksien pohjalta luotiin persoonat mielessä pitäen sovelluksen käyttöliittymän prototyypin ensimmäinen versio. Tässä alaluvussa avataan sovelluksen toimintoja ja ulkoasuvalintoja pääpiirteittäin. Sovelluskehityksen ensimmäisessä vaiheessa ei ollut vielä täysin selvää, mitkä toiminnallisuudet olisivat
sovelluksen kohderyhmän jäsenten mielestä oleellisia. Opinnäytetyön puitteissa tehtyihin
lopullisiin suunnitteluvalintoihin pureudutaan tarkemmin testituloksia käsittelevässä alaluvussa.

4.3.1 Värivalinnat
Käyttöliittymän värimaailma (kuva 16) päätettiin Wertten brändin ja logon pohjalta. Pääväriksi valittiin yrityksen logossa esiintyvästä sinisestä (#004053) murrettu versio (#0B7992)
ja sen oranssi vastaväri (#ECA70B) käytettäväksi ensisijaisissa sekä aktiivisena olevissa
painikkeissa. Lisäväreiksi valittiin siniharmaa (#6B939F), jota käytetään painikkeissa, jotka
eivät ole kyseisellä hetkellä aktiivisena sekä neutraali vaalea harmaa (#D9D9D9) erottamaan toiminnallisuuksia tai käyttäjän tarvitsemaa tietoa sisältävät ikkunat taustasta. Sinisellä taustalla olevissa tertiäärisissä painikkeissa päädyttiin valkoiseen.

Kuva 16. Spina-sovelluksessa käytettävä väripaletti
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Värinä sininen kertoo turvallisuudesta ja luotettavuudesta, ja väriä käyttävätkin myös Suomessa useat tunnetut terveydenhuollon palveluja tarjoavat yritykset (kuva 17).

Kuva 17. Terveydenhuollon alan logoja (Aava, Terveystalo, Suomen fysioterapeutit)

4.3.2 Ensimmäisen version toiminnallisuudet
Käyttäjän ensimmäisenä tehtävänä on tuoda selkäsensorilla mitattu näyte sovellukseen
joko valitsemalla näyte tietokoneelta tai tuomalla se pilvipalvelusta. Kun näyte on saatu
tuotua järjestelmään, sitä voi hallita kahdella erillisellä liukusäätimellä (nopeus ja aikajana). Näytettä voi tutkia joko kääntämällä selkärankamallia vapaasti yhdellä ruudulla tai
tutkimalla sitä neljästä eri suunnasta samanaikaisesti. Selkäsensorin tuottamaa dataa
voisi lisäksi tarkastella numeerisina tai graafisina kaavioina omalla välilehdellä. Ohje-painikkeesta käyttäjän olisi tarkoitus pystyä tutustumaan sovelluksen käyttöön ja toimintoihin.
Sovelluksen kehittäjät olivat ajatelleet, että asetuksista käyttäjä voisi hallita näytteen tyyppiä (realistinen selkärankamalli / yksinkertaistettu malli), käyttöliittymänäkymän väritilaa
sekä asettaa oletusasetuksia. Erityisesti asetuksiin liittyen kohderyhmän jäseniltä toivottiin
palautetta prototyyppiin valittujen toimintojen tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta sekä
ideoita toiminnoista, jotka tekisivät sovelluksesta käytettävämmän tai hyödyllisemmän työvälineen.
Kuvassa 18 on käyttöliittymän ensimmäinen versio, jolla käytettävyystestit suoritettiin.
Koska käyttäjän ensimmäisenä tavoitteena on hakea mittausnäyte, ensisijaiset painikkeet
”Select sample” ja ”Download” sijoitettiin näkyvälle paikalle käyttöliittymän vasempaan
reunaan. Oranssi huomioväri sekä painikkeiden koko kertovat niiden tärkeydestä prosessin kannalta.
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Kuva 18. Käyttöliittymän ensimmäisen version päänäkymä
Näytteen hallintaa varten suunniteltiin kaksi helposti ymmärrettävää liukusäädintä. Toisella käyttäjä voi joko nopeuttaa tai hidastaa näytettä, ja toisella seurata näytteen kulkua
omalla aikajanallaan sekä hallita näytettä esimerkiksi suoratoistovideopalveluista tuttujen
käynnistys-, pysäytys- ja toistopainikkeiden avulla. Jotta selkärankamallin tutkiminen olisi
helpompaa, luotiin myös painikkeet, joiden avulla mallia voi suurentaa tai pienentää
omalla esitysruudullaan (+ ja -) tai vaihtaa koko näytön esitystilaan sekä takaisin normaalitilaan. Standardinmukaisten merkkien ja symbolien käyttäminen myös edellä mainituissa
painikkeissa auttaisi käyttäjää painikkeiden tarkoitusten ymmärtämisessä.
Toimeksiantajan toiveesta näytettä oli tarkoitus pystyä tarkastelemaan joko mallia vapaasti pyörittämällä tai neljästä eri kuvakulmasta samanaikaisesti. Näitä toimintoja varten
luotiin painikkeet merkinnöillä: 360° ja nelikenttä. Merkintöjen ajateltiin saattavan olevan
sen verran tuntemattomia, että niitä ei välttämättä ymmärtäisi heti ensi näkemältä, mutta
yhden kerran kokeilun jälkeen painikkeiden merkitys selkiytyisi käyttäjälle. Kuvassa 19 on
käyttöliittymän ensimmäisen version päänäkymä, jossa on aktiivisena nelikenttänäkymä.
Kuvassa on myös asetusten kautta aktivoitu selkärangan yksinkertaistettu esitysmuoto.
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Kuva 19. Käyttöliittymän nelikenttänäkymä

Käyttöliittymän oikeaan yläkulmaan sijoitettiin kaksi kuvaketta: asetuksille useiden muiden
käyttöliittymien kautta vakiintunut kuvake rattaasta ja kysymysmerkin sisältävä ympyrä sovelluksen käyttöohjeita varten.
Kuvassa 20 on käyttöliittymän ensimmäisen version asetukset-valikko. Valikon ollessa aktiivisena muu käyttöliittymä näkyy taustalla himmeämmin. Asetukset-valikon saa suljettua
helposti painamalla oikean yläkulman ruksia tai uudestaan asetukset-painiketta.

Kuva 20. Käyttöliittymän asetukset-valikko
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Käyttöliittymäsuunnittelun tässä vaiheessa oli vielä vähän epäselvää, mitkä asetuksiin liittyvät toiminnallisuudet olisivat tärkeitä. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli ajateltu, että
asetukset sisältäisivät:
•

mittausnäytteen asetukset (näytettävien nikamien määrä ja kunkin nikaman maksimikulma)

•

käyttöliittymän asetukset (katselu- ja väritila)

•

oletusasetukset.

Toiminnallisuuksiin liittyen toivottiin kommentteja käyttäjäkohderyhmän jäseniltä testivaiheessa.
Tässä vaiheessa käyttöliittymän suunnitteluprosessia oli huomattavissa, että työn tavoitteissa määritelty mittausdatan esittäminen graafisesti olisi liian suuritöinen uusi kokonaisuus toteutettavaksi tämän opinnäytetyön aikana. Tavoitteena olisi ollut selvittää, mikä
sensorin tuottama tieto olisi kohderyhmää kiinnostavaa, ja millä tavalla se pitäisi visuaalisesti ilmaista, jotta tieto olisi käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman hyödyllistä ja helposti ymmärrettävää. Tämä tiedon visuaalisointiin liittyvä kokonaisuus rajattiin pois.

4.4

Prototyypin testaaminen

Prototyypin avulla testattiin tuotteen käytettävyyttä. Opinnäytetyön puitteissa testikierrokset rajattiin yhteen. Ideaalitilanteessa käytettävyystestikierroksia tehtäisiin useampia kuin
yksi.
Käytettävyystestejä varten Wertten sovelluskehittäjä Lassi Lääperi loi opinnäytetyössä
Adobe XD:llä toteutetun käyttöliittymän pohjalta sovelluksesta kevyen Unity-version, jotta
jo ensimmäinen testikierros vastaisi mahdollisimman paljon todellista tuotetta. Unity-version avulla testihenkilöt pystyisivät esimerkiksi oikeasti hakemaan heille etukäteen lähetetyn mittausnäytteen omalta koneeltaan. Adobe XD -prototyypillä tämä ei olisi ollut samalla
tavalla mahdollista.
Oman haasteensa prototyypin testaamiseen toi kevään covid-19-tilanne, jonka takia käytettävyystesteihin piti tehdä jonkin verran muutoksia. Alun perin oli suunniteltu, että testit
suoritettaisiin testiin osallistuvien kanssa henkilökohtaisesti valvotuissa olosuhteissa. Etätyöskentelyn myötä testit päätettiin suorittaa Skypen välityksellä siten, että osallistujille lähetettiin Spina-sovelluksen prototyyppi zip-tiedostona ja osallistujat latasivat prototyypin
omalle koneelleen.

45

Testiin osallistui neljä henkilöä. Testihenkilöille lähetettiin linkki nelivaiheiseen Google
Forms -kyselyyn, joka sisälsi:
•

testihenkilön alaosaamista sekä tietoteknistä osaamista taustoittavia kysymyksiä

•

kolme testiskenaariota, joiden ohjeiden mukaisesti testihenkilöt yrittivät suorittaa
prototyyppiä käyttäen heille annetut tehtävät

•

tarkentavat kysymykset, joilla yritettiin kartoittaa käyttöliittymän herättämiä ajatuksia

•

SUS-kyselyn (Industry Standard Usability Scale).

Testitilanne suoritettiin siten, että osallistujat jakoivat näyttöään testiä valvovalle. Testihenkilöitä kehotettiin puhumaan kaikki testin aikana tehtyihin valintoihin liittyvät sekä käyttöliittymän herättämät ajatukset ääneen. Huomiot kirjattiin muistiin ja niiden pohjalta käyttöliittymää kehitettiin eteenpäin.

4.5

Testitulokset

4.5.1 Demografiset tiedot ja teknologiaosaaminen
Kaksi testihenkilöä kuului ikäryhmään 20–35 vuotta, ja kaksi muuta yli 50-vuotiaisiin. Kahdella testihenkilöllä oli alaosaamista ja kahdella ei. Toinen alan osaajista oli työskennellyt
15 vuotta fysioterapeuttina, ja toinen oli koulutettu hieroja ja naprapaattiopiskelija. Kolmas
testihenkilö oli työskennellyt 35 vuotta ravitsemusalalla, ja neljäs testihenkilö oli mediaalan opiskelija. Fysioterapeuttina pitkään työskennellyt henkilö kertoi käyttävänsä työssään muun muassa Acute-potilastietojärjestelmää sekä Dynamic Health -järjestelmää.
Taulukkoon 2 on koottu testihenkilöiden vastaukset omaan teknologiaosaamiseensa liittyen. Kaikki muut paitsi media-alan opiskelija vastasivat olevansa tietokoneen ja ohjelmien
käyttäjinä joko aloittelijoita tai peruskäyttäjiä. Samat henkilöt kokivat myös uuden laitteen
käyttöönottamisen haastavaksi. Media-alan opiskelija koki helpoksi tietokoneen käytön ja
uusien laitteistojen käyttöönottamisen. Taidot sovellusten ja verkkosivujen käyttäjinä jakautuivat tasaisesti eri vaihtoehdoille.
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Taulukko 2. Vastaukset teknologiaosaamiseen liittyviin kysymyksiin

Kun testihenkilöiltä kysyttiin, mikä sovellusten ja verkkosivujen käyttöliittymissä on heille
tärkeintä, puolet vastasi helppokäyttöisyys ja puolet yksinkertaisuus.

4.5.2 Testiskenaariot ja niiden tulokset
Testiskenaarioita oli kolme ja niillä pyrittiin testaamaan käyttöliittymän ensimmäisen version oleellisimpien toiminnallisuuksien käyttäjäkokemusta. Skenaariot olivat:
1. Hae asiakkaan mittausnäyte järjestelmään ja tutki näytettä käyttöliittymän
päänäkymän eri toimintojen avulla.
2. Vaihda rangan 3D-malli yksinkertaistettuun malliin. Määrittele mittausnäytteiden
oletussijainti.
3. Tutustu käyttöohjeeseen. Vaihda näytettävien nikamien määrää. Palauta järjestelmän oletusasetukset.
Kuvioon 1 on koottu testihenkilöiden vastaukset siitä, kuinka helpoksi he kokivat kunkin
skenaarion suorittamisen. Helpoin oli skenaario 1 ja vaikein skenaario 2.
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Kuvio 1. Tulokset skenaarioiden suorittamisen helppoudesta
1. skenaario
Kaikki testihenkilöt kokivat, että oranssien näytteenhakupainikkeiden sijainti ja ulkoasu
kertoivat tarpeeksi selkeästi, että niiden käyttäminen olisi prosessin ensimmäinen vaihe.
Myös nopeuden ja ajan liukusäätimet olivat ymmärrettäviä. Yksi testihenkilö huomautti,
että liukusäätimet olisivat loogisemmat keskenään toisinpäin.
Käyttöliittymän testiversiossa ajan käynnistyspainike oli valmiiksi oranssi, mihin ei testihenkilöiden mielestä ollut selkeää syytä. Yhdeltä henkilöltä tulikin ehdotuksena, että painike voisi esimerkiksi muuttua automaattisesti oranssiksi, jos mittausnäyte käynnistyisi
heti järjestelmään tuonnin jälkeen. Vaihtoehtoisesti käynnistyspainikkeen pitäisi olla harmaa, kunnes käyttäjä klikkaisi sitä aloittaessaan mittausnäytteen katselun.
Kuten alun perin oli aavisteltu, 360°- ja nelikenttäpainikkeiden merkitys ei ollut kuvakkeiden perusteella täysin selkeä, mutta testihenkilöiden uskallettua klikkaamaan niitä, kaikki
heistä ymmärsivät, miten kuvakkeet ja painikkeista tapahtuvat toiminnallisuudet liittyivät
toisiinsa. Testihenkilöt kokivat muista sovelluksista tutut lähennys- ja loitonnuspainikkeet
sekä koko näytön -painikkeen merkitykseltään erittäin selkeinä.
2. skenaario
Toisessa skenaariossa tehtävän suorittamista hankaloitti selkeästi eniten käyttöliittymän
kieli. Esimerkiksi englanninkielinen sana ”default” (oletus) ei ollut tuttu yhdellekään testihenkilöistä, mikä teki näytteen oletussijainnin asettamisesta hankalan tehtävän. Yksi testihenkilöistä kertoi, että voisi käyttää järjestelmää omassa työssään, jos järjestelmä olisi
saatavilla myös suomeksi. Yhdelle testihenkilölle ei ollut selvää, että oletussijaintia
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kannattaisi lähteä etsimään asetukset-valikosta. Tästä syystä myös asetuksista kertova
ratas meinasi jäädä häneltä aluksi huomiotta. Osittain tämä saattoi johtua kysymyksen
asettelusta, jossa ei mainittu, että oletussijainnin vaihtaminen tapahtuu asetuksissa.
Rankamallin yksinkertaistettua muotoa (kuva 19) kommentoitiin oudoksi toiminnallisuudeksi. Testihenkilö totesi, että toisin kuin 3D-mallista, yksinkertaistetusta ”palikkamallisesta” rangasta ei suoraan näe, miten päin ranka on kuvassa, mistä syystä näytteen analysointi on hankalampaa.
3. skenaario
Kolmannen skenaarion suorittaminen sujui nopeammin kuin edellinen. Kaikille oli selkeää,
että kysymysmerkkikuvaketta painamalla pääsisi käyttöohjeisiin. Edellisen skenaarion harhailun jälkeen, testaajien oli helppoa löytää takaisin oletusasetukset-valikkoon ja palauttaa
tehtävän mukaisesti järjestelmä oletusasetuksiin.
Nikamien määrän vaihtaminen sujui alan osaajilta nopeasti. Sen sijaan kahdelle muulle
englanninkielinen sana ”vertebrae” (nikama) ei ollut tuttu, mistä syystä he joutuivat siltä
osin arvaamaan, onnistuivatko suorittamaan tehtävän. Käyttöliittymän ensimmäisessä versiossa nikamien määrä valittiin liukusäätimellä (1–24), johon lukeutuivat kaula-, rinta- ja
lannenikamat. Toinen alalla työskentelevä testihenkilö ehdotti, että toiminto olisi järkevämpi, jos liukusäätimessä olisi yhden säätimen sijaan kaksi säätönappulaa, joita siirtämällä voisi valita tietyn nikamavälin. Lisäksi olisi hyvä, että valittu nikamaväli havainnollistettaisiin säätimen yhteydessä jollain tavalla visuaalisesti.

4.5.3 Tarkentavat kysymykset
Skenaarioiden suorittamisen jälkeen testiin osallistuneilta kysyttiin vielä tarkentavia kysymyksiä käyttöliittymän ulkoasuun, käytettävyyteen ja eri toimintojen hyödyllisyyteen liittyen. Testaajat pitivät käyttöliittymässä eniten sen yksinkertaisuudesta ja monipuolisista
toiminnoista. Yksi testaajista kommentoi, että ”käyttöliittymä olisi varmasti selkeä, jos olisin alan ihminen”. Vähiten käyttöliittymässä miellytti englanninkielisyys.
Testaajien yleistä mielipidettä käyttöliittymän miellyttävyydestä selvitettiin taulukossa 3
esitettyjen väittämien avulla. Vihreällä merkityt väittämät toimivat käyttöliittymässä testihenkilöiden mielestä parhaiten. Kaikista positiivisimmin he kokivat käyttöliittymän ulkoasun. Yksikään testihenkilö ei ollut minkään väittämän kanssa täysin eri mieltä.
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Taulukko 3. Mielipiteet käyttöliittymästä

Alkuperäisen suunnitelman mukaan näytettävien nikamien määrän lisäksi käyttäjä pystyi
asettamaan erikseen kunkin nikaman maksimikulman. Toiminnallisuuteen liittyen toivottiin
mielipidettä alalla työskenteleviltä. Kullekin nikamalle erikseen asetettava kulmalukema
koettiin sellaisenaan tarpeettomaksi. Kulma koettiin hieman liian yksinkertaistetuksi toiminnoksi, joskin tieto fysiologisten liikkeiden rajojen ylittymisestä jotenkin muuten kiinnosti
asiantuntijatestaajia. Yhtenä mahdollisuutena nähtiin kulman asettaminen rankaryhmittäin:
kaula-, rinta- ja lanneranka.
Vaikka itse toiminnallisuus on vasta ajatustasolla, testihenkilöiltä kysyttiin myös, miten he
ymmärsivät pylväskaaviokuvakkeella merkityn painikkeen. Testaajat osasivat olettaa oikein, että painikkeen alta löytyisi mittaustuloksiin liittyvää dataa esimerkiksi graafisesti ilmaistuna. Alalla työskentelevät testihenkilöt myös kokivat hyödyllisenä sen, että 3D-mallin
lisäksi he voisivat tarkastella mittaustuloksia ikään kuin koosteena erilaisten taulukoiden
tai kaavioiden avulla. He kokivat esimerkiksi fysiologisten liikkeiden arvot, kuten asteittaisen ylimenon hyödyllisenä datana. Kaavioiden tai numeerisen datan avulla he kokivat
myös voivansa helpommin tarkastella fysioterapiajakson aikana tapahtunutta muutosta ja
esittää tietoa asiakkaalle.
Rajatakseni käyttöliittymän testaajissa herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia vielä selkeämmin, testaajat saivat antaa kaksi ääntä sellaisille adjektiiveille, jotka kuvasivat käyttöliittymää ja kaksi ääntä sellaisille, jotka eivät kuvanneet sitä. Vastaukset on merkitty taulukoihin 4 ja 5.

50

Taulukko 4. Miten kuvailisit käyttöliittymää?

Taulukko 5. Miten et kuvailisi käyttöliittymää?

Eniten ääniä saivat seuraavat käyttöliittymää kuvaavat adjektiivit: mielenkiintoa herättävä,
moderni ja helposti lähestyttävä. Vastapainoksi testihenkilöt eivät kokeneet käyttöliittymää
erityisen värittömänä, monimutkaisena tai vanhanaikaisena.
Testihenkilöiltä tuli myös muita lisätoiminnallisuuksiin liittyviä ehdotuksia, joista osa saatetaan toteuttaa sovelluskehityksen jatkuessa.

4.6

Muokattu käyttöliittymä

Käytettävyystestien avulla saatiin monipuolisesti tietoa käyttöliittymän käytettävyyden ongelmakohdista ja onnistumisista. Testit mahdollistivat erityisesti päänäkymän hiomisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuvassa 21 on käytettävyystesteistä saatujen tulosten pohjalta
muokattu käyttöliittymä eli prototyypin toinen versio.
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Kuva 21. Muokatun version käyttöliittymän päänäkymä

Vaikka käytettävyystestien perusteella testihenkilöille oli selvää, mitkä painikkeet ovat prosessissa ensisijaisia, ”Select sample” ja ”Download” -painikkeiden keskinäinen merkitysero ei ollut käyttäjille täysin selkeä. Tästä syystä painikkeiden nimikkeitä tarkennettiin lisäämällä tekstinimikkeiden yhteyteen kuvakkeet tukemaan ymmärrystä tiedostojen eri
tuontitavoista. Sovelluksen kehittäjäpuolen pyynnöstä, lisättiin vielä kolmas tapa hakea
näyte järjestelmään. Valmiissa sovelluksessa näyte voidaan tuoda järjestelmään joko liittämällä mittauslaite suoraan tietokoneeseen, hakemalla tiedosto SD-kortilta tai tietokoneelta tai lataamalla näyte pilvipalvelusta. Lisäksi painikkeita korostettiin tuomalla niihin
kolmiulotteisuutta kevyiden varjostusten avulla. Kuvassa 22 on uudet näytteenhakupainikkeet.

Kuva 22. Muokatut ensisijaiset painikkeet
Lisäksi painikkeiden yläpuolelle lisättiin ohjaava teksti: ”Import patient’s sample into the
system”, jolla edelleen pyrittiin nopeuttamaan käyttäjien ymmärrystä järjestelmän prosessin ensimmäisestä vaiheesta. Sama kehote lisättiin myös mittausnäytteen esitysruutuun
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kertomaan, että esitystä ei voida näyttää ennen kuin haluttu näyte on tuotu järjestelmään
(kuva 21). Tarkoituksena olisi, että näytteen haku onnistuisi myös klikkaamalla tyhjää esitysruutua. Oletusarvoisesti harmaata ruutua klikkaamalla voisi avautua esimerkiksi resurssienhallinta. Oletussijainnin määrittelyn jälkeen klikkaaminen avaisi käyttäjän asettaman
oletussijainnin.
Kuvassa 23 on kuvakaappaukset käyttöliittymän alkuperäisen ja muokatun version ohjaustoimintojen näkymästä. Käyttöliittymän ensimmäisessä versiossa liukusäätimet olivat
kooltaan niin suuret, että niitä olisi voinut luulla prosessin kannalta jopa tärkeämmiksi kuin
näytteenhakupainikkeita. Pienentämällä niiden suhteellista kokoa mahdollistui säätimien
arvottaminen työjärjestyksessä myöhemmin käytettäviksi toiminnallisuuksiksi. Myös nopeuden ja ajan säätimien paikkojen vaihtaminen keskenään selkeytti järjestystä: näytteellä
on oltava kesto ennen kuin sen nopeutta voi säätää. Lisäksi alkuperäisessä versiossa
oranssina olleen käynnistyspainikkeen väri muutettiin harmaaksi. Jos sovellukseen tehdään myöhemmässä vaiheessa ominaisuus, jolla näytteen esittäminen käynnistyy heti
sen järjestelmään tuomisen jälkeen, myös käynnistyspainike voi samaisessa yhteydessä
muuttua automaattisesti oranssiksi.

Kuva 23. Alkuperäinen ja muokattu ohjausnäkymä

Näytteenhakupainikkeiden tavoin 360°-, nelikenttä- sekä pylväskaaviopainikkeisiin lisättiin
varjostukset antamaan vaikutelma kolmiulotteisuudesta ja sitä kautta klikattavuudesta. Samalla painikkeiden kokoa pienennettiin, jotta painikkeiden myöhäisempi tarve työprosessissa olisi selkeämpää. Koska sekä 360°- että nelikenttäpainikkeilla ohjataan esitysnäkymää, mutta pylväskaaviopainikkeella olisi tarkoitus päästä tutkimaan sensorin tuottamaa
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dataa esimerkiksi erilaisten käyrien ja kaavioiden avulla, eri tarkoitusta palveleva pylväskaaviopainike siirrettiin hieman erilleen kahdesta muusta painikkeesta.
Vaikka testihenkilöt löysivät ylätunnisteen käyttöohjepainikkeen ja asetukset-valikon (kuva
24) kohtuullisen vaivattomasti ja pitivät kuvakkeita selkeinä, päätettiin kuvakkeiden alle lisätä tekstinimikkeet selkeyttämään painikkeiden merkityksiä. Tekstien avulla on myös helpompi hahmottaa, että kuvakkeilla on oikeasti jokin toiminnallisuus, koska pelkkää kuvaketta saattaisi nopealla vilkaisulla luulla esimerkiksi kuvitukseksi.

Kuva 24. Ylätunnisteen painikkeet

SUS-kyselyn tulokset ovat taulukossa 6. Google Formsilla toteutettu kysely kokosi vastaukset automaattisesti yhteen taulukkoon, minkä takia yksittäisten vastaajien SUS-arvoa
ei pystynyt laskemaan. Tulosten arvioinnin kannalta tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä
arvojen sekoittuminen tältä osin ei vaikuta keskiarvoon. Lopulliseksi SUS-arvoksi muodostui 84,4 mikä on huomattavasti korkeampi kuin SUS-kyselyjen keskiarvo 68.

Taulukko 6. SUS-kyselyn tulokset

SUS-kyselyn tulosten perusteella ensimmäisessäkään käyttöliittymäversiossa ei olisi ollut
hälyttäviä käytettävyysongelmia. Tästä huolimatta testien perusteella saatiin runsaasti
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arvokasta tietoa käyttöliittymän käytettävyydestä ja löydettiin useita elementtejä, joihin
tehdyillä pienillä muutoksilla oli merkittävä vaikutus käyttäjäkokemukseen.
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5

Yhteenveto

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella fysioterapeuteille suunnitellun selkäsensorisovelluksen tuottaman mittausdatan hallintaan ja analysointiin soveltuva käyttöliittymä ja testata
sitä käytettävyystestien avulla.
Käyttäjäkohderyhmän kartoittamisen jälkeen luotiin kohderyhmää kuvaavat persoonat.
Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun teorian sekä persoonien tavoitteiden ja teknologiaosaamisen pohjalta luotiin Adobe XD:llä sovelluksen käyttöliittymän prototyyppi.
Käyttöliittymän sisällölle asetettujen suunnitteluvaatimusten täyttäminen onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Käyttöliittymältä vaadittiin seuraavia toimintoja: mallinnettavan datan
tuominen sovellukseen, mallinnuksen hallinta (käynnistys, pysäytys ja nopeuden säätö),
selkärankamallin näkymän hallinta (kuvakulman vaihtaminen, kuvan lähentäminen ja loitontaminen), kerätyn datan esittäminen graafisesti myöhempää käyttöä varten sekä asetukset-valikon luominen. Mittausdatan graafisen esitystavan kehittäminen ja testaaminen
rajattiin käyttöliittymän suunnitteluvaiheessa työmäärän vuoksi opinnäytetyön ulkopuolelle.
Prototyypin käytettävyyttä selvitettiin käytettävyystestien avulla. Kevään covid-19-tilanteen
takia testien toteuttaminen vaati jonkin verran uusia järjestelyjä. Parhaassa tapauksessa
testit olisi suoritettu valvotuissa olosuhteissa henkilökohtaisesti testihenkilöiden kanssa
samassa tilassa. Huolella mietittyjen järjestelyjen ansiosta testit pystyttiin kuitenkin järjestämään etänä ilman liiallisia kompromisseja tulosten luotettavuuden suhteen.
Testeihin osallistui neljä henkilöä, joista kahdella oli alaosaamista ja kahdella ei. Alun perin oli ollut ajatuksena, että kaikki testihenkilöt kuuluisivat kohderyhmään. Opinnäytetyön
teoriaosuuden tiedonhaun ja kirjoittamisen myötä kävi ilmi, että kaikkien testihenkilöiden ei
tarvitse kuulua käyttäjäkohderyhmään. Koska vakavimmat käytettävyyden ongelmat liittyvät usein järjestelmän ymmärrettävyyteen ja rakenteen loogisuuteen, lopputuloksen kannalta voi olla jopa parempi, että järjestelmän käytettävyyttä testaavat myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole alaosaamista.
Testeissä pyrittiin selvittämään testihenkilöiden ala- ja teknologiaosaamista, käyttöliittymän käytettävyyttä kolmen skenaarion ja SUS-kyselyn avulla sekä tarkentamaan käyttäjäkohderyhmän tarpeita sovelluksen toiminnallisuuksien suhteen. Testien perusteella saatiin
arvokasta tietoa muun muassa käyttöliittymän ongelmakohdista sekä käyttäjäkohderyhmään kuuluvien henkilöiden tarpeista ja toiveista järjestelmään liittyen. Käytettävyystestien tuloksia voidaan pitää kohtuullisen luotettavana, sillä jo neljän testihenkilön avulla on
mahdollista löytää suuri osa sen hetkisen käyttöliittymäversion käytettävyysongelmista.
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Testitulosten pohjalta käyttöliittymän ensimmäistä versiota kehitettiin eteenpäin. Erityisesti
sovelluksen päänäkymään tehtiin hienovaraisia mutta tärkeitä muutoksia. Käytettävyystestitulokset antoivat aihetta asetukset-valikon sisällön ja toiminnallisuuksien uudelleensuunnitteluun. Koska sovelluskehittäminen on asetusten sisällön osalta vielä kesken, alkuperäistä asetukset-valikkoa ei muokattu prototyypin toista versiota varten. Opinnäytetyön
tuloksena ei syntynyt valmista tuotetta vaan käyttöliittymän toinen versio. Sovelluksen kehittäminen jatkuu tulevaisuudessa.
Sovelluskehityksen edetessä uusilla käytettävyystesteillä ja kohderyhmälle suunnatuilla
kyselyillä voitaisiin kartoittaa niitä toiminnallisuuksia, joiden avulla sovellus palvelisi käyttäjäkohderyhmänsä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Myös käyttöohjeiden tekeminen
olisi yksi tärkeä seuraava kehitysvaihe.
Opinnäytetyöstä poisrajattu kerätyn datan esittäminen graafisesti vaatii vielä työtä. Toiminnallisuutta varten on ensin selvitettävä, mikä sensorin tuottama tieto on oleellista ja järkevää esittää graafisesti. Sen jälkeen täytyy miettiä ja testata, millä tavalla tieto pitäisi ilmaista, jotta datasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä käyttäjille ja datan tulkitseminen
olisi vaivatonta.
Koska täydellistä käyttöliittymää ei ole ja kaikkia käyttäjiä on mahdotonta miellyttää samanaikaisesti, ei sovelluskaan ole välttämättä koskaan täysin valmis. Jossain vaiheessa
pitää vain päättää, että tuote on tarpeeksi hyvä – kehittämistähän voidaan ja pitääkin jatkaa. Kunhan sovelluksen tärkeimmät toiminnallisuudet saadaan sisällytettyä järjestelmään
ja käytettävyyden todetaan olevan kunnossa, tuote voitaisiin periaatteessa lanseerata,
myös ilman kaikkia suunniteltuja lisäominaisuuksia. Uusia ominaisuuksia voi tarjota käyttäjille myös jälkikäteen järjestelmäpäivitysten kautta.
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