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ABSTRACT 
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The aim of this thesis is to research on that how the people who have prior experience in the use of 
the website po1nt.fi, have experienced the use of the site. The user experiences were researched in 
order to improve the accessibility, use and the services the site provides. The subscriber of this thesis 
is Po1nt – Nuorten portaali. 
 
For this thesis, 5 individual interviews were carried out. The thesis is a qualitive research and the 
research material was gathered by utilizing a theme interview procedure. The international WCAG -
guidelines contained in the Act on the Provision of Digital Services were utilized in the creation of the 
interview questions. What areas in the site are still in need of enhancement in order to better its use 
and to improve it’s accessibility, was answered through the results gathered from the interviews. Each 
interview was carried out anonymously. The material was transcribed and then sectioned by theme 
for the analysis, and for later presentation of the results. 
 
From the results gathered in the interviews it can be stated, that the website and it’s use had been 
experienced as mainly easy to understand and accessible among the interviewees. Among the 
interviewees there had not appeared any vast issues regarding the use of the site, and the possible 
areas in the site found lacking, were not deemed to be extensive. Still some areas on the site were 
thought to be in need of possible improvement and that they could possibly be altered. 
  
The use of the site in its whole has been therefore experienced as accessible among the interviewees. 
The possible areas still lacking can still be bettered, and the site improved from it’s current state. 
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1 JOHDANTO 

 

Syy opinnäytetyön tekemiselle oli Po1nt – Nuorten portaalin internetsivujen po1nt.fi 

saavutettavuuden kehittäminen. Sivustoa oli tarvetta kehittää Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (2016/2012) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mo-

biilisovellusten saavutettavuudesta, eli niin kutsutun saavutettavuusdirektiivin no-

jalla. Sivusto kuuluu saada kyseisen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi. Saavutetta-

vuusdirektiivistä itsestään kerrotaan työssä myöhemmin tarkemmin. Sivuston saavu-

tettavuuden kehittämiseksi, toteutettiin opinnäytetyötä varten viisi eri yksilöhaastat-

telua, joista saatujen tulosten kautta saatiin kehittämisehdotuksia sekä sivuston käyt-

täjäkokemuksia. Näiden kautta sivustosta on löydetty asioita, jotka ovat vielä kehittä-

misen tarpeessa.  

Tilaajana opinnäytetyölle toimii Po1nt – Nuorten portaali. Po1nt on savolaisille nuo-

rille suunnattu sivusto, jossa nuorille on tarjolla ajankohtaista tietoa kuntiensa nuori-

sopalveluista, sekä mahdollisuus saada tietoa omaan elämäänsä liittyvissä asioissa 

(Po1nt 2020). Tilaajan Po1nt – Nuorten portaalin kannalta haastatteluiden kautta saa-

daan tukea sivujen saavutettavuuden sekä käytön kehittämiselle. Saavutettavuusdirek-

tiivin mukaisesti Po1nt – Nuorten portaalin oli saatava sivujensa saavutettavuuden 

taso vaatimusten mukaisiksi syyskuuhun 2020 mennessä. 

Tutkimuskysymyksenäni opinnäytetyössä on: Kuinka sivujen käyttö on koettu sivujen 

käyttäjien keskuudessa? Opinnäytetyössä saatujen tulosten kautta saadaan selville mi-

ten haastateltavat ovat sivujen käytön kokeneet. Miten helppoa sekä ymmärrettävää 

sivuja on käyttää ja miten helposti he kykenevät hyödyntämään sen tarjoamia eri pal-

veluita. Haastattelutulokset on jaettu teemoittain. Käsiteltävissä haastattelutuloksissa 

keskiössä tulevat olemaan esimerkiksi sivuston tarjoamat chat -palvelut, sivustolla 

käytetty kieli, sivuston sosiaalisen median hyödyntäminen sekä myös yleinen ulkoasu 

sivustoilla. Haastattelun tuloksissa käsitellään, millaisia asioita haastateltavat toivoi-

vat sivuilla muutettavan tai kehitettävän. Lisäksi myös ehdotuksia Po1ntin toimintaan 

tullaan esittelemään tulosten kautta.  

Maarit Neuvonen (2018) on tehnyt Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

’’Verkkopalveluiden saavutettavuus’’. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä 



 

saavutettavuus tarkoittaa verkkopalveluissa ja millaisia vaatimuksia saavutettavuusdi-

rektiivi asettaa verkkopalveluille (Neuvonen 2018). Opinnäytetyössä käsitellään verk-

kopalveluiden, saavutettavuuden ja käytettävyyden määritelmiä sekä saavutettavuus-

direktiivin keskeisimpiä vaatimuksia ja WCAG 2.0 standardin sisältöä. Opinnäytetyön 

on tarkoituksena olla tietopaketti saavutettavuudesta, siihen liittyvistä vaatimuksista, 

saavutettavuuden arvioinnista sekä erilaisista saavutettavuuden arviointi ja testausvä-

lineistä verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien parissa työskenteleville henkilöille, 

opiskelijoille sekä asiasta kiinnostuneille. (Neuvonen 2018.) 

Hilla Mäkelä (2020) taas on tehnyt Laurea – ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

’’Kuopion kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden kehittäminen käyttäjäkeskei-

sillä menetelmillä’’. Opinnäytetyö oli tapaustutkimus, ja sen tavoitteena oli tuottaa 

Kuopion kaupungille kehittämisehdotuksia wwww.kuopio.fi -verkkosivuston saavu-

tettavuuden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa käyttäjiä osallistava verk-

kosivujen saavutettavuuden arvioinnin ja testauksen malli. Menetelmänä opinnäyte-

työssä käytettiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmistä asiantuntija-arviointia 

ja käyttäjätestausta, sekä lisäksi käytettiin haastattelua. Opinnäytetyössä osoitettiin, 

että Kuopion kaupungin verkkosivuilla oli useita saavutettavuuspuutteita, jotka tulee 

korjata, jotta verkkosivusto on saavutettava erilaisille käyttäjille ja täyttää saavutetta-

vuuslainsäädännön vaatimukset. (Mäkelä 2020.) 

Haastatteluista saaduista tuloksista tilaaja Po1nt – Nuorten portaali saa käyttäjäkes-

keistä näkökulmaa siihen, miten sivuja tulisi haastatteluun osallistuneiden mielestä 

kehittää. Millaisiin asioihin sivuilla voidaan jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, 

jotta ne olisivat niitä käyttäville henkilöille hyödyllisempiä, helpommin käytettäviä ja 

hyödyllisempiä sekä saavutettavuusvaatimusten mukaisia.  

Tutkimuskysymykseen on opinnäytetyössäni tavoitteena saada vastaus teemahaastat-

telujen kautta. Kyseiset haastattelut toteutettiin helmikuussa 2020. Haastatteluista 

saadut aineistot on analysoitu sisällönanalyysia hyödyntäen. Haastatteluiden toteutta-

misesta tullaan kertomaan tarkemmin myöhemmin opinnäytetyössä, niistä kertovassa 

luvussa HAASTATTELUT.  

 

 



 

2 OPINNÄYTETYÖN TILAAJA  

 

2.1 Po1nt.fi- sivusto sekä palvelut 

 

Po1nt – Nuorten portaali on savolaisille nuorille suunnattu internet- sivusto. Nuorille 

on sivustolla tarjolla ajankohtaista tietoa liittyen kuntiensa nuorisopalveluihin, sekä 

mahdollisuus saada tietoa omaan elämäänsä liittyviin asioihin. Po1ntin sivuston päi-

vittämisestä sekä ylläpidosta huolehtivat opinnäytetyön tekohetkellä yhdeksän eri Sa-

von kunnan nuorisotyöntekijät. Kunnat, joiden eri nuorisotyöntekijät huolehtivat si-

vuston ylläpidosta sekä päivityksestä ovat Heinävesi, Iisalmi, Kangasniemi, Kuopio, 

Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Varkaus ja Vieremä. Po1ntin kautta nuorilla on mah-

dollisuus kysyä omiin elämiinsä liittyvistä asioista verkkosivuilla sijaitsevilla chatti- 

palvelulla, sekä kysy- palstalla. Nuorten kysymyksiin vastaamisesta huolehtivat Po1nt-

verkoston nuorisotyöntekijöistä koottu vastaajarinki. (Po1nt 2020.) 

Sivuston tarjoamat chatti- palvelut ovat Po1nt -chat, Läksy -chat, sekä Po1nt- chatin 

botti (chatbot). Po1nt -chatissa nuorilla on mahdollisuutena hakea mieltä askarrutta-

viin asioihin tukea sekä neuvoa. Myös huoltajien on mahdollista konsultoida chatin 

kautta nuorten parissa työtä tekeviä. Läksy -chat tarjoaa apua nuorille läksyjen tekoon 

liittyvissä asioissa. Sivustolla toimiva chatbot on tietokoneohjelma, minkä tarkoituk-

sena on keskustella erilaisista nuorten elämään liittyvistä kysymyksistä. Chatbotilta on 

mahdollista etsiä haluamaansa tietoa esimerkiksi asumiseen liittyviin asioihin. (Po1nt 

2020.) 

Kysy pois – palstan Lähetä kysymys osiossa on mahdollisuus lähettää kysymyksiä tu-

kea tarvitsevissa asioissa. Lisäksi palstalta löytyy Kysyttyä- osio, josta löytyvät mahdol-

liset aiheet, joihin liittyen henkilö haluaa hakea tukea tai neuvoa. Osio ovat jaettuna 

luokkiin asumisen, kansainvälisyyden, opiskelun ja töiden, päihteiden, terveyden & ih-

missuhteiden, vapaa-ajan sekä muut mukaisesti. (Po1nt 2020.) 

 

Po1nt.fi- sivustolla tarjotaan myös eri kunnissa toimivia Ohjaamo- palveluja. Neljässä 

eri Ohjaamojen toimipisteessä tarjotaan neuvoja sekä tukea muun muassa työhön, 

koulutukseen, asumiseen sekä muihin elämään liittyviin asioihin. (Po1nt 2020.) 



 

 Tapahtumat osiossa ilmoitetaan eriluonteisista tapahtumista Savon seudulla, kun taas 

ajankohtaista osiosta löytyvät erilaiset ajankohtaiset tiedotteet Po1nt:iin sekä sen toi-

mintaan liittyvistä asioista (Po1nt 2020). 

 

Sivustoilla on saatavissa lisäksi listaus kunnista, joilla Po1nt – Nuorten portaali toimii. 

Osallisuus- osiosta löytyvät tiedot eri vaikuttajaryhmistä, joita Po1nt – Nuorten por-

taali pitää sisällään. Osiossa Saavutettavuus sijaitsevat viittomakieliset ja selkokieliset 

tieto-osiot, sekä sivuston saavutettavuusseloste. (Po1nt 2020.) 

 

 

 

Kuva 1: Yllä näkymä po1nt.fi -sivuston chatti -palveluihin. Kuva: Po1nt.fi (2020). 

 

 

 



 

3 NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖ SEKÄ VERKKONUORISOTYÖ  

 

3. 1 Nuorten tieto- ja neuvontatyö 

 

Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä tarkoitetaan ehkäisevää nuorisotyötä, jonka peruspal-

veluna on tarjota ammattitaitoista tietoa, ohjausta sekä neuvontaa erilaisissa nuorten 

elämään liittyvissä kysymyksissä sekä tilanteissa. Nuorille suunnattuja tieto-, neu-

vonta- ja ohjauspalveluita pääasiassa tuottavat kunnat sekä järjestöt. Ne perustuvat 

nuorten tiedon ja tuen tarpeiden mukaan rakennetusti. Lisäksi nuorten ohella palve-

luiden kohderyhmään kuuluvat nuorten vanhemmat, nuorten parissa toimivat sekä 

nuorisoalalla opettavat ja opiskelevat henkilöt. (Koordinaatti 2020.) 

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tehtäviin kuuluu antaa nuorille monipuolista 

sekä kattavaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaissa nuorten elämään liittyvissä kysy-

myksissä. Tavoitteina nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin katsotaan kuuluvan nuor-

ten kasvatuksellinen ohjaus ja sosiaalinen vahvistaminen. Lisäksi palveluiden tavoit-

teena on tukea nuorten kasvua itsenäisyyteen, osallistumiseen sekä omatoimiseen sel-

viytymiseen. Tieto- ja neuvontatyöllä kyetään auttamaan nuoria työ- sekä henkilökoh-

taisten elämiensä tavoitteiden toteuttamisessa sekä edistämään nuorten osallistumista 

yhteiskunnalliseen toimintaan. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tulisi myös avartaa 

nuorten mahdollisuuksia, sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta. (Koor-

dinaatti 2020.) 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on nuorten henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tu-

kemista lähipalvelun muodossa palvelupisteissä, digitaalisissa palveluissa tai muissa 

toimintaympäristöissä. Nuorille tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri ka-

navia sekä menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalinen media sekä nuorten vertais-

ryhmät. Digitaalisen nuorten tieto- ja neuvontatyön välineet ja kanavat ovat viime vuo-

sien aikana monipuolistuneet. Reaaliaikaiset tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla esi-

merkiksi asiakkaan sekä työntekijän kahdenkeskiseen chat -keskusteluun pohjautuvia 

palveluita, joita on toteutettu suurimmassa osassa verkkoperustaisista nuorten tieto- 

ja neuvontapalveluista. Nuorten tieto- ja neuvontatyön päämääränä ovat nuorten kuu-

lemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen heidän omien asioidensa hoita-



 

misessa, sekä yhteiskunnallisissa asioissa. Kyseistä päämäärä voidaan edistää itse työ-

muodon lisäksi erilaisilla demokratiavälineillä, jotka toimivat verkossa. (Koordinaatti 

2020.) 

 

 

3.2 Verkkonuorisotyö 

 

Verkkonuorisotyö ei ole ainoa käytössä oleva termi. Puhutaan myös esimerkiksi verk-

koperustaisesta nuorisotyöstä, nettinuorisotyöstä, tietokonevälitteisestä kohtaami-

sesta, virtuaalisesta nuorisotyöstä tai verkossa tehtävästä nuorisotyöstä. Termit eivät 

kuitenkaan rajoitu ainoastaan nuorisotyöhön. Nuorisotyön lisäksi myös muussa nuor-

ten parissa tehtävässä työssä hyödynnetään verkkoa. Tästä syystä verkkonuorisotyön 

rinnalle on lisäksi muodostunut termi ’’nuorille suunnattu verkkotyö’’, tai on puhuttu 

esimerkiksi nuorten verkkopalveluista sekä virtuaalisista vuorovaikutuspalveluista. 

(Huttunen 2014, 15.) 

Nuorisotyön näkökulmasta katsottuna ero on kuitenkin siinä, että puhutaanko ’’nuo-

rille suunnatusta verkkotyöstä’’ vai ’’verkkonuorisotyöstä’’. Nuorille suunnattua verk-

kotyötä ja verkkonuorisotyötä yhdistävät työn kohteena oleva joukko, nuoriso. Ehkä 

kuitenkin selkein ero näiden kahden välillä on työn tavoitteita koskevissa lähtökoh-

dissa. Nuorille suunnatussa verkkotyössä lähtökohtana on usein enemmänkin sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisten toimintaa ohjaavat ammatilliset tavoitteet, kuten esi-

merkiksi seksuaaliterveyden ja ennaltaehkäisevän päihdetyön edistäminen tai lasten-

suojelulliset periaatteet. Verkkonuorisotyössä taas työn lähtökohtana ovat nuoriso-

työlliset tavoitteet, jotka usein ovat painottuneita enemmän ennaltaehkäisevään työ-

hön. (Huttunen 2014, 15.) 

Chat-pohjaisissa tavoissa verkkonuorisotyön toteuttamisessa tai nuorille suunnatussa 

verkkotyössä on usein lähtökohtana keskustelu, joka perustuu kysymyksiin kuten 

’’mitä kuuluu?’’, ’’miten menee?’’ tai ’’haluatko jutella jostain?’’. Yleensä keskustelu ta-

pahtuu ryhmässä tai vain työntekijän ja nuoren välillä. Riippuen ympäristöstä tai toi-

minnan järjestäjän linjauksista, keskusteluun osallistuvat ovat tunnistettavissa tai toi-

mivat anonymiteetin takaa. Tästä lähtökohdasta muodostuu tilanne, jossa nuoren on 



 

helppo puhua elämästään sekä työntekijän päästä käsiksi aihealueisiin, jotka voivat hi-

dastaa nuoren matkaa tasa-arvoiseksi ja täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. (Hut-

tunen 2014, 16.) 

 

 

4 SAAVUTETTAVUUS  

 

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaisille ihmisille luodaan mahdollisimman 

hyvät osallistumismahdollisuudet riippumatta heidän yksilöllisistä ominaisuuksis-

taan. Saavutettavuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuden edistämistä. Käsitteitä es-

teettömyys sekä saavutettavuus käytetään Suomessa usein synonyymeina. Esteettö-

myyttä käsitteenä kuitenkin usein liitetään rakennetun ympäristön toimivuuteen, saa-

vutettavuus taas usein ymmärretään kokonaisvaltaisempana käsitteenä. (Salo 2013, 1.) 

Kari Selovuo kertoo teoksessaan Saavutettavuusopas (2019) saavutettavuudesta seu-

raavasti: ’’Saavutettavuuden katsotaan tarkoittavan digitaalisen informaation esittä-

mistä sillä tavalla, jotta se olisi kaikkien saatavilla. Käyttäjän mahdolliset käyttöön 

haittaavalla tavalla vaikuttavat ominaisuudet eivät saa vaikeuttaa tai ainakaan estää 

sisällön tai palvelun käyttöä. Lyhyesti sanottuna, saavutettavuudella tarkoitetaan, että 

sisältö on kaikkien löydettävissä ja saavutettavissa, sisältö on kaikkien ymmärtämässä 

muodossa, palvelut ja sisällöt ovat kaikkien käytettävissä ja että ihmisiä kohdellaan 

tasa-arvoisesti.’’ (Selovuo 2019, 13.) 

Saavutettavan suunnittelun eri kohderyhmistä Selovuo (2019) jatkaa, että tyypillisesti 

mielikuva saavutettavuuden toteuttamisesta on ihmisten mielissä sitä, että kuinka si-

sältöä voitaisiin saada toimimaan sokeille käyttäjille. Sokeat käyttäjät ovat toki tärkeä 

sekä ilmiselvä saavutettavuutta koskevista ryhmistä, mutta samalla he ovat vain hyvin 

pieni osa ryhmää, joita sisällön saavutettavuus palvelee. Saavutettavaa sisältöä tarvit-

sevat lisäksi muun muassa lapset ja nuoret, kuurot, kuulovammaiset, iäkkäät ihmiset 

sekä henkilöt, joille suomen kielen ymmärtäminen on haastavaa. (Selovuo 2019, 14.) 

 

 

 



 

4.1 Saavutettavuusdirektiivi 

 

Saavutettavuusdirektiivi sekä siitä seuraava kansallinen lainsäädäntö, vaativat viran-

omaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuusdirektiivillä tar-

koitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (2016/2012) julkisen sekto-

rin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Saavutettavuus-

direktiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden minimitasosta sekä kei-

noista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan. (Valtiovarainministeriö 2020.) 

Tavoitteina saavutettavuusdirektiiville ovat edistää jokaisen mahdollisuutta toimia di-

gitaalisessa yhteiskunnassa täysivertaisesti, luoda yhdenmukaiset ja Euroopan laajui-

set minimivaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavu-

tettavuudelle, digitaalisten palveluiden laadun parantaminen sekä parantaa Euroopan 

unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita. (Valtiovarainministeriö 

2020.) 

Saavutettavuusvaatimusten lisäksi laissa myös säädetään viranomaisten digitaalisten 

palvelujen järjestämisestä, sekä velvoitetaan julkista hallintoa tarjoamaan asiakkail-

leen mahdollisuuden viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti. Saavutettavuusvaati-

mukset velvoittavat muun muassa julkisen hallinnon organisaatioita, sekä lisäksi osaa 

järjestöistä ja yrityksistä. (Valtiovarainministeriö 2020.) 

 

 

4.2 Saavutettavuus viestinnässä  

 

Hyvällä saavutettavuudella palvellaan mahdollisimman hyvin mahdollisimman mo-

nia. Saavutettavia palveluita suunnataan käytettäväksi esimerkiksi täysipainoisesti toi-

mintarajoitteisille, kuten kehitys-, liikunta- ja aistivammaisille henkilöille sekä kieli- 

ja kulttuurivähemmistöihin kuuluville henkilöille, kuten viittomakieliset sekä siirtolai-

set. Viestinnän saavutettavuudella tarkoitetaan, että annettu tieto on sisällöltään ym-

märrettävää, ulkoasunsa puolesta selkeää ja helppokäyttöistä sekä helposti saatavassa 

muodossa. Viestinnän saavutettavuuteen linkittyy myös oman kohteen esteettömyy-



 

destä ja saavutettavuudesta kertominen viestinnässä. Saavutettavan viestinnän edelly-

tyksiä ovat esimerkiksi, että käytettävä kieli on selkeää, verkkosivuja voidaan katsella 

erilaisten apuvälineiden hyödyntämistä käyttäen ja että tarvittava tieto löytyy helposti 

sekä viestinnässä on hyödynnetty symboleja. Näiden lisäksi tietoa voidaan vastaanot-

taa myös eri aisteilla, eli tietoa ei tarjota pelkästään esimerkiksi visuaalisesti. (Salo 

2013, 2.) 

Vammaisuudesta käsitteenä avaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos verkkosivuillaan 

seuraavasti: ’’Vammaisuus käsitteenä on aina sidoksissa yhteisöön, sekä siihen ympä-

ristöön, jossa sitä käytetään. Kysymys siitä, kuka katsotaan vammaiseksi henkilöksi, 

on aina viime kädessä yksilön itsensä määriteltävä asia. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2020.) 

Viimeisin virallinen kansainvälinen määritelmä vammaisuudesta, on luotu YK:n vam-

maissopimuksessa. Sopimus sanoo, että ’’Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla 

on sellainen pitkäaikainen, ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä 

vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimää-

räisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.’’. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) 

Saavutettavuuden kehittäminen on kannattavaa. Saavutettavuudesta huolehtimisella 

organisaatio ilmaisee välittävänsä yhdenvertaisuudesta sekä tasa-arvosta yhteiskun-

nassa. Tämän lisäksi saavutettavuuden huomioiminen on hyvää asiakaspalvelua. Kä-

vijöille saadaan myönteisiä elämyksiä, ja he ilahtuvat siitä, että heidät on otettu huo-

mioon. Hyvään saavutettavuuteen panostanut toimija löytää toiminnan uusia yleisöjä, 

ja tätä kautta saa myös taloudellista hyötyä. Saavutettavuuden edistämistä voidaan pi-

tää myös kilpailuetuna sekä lisääntyneenä mahdollisuutena hyödyntää uusia rahoitus-

kanavia. (Salo 2013, 2.) 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Saavutettavuus verkkopalveluissa 

 

Po1nt – Nuorten portaalin verkkosivut po1nt.fi ovat verkkopalvelu. Täten verkkosivut 

kuuluvat verkkopalveluiden saavutettavuuden sekä saavutettavuusvaatimusten pii-

riin. Sivuston käyttö sekä sen sisältämät palvelut, esimerkiksi sen tarjoamat chat -pal-

velut kuuluvatkin siis olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. 

Verkkopalveluista puhuttaessa saavutettavuudella tarkoitetaan ihmisten mahdolli-

suuksia käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuudella tarkoi-

tetaan ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomioimista verkkopalveluiden 

suunnittelussa sekä toteutuksessa. Saavutettavuus sanana on vakiintunut tilanteisiin, 

joissa puhutaan verkkopalveluista. Saavutettavuudella tarkoitetaan siis esteettömyyttä 

digitaalisessa maailmassa. Tällä siis tarkoitetaan verkkopalvelujen sekä niissä olevien 

sisältöjen helppokäyttöisyyttä erilaisille ihmisille. Saavutettavuus edistää yhdenvertai-

suutta digitaalisessa yhteiskunnassa. Saavutettavuuden ollessa huomioitu verkkosi-

vuilla mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti verkossa si-

jaitsevia palveluja. Tämä lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä sekä osallisuutta 

osana yhteiskuntaa. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

Hyvä saavutettavuus on erityisen tärkeää ihmisille, jotka kokevat verkkopalveluiden 

tai laitteiden käytön haastavana. On arvioitu, että Suomessa on yli miljoona ihmistä, 

joilla voi olla haasteita verkkopalveluiden käytön kanssa. Tämä erityisesti silloin, kun 

verkkopalvelujen saavutettavuuteen ei ole kiinnitetty huomiota. (Etelä-Suomen alue-

hallintovirasto 2020.) 

Verkkopalvelujen suunnittelussa sekä toteutuksessa on lukuisia asioita, joita ei aina 

osata huomioida riittävästi. Näitä ovat esimerkiksi näkövammat ja heikentynyt näkö, 

kuulovammat sekä kuurous, luku- oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, heikko 

suomen kielen taito, muistihäiriöt sekä muut kognitiiviset pulmat. Verkkopalvelujen 

käytöstä aiheutuvat haasteet voivat johtua monista asioista. Esimerkkinä verkkopalve-

luja ruudunlukuohjelman avulla käyttävä sokea henkilö kohtaa usein huonosta tekni-

sestä toteutuksesta aiheutuvia ongelmia. Vaikeat termit ja monimutkaiset lauseraken-

teet taas voivat olla maahanmuuttajataustaiselle tai kehitysvammaiselle ihmiselle 

mahdottomia ymmärtää, kun taas kuulovammaisen henkilön tarvitessa tekstitykset 

ääntä sisältäviin videoihin ja heikkonäköisen henkilön tarvitessa esimerkiksi hyvät 

kontrastit. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 



 

Mikä luetellaan usein saavutettavuudeksi, riippuu aina henkilöstä sekä tilanteesta. Tä-

ten saavutettavuus ei toteudu täydellisesti jotain yhtä ohjetta seuraamalla ja noudatta-

malla. Saavutettavuuden perusajatuksena toimii, että digitaaliset palvelut tehdään niin 

hyvin henkilöiden eri tilanteet sekä haasteet huomioon ottaen, että mahdollisimman 

moni voisi käyttää palveluja mahdollisimman sujuvasti. Joillekin ihmisille saavutetta-

vuuden huomiointi on välttämätöntä, mutta siitä hyötyvät myös kaikki. Esimerkkinä 

videoiden tekstitykset hyödyttävät myös henkilöitä, jotka eivät jostain syystä voi hyö-

dyntää videoiden ääntä tilanteessa. Saavutettavuus on asiakaslähtöistä suunnittelua ja 

sillä pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin eri tilanteet ja tarpeet. 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

 

4.4 Saavutettavuusvaatimukset 

 

4.4.1 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 

 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria sekä osaa yksi-

tyisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki digi-

taalisten palvelujen tarjoamisesta toteuttaa Suomessa niin kutsutun saavutettavuusdi-

rektiivin. Taustalla laille sekä direktiiville on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöi-

den oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta it-

senäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus toimii yhtenä 

sopimuksen keskeisistä periaatteista. Laki velvoittaa täten käytännössä noudattamaan 

kansainvälisen WCAG- ohjeistuksen A- ja AA- tason kriteerejä. (Etelä-Suomen alue-

hallintovirasto 2020.)  

Yksi lain tavoitteista on saada saavutettavuuden huomioiminen osaksi normaalia vi-

ranomaistoimintaa. Käytännössä tällä siis tarkoitetaan sitä, että saavutettavuus osat-

taisiin ottaa keskeisenä toiminnan periaatteena, joka otettaisiin huomioon kaikissa 

verkkosisältöjen ja palveluiden suunnittelemisessa, sekä toteutuksessa ja ylläpidossa. 

Laissa olevien saavutettavuusvaatimusten noudattaminen ei kuitenkaan takaa sitä, 

että kyseessä olisi verkkopalvelu, joka on kaikille ihmisille saavutettava tai helppokäyt-

töinen. Digipalvelulaissa olevien saavutettavuutta käsittelevien lakien noudattamisella 



 

voidaan kuitenkin parantaa erityisesi sitä, että verkkopalvelu on yleensäkin käytettä-

vissä eri laitteilla tai avustavilla teknologioilla. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

2020.) 

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tarkoituksena on edistää digitaalisten pal-

velujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja täten 

parantaa jokaisen mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti. Ky-

seisellä lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobii-

lisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-

tiivi (EU) 2016/2102, jäljempänä saavutettavuusdirektiivi. (Finlex 2019.) 

Viranomaisen kuuluu suunnitella ja ylläpitää digitaalisia palveluitaan niin, että näiden 

tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys ovat varmistetut. Tä-

män lisäksi viranomaisten kuuluu varmistaa digitaalisten palvelujensa yhteensopivuus 

yleisesti käytettyjen ohjelmistojen sekä tietoliikenneyhteyksien kanssa. Viranomaisen 

täytyy myös pitää huolta digitaalisten palvelujen sekä muiden käytössään olevien säh-

köisten tiedonsiirtomenetelmien saatavuudesta myös viranomaisen asiointipisteiden 

aukioloaikojen ulkopuolella. Digitaalisten palvelujen sekä muiden sähköisten tiedon-

siirtomenetelmien käyttökatkot on sijoitettava niin, etteivät ne sijoitu ajoille, jolloin 

niiden käyttö on suurta. Viranomaisella on myös velvollisuus ilmoittaa käyttökatkoista 

yleisölle sopivin tavoin ja julkaista käyttökatkon ajaksi ohjeet siitä, kuinka asiansa saa 

hoidettua vaihtoehtoisella tavalla. (Finlex 2019.) 

Viranomaisten täytyy tarjota jokaiselle mahdollisuus toimittaa tarvittavat asiointitar-

peeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai 

muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Lisäksi viranomaisten on tarjottava jokaiselle 

mahdollisuus käyttää tarvittaessa asiassaan viranomaisten sähköisten viestien sekä 

asiakirjojen vastaanottamiseen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalve-

luista annetussa laissa tarkoitettua viestinvälityspalvelua tai muuta tietoturvaltaan 

riittävää sähköistä tiedonsiirtomenetelmää, jos viranomainen voi toimittaa viestin tai 

asiakirjan sähköisessä muodossa. Viranomaisten kuuluu tiedottaa digitaalisissa palve-

luissaan selkeästi, kuinka asiointinsa voi hoitaa viranomaisen kanssa sähköisesti. Vi-

ranomaisen tulee julkaista digitaalisessa palvelussa yhteystieto, mitä kautta jokaisella 

on mahdollisuus saada ohjeita viranomaisen digitaalisen palvelun käyttöä varten. Vi-



 

ranomaisella on oikeus rajoittaa väliaikaisesti digitaalisen palvelun käyttöä käyttäjä-

ryhmien tai alueellisen saatavuuden perusteella, mikäli tämä on välttämätöntä palve-

lun testaamisen tai kehittämisen kannalta. (Finlex 2019.) 

Po1nt – Nuorten portaalin sivustolta po1nt.fi löytää ohjeet sivuston käyttöön kohdasta 

Info – Mikä Po1nt? Samasta kohdasta löytyvät myös yhteystiedot Po1nt sivustoon yh-

teydenottoa varten. (Po1nt 2020.) 

Palveluntarjoajan kuuluu varmistaa digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus 

sekä ymmärrettävyys, kuin myös käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toi-

mintavarmuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Saavutettavuusvaatimukset on 

määritelty Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan komission julkaisemissa 

viitetiedoissa, koskien yhdenmukaistettuja standardeja tai niiden osia. Valvonnasta 

huolehtivan viranomaisen tulee säilyttää jokaiselle saatavilla verkkosivustollaan osoit-

teessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi 1 momentissa tarkoitettujen yhdenmukais-

tettujen standardien tai näiden osien, sekä näissä viitattujen ohjeiden suomen- ja ruot-

sinkieliset viralliset käännökset. Tietosisällön ollessa palvelunkäyttäjien saatavana, di-

gitaalisten palvelujen tietosisältöjen on täytettävä saavutettavuusvaatimukset. Mikäli 

aikasidonnainen media julkaistaan yleisölle tarkoitetussa digitaalisessa palvelussa, 

palveluntarjoajan on tehtävä valmiiksi tallennettu aikasidonnainen media saavutetta-

vuusvaatimusten mukaiseksi 14 vuorokauden kuluessa mediatallenteen ensimmäi-

sestä julkaisu kerrasta tai kun se on julkaistu uudelleen. (Finlex 2019.) 

Pääasiassa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa viranomaisen ase-

massa toimivia organisaatioita tekemään verkkopalveluistaan, tarkoittaen verkkosi-

vustojaan sekä mobiilisovelluksiaan, saavutettavuusvaatimusten mukaiset. Tämän li-

säksi saavutettavuusvaatimukset koskevat julkisoikeudellisia laitoksia ja osa järjes-

töistä. Myös joidenkin organisaatioiden verkkopalvelut voivat erityisavustuksen perus-

teella kuulua saavutettavuusvaatimusten piiriin. Myös osa yksityistä sektoria kuuluu 

lisäksi saavutettavuusvaatimusten piiriin. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

4.4.2 Lakia koskevat sisällöt sekä palvelut 

 

Saavutettavuus sekä edellä esitelty Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ovat 

opinnäytetyössä keskeisessä osassa. Sivujen käyttöä varten toteutettu haastattelu sekä 



 

sitä varten luodut haastattelukysymykset nojaavat vahvasti kyseiseen lakiin sekä saa-

vutettavuusvaatimuksiin. Po1nt – Nuorten portaalin sivustollaan po1nt.fi tarjoamat eri 

sisällöt sekä palvelut kuuluvat olla toteutettu kyseisen lain asettamien vaatimusten 

mukaisesti. Opinnäytetyössäni sekä sen keskiössä olevassa haastattelussa käsitellään 

po1nt.fi -sivuston digitaalisia palveluja. Alla selvitetään eri sisältöjä sekä palveluita, 

jotka katsotaan Lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta kuuluviksi.  

 

Lain asettamat vaatimukset liittyvät koskemaan laajalti eri verkkosivustojen sekä mo-

biilisovellusten sisältöjä ja toiminnallisuuksia. Eri sisällöt ja toiminnallisuudet, joita 

laki koskee, on lueteltu alla: 

 

Tekstit; esimerkiksi uutiset, ohjeet, palvelukuvaukset ja blogikirjoitukset 

Kuvat, kaaviot sekä infografiikat 

Interaktiiviset sekä dynaamiset grafiikat 

Videot ja podcastit, jotka ovat tallennetussa muodossa tai upotettuna sivustolle tai so-

vellukseen tai julkaistu jossain sosiaalisen median kanavassa (mukaan lukien vi-

deosoittimet) 

Navigointi ja ylipäänsä käyttöliittymä 

Linkit 

Tapahtumakalenterit 

Ajanvarauspalvelut 

Chat-palvelut, jotka ovat upotettuna sivustolle 

Verkkolomakkeet (html-lomakkeet) 

Toimisto-ohjelmilla tuotetut tiedostot, jotka on tallennettu sivustolle: esimerkiksi pdf- 

ja word -tiedostot ja -lomakkeet. 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

Yllä mainittujen vaatimusten mukaan po1nt.fi sivuston eri toiminnallisuudet on saa-

tettava saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Esimerkiksi sivustolla sijaitsevat chat -



 

palvelut, linkit, kuvat ja videot sekä artikkelit katsotaan kuuluviksi Lain digitaalisten 

palvelujen tarjoamisesta kuuluvien vaatimusten alaisiksi.  

 

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavuusvaatimusten katsotaan kos-

kevan kaikkia lain piiriin kuuluvien toimijoiden verkkosivustoja sekä mobiilisovelluk-

sia, jotka löytyvät tarjottuna verkosta. Kyseessä voi olla kaikille avoin sivusto tai sovel-

lus, tai sivusto voi vaatia kirjautumista. Lain näkökulmasta tarkasteltuna palvelun laa-

juudella tai kohderyhmällä ei varsinaisesti ole merkitystä. Täten myös toisille viran-

omais- tahoille tai asiantuntijoille suunnatun verkkopalvelun kuuluu olla saavutetta-

vuusvaatimukset täyttävä. Lain ajatuksena onkin tarjota kaikille ihmisille yhdenvertai-

nen pääsy käsiksi tietoon. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

Mikäli organisaatiolla on käytössään jotain sosiaalisen median kanavia, kuuluu kysei-

sen organisaation näiden kanavien kautta julkaisema sisältö saavutettavuusvaatimus-

ten piiriin. Käyttäjien itse kanavien kautta julkaisemat sisällöt, eivät kuitenkaan kuulu 

vaatimusten alaisuuteen. Tilanteissa, joissa sosiaalisen median kanavat tai näissä jul-

kaistut sisällöt sisältävät saavutettavuuspuutteita, kuuluu näistä kertoa organisaation 

saavutettavuusselosteessa. Lisäksi on varauduttava antamaan organisaation sosiaali-

sen median kanavilla julkaistu oleellinen tieto myös omilla verkkosivuilla saavutetta-

vassa muodossa tai tarvittaessa käyttäjälle sopivalla tavalla. (Etelä-Suomen aluehallin-

tovirasto 2020.) 

 

Po1nt.fi sivustolla esillä olevat sosiaalisen median kanavat ovat esimerkiksi Facebook, 

WhatsApp, Twitter ja Instagram. Lisäksi sivulta löytyvät pääsy sivuston Youtube -ka-

navalle sekä mahdollisuus sähköpostin hyödyntämiseen yhteydenpidossa. (Po1nt 

2020.) 

 

Kyseessä olevan verkossa julkaistavan sisällön ollessa jonkin toisen organisaation 

verkkopalveluissa julkaistua tai julkaistavaksi annettavaa, kuuluu sisällön olla myös 

saavutettavuusvaatimuksien mukaista. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) Si-



 

vustolla po1nt.fi sijaitsevan Ajankohtaista -osion (2020) sisältämät ilmoitukset kuulu-

vat siis olla sivuilla saavutettavuusvaatimusten mukaisia, myös niiden ollessa muun 

organisaation julkaistavaksi antavaa. 

 

Verkkosivuilla sijaitsevia palveluita sekä sisältöjä, joita saavutettavuusvaatimukset ei-

vät poikkeuksellisesti koske, ovat suorat video- ja äänilähetykset, varhaiskasvatuksessa 

ja opetuksessa tilapäisesti rajatun ryhmän käytössä olevat sisällöt, testit (kyseessä ol-

lessa esimerkiksi kuullun ymmärtämisestä tai visuaalisten taitojen testaamisesta, ke-

hittämisestä tai harjoittelemisesta, kartat sekä karttapalvelut ja kolmannen osapuolen 

tuottamat sisällöt. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

4.4.3 Saavutettavuusseloste 

 

Organisaatiot, joita saavutettavuusvaatimukset koskevat, ovat velvoitettuja luomaan 

verkkosivuilleen saavutettavuusselosteen verkkosivustoistaan sekä mobiilisovelluksis-

taan. Saavutettavuusselosteessa selvitetään, mikä verkkopalvelun saavutettavuuden 

tila on, sekä mitä mahdollisia saavutettavuusvaatimuksiin liittyviä poikkeavuuksia 

verkkopalvelu sisältää. Selosteessa kerrotaan lisäksi, miten käyttäjien on mahdollista 

antaa saavutettavuuspalautetta. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

Saavutettavuusselosteessa vaadittavat tiedot ovat määriteltynä EU- komission säädök-

sessä. Selosteesta pitää ilmetä seuraavat tiedot: 

 

1.  Miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia? Arvio si-

vuston tai sovelluksen saavutettavuuden tilasta: a) vastaa täysin vaatimuksia, b) vastaa 

suurilta osin vaatimuksia tai c) suurin osa vaatimuksista ei toteudu. 

2.  Mitkä verkkosivuston tai sovelluksen sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuus-

vaatimuksia ja miksi? 

3.  Milloin seloste on laadittu ja päivitetty, ja perustuvatko selosteen tiedot itsearvioon 

vai ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon? 

4.  Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja kuka tai mikä yksikkö vastaa 

organisaatiossa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä? 



 

5.  Miten käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä var-

ten? (Selvityspyynnön tai kantelun voi tehdä vasta kun siirtymäaika on ohi.)  

Jokaiseen kohtaan liittyy lisäksi myös yksityiskohtaisempia alakohtia. (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto 2020.) 

 

Selovuo (2019) kertoo vielä lisäksi selosteessa oltavien ilmenevien tietojen sisältävän: 

1. Miten pyytää saavutettavassa muodossa tietoja, jotka ovat itselle omien etujen, oi-

keuksien tai velvollisuuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi oleellisia (saavutetta-

vuusyhteystieto). 

2. Tieto menettelystä, johon asiakas voi turvautua, jos hän ei ole tyytyväinen saa-

maansa vastaukseen (saavutettavuuden oikeussuojakeino). (Selovuo 2019, 21.) 

 

Sivuston po1nt.fi saavutettavuusselostetta käsittelevä osio on tuotu esille sivustolla 

kohdassa Saavutettavuus – Saavutettavuusseloste. Kyseisessä kohdassa kerrotaan, 

kuinka ’’Po1ntin digitaaliset palvelut on pyritty rakentamaan mahdollisimman saavu-

tettavaksi.’’. Lisäksi sivustolla kerrotaan sivuston rakentamiseen liittyen: ’’Uuden si-

vuston rakentamisessa on käytetty WordPress julkaisujärjestelmää, joka tarjoaa myös 

työkaluja saavutettavuuteen. Kyseisten työkalujen avulla verkkosivujen sisältö saa-

daan automaattisesti saavutettavammaksi.’’. (Po1nt.fi 2020.) 

WCAG-kriteerien linkittymisestä sivuston saavutettavuuden kehittämiseen, sekä sisäl-

löntuottajien osuuteen siinä, kerrotaan sivuilla: ’’ Iso osa WCAG-kriteereistä koskee 

lähinnä palvelun koodaajia ja suunnittelijoita. Po1ntin sisällöntuottajat huolehtivat 

kuitenkin omalta osaltaan esimerkiksi tekstien otsikoinnista, linkkien oikeasta muo-

toilusta sekä kuvien alt-teksteistä.’’ (Po1nt.fi 2020.) 

Mahdollisia sivustolla olevia saavutettavuuteen liittyviä puutteita ei kohdassa Saavu-

tettavuusseloste tuoda esille. Mikäli sivustolla huomataan puutteita tai mahdollisia 

korjattavia asioita, on näihin mahdollista puuttua ottamalla yhteys Po1nt koordinaat-

toriin. Koordinaattorin yhteystiedot löytyvät Saavutettavuusseloste -kohdan alaosasta. 

(Po1nt 2020.) 

 

 



 

4.4.4 WCAG- standardit  

 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälisen World Wide Web- 

konsortion (W3C) kehittämä sekä ylläpitämä ohjeistus, jota käytetään useiden maiden 

lainsäädännön saavutettavuusvaatimusten perustana. Ohjeistuksen tavoitteena on 

varmistaa, että eri ihmiset eri tilanteissa (mukaan lukien vammaiset sekä eri tavoin 

toimintarajoitteiset ihmiset), ovat kykeneviä käyttämään verkkopalveluja. (Etelä-Suo-

men aluehallintovirasto 2020.) 

 

WCAG- ohjeistuksen avulla pyritään varmistamaan, jotta verkkosisältö on käytettä-

vissä erilaisilla avustavilla teknologioilla, erilaisilla käyttäjillä on pääsy sisältöön ja he 

pystyvät hyödyntämään toimintoja mahdollisista rajoitteista riippumatta ja jotta si-

sältö toistuu oikein eri päätelaitteilla. WCAG- kriteerien tavoite on varmistaa saavutet-

tavuuden minimitaso. Minimitasolla tarkoittaen mahdollisimman monen ihmisen 

mahdollisuutta käyttää verkkopalvelua. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

WCAG- ohjeistuksen kriteerit ovat jaoteltuna neljän pääperiaatteen alle. Näitä ovat 

hallittavuus, havaittavuus, ymmärrettävyys sekä toimintavarmuus. Toimintavarmuu-

desta käytetään myös termiä lujatekoisuus. Näiden periaatteiden alle ovat lisäksi lue-

teltuna yhä melko yleisluonteisina pidetyt ohjeet, joita WCAG 2.1 -ohjeistus sisältää 

yhteensä 13. Näiden alla ovat jaoteltuna vielä varsinaiset yksityiskohtaisemmat kritee-

rit, joita on yhteensä 78. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

5.1 Opinnäytetyön kuvaus 

 

Tarve opinnäytetyöni kehittämistehtävälle syntyi työn tilaajan Po1nt – Nuorten por-

taalin taholta. Po1nt – Nuorten portaalin tavoitteena ovat saada sivuistaan po1nt.fi 

saavutettavammat, Saavutettavuusdirektiivin toteuttaman Lain digitaalisten palvelu-

jen saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.  

Kyseinen Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. Laki mää-

rää, että verkkosivut, jotka ovat julkaistu ennen 23.9.2018, tulee olla saavutettavuus-

vaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen. Mobiilisovellusten on täytettävä vaatimukset 

23.6.2021 mennessä. Videoita sekä äänitiedostoja koskevat vaatimukset menevät si-

ten, että videot on tekstitettävä sekä äänitiedostoille tarjottava tekstivastineet 

23.9.2020 mennessä. Verkkosivuilla julkaistavien Pdf- tiedostojen, Word- dokument-

tien, PowerPoint- tiedostojen sekä muiden toimisto-ohjelmiston tiedostojen, jotka 

ovat olleet julkaistuna 23.8.2018 tai tämän jälkeen, kuuluu olla saavutettavia viimeis-

tään 23.9.2019, jos verkkosivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen tai viimeistään 

23.9.2020, mikäli kyseinen verkkosivusto on julkaistu ennen 23.9.2018. (Celia 2020.) 

Po1nt – Nuorten portaalin oli täten saatava sivujensa saavutettavuuden taso vaatimus-

ten mukaisiksi syyskuuhun 2020 mennessä.  

Tilaajan Po1nt – Nuorten portaalin toiveina sekä tavoitteina työlleni olivat siis sivujen 

saavutettavuuden kehittäminen sekä parantaminen.  

Tutkimuksellinen kehittämistyö voi saada alkunsa erilaisista lähtökohdista, kuten esi-

merkiksi organisaation kehittämistarpeista tai halusta aikaan saada muutoksia. 

Yleensä siis tutkimukselliseen kehittämistyöhön sisältyy käytännön ongelmien ratkai-

sua sekä uusien ideoiden, käytäntöjen, tuotteiden tai palvelujen tuottamista ja toteut-

tamista. Tarkoituksena onkin tyypillisesti luonnostella ja kehitellä sekä ottaa käyttöön 

ratkaisuja. Kehittämistyöhön eivät kuulu vain asioiden kuvailu tai selittely, vaan etsi-

tään parempia vaihtoehtoja ja viedään asioita käytännössä eteenpäin. (Ojasalo, Moila-

nen & Ritalahti 2015, 19.) 

Sivut eivät olleet työn aiheen saamisen aikaan vielä täysin vaatimusten mukaisia. Työni 

tarpeena on tarjota tukea Po1ntille sivuston saavutettavuuden kehittämiseksi. Tilaajan 



 

toiveena oli selvittää sivujen käyttäjien kokemuksia ja miten saavutettavuutta voidaan 

kehittää heidän näkökulmastaan. Tätä varten toteutettiin haastatteluita, joissa sivus-

ton käyttäjien kokemuksia pyrittiin selvittämään, sekä löytämään mahdollisia kehitys-

ehdotuksia sivuille.  

 

Opinnäytetyöni sisältää yhden tutkimuskysymyksen. Tutkimuskysymyksenäni on: 

 

                 1. Kuinka sivujen käyttö on koettu sivujen käyttäjien keskuudessa? 

 

Tutkimuskysymykseni kautta pyrin vastaamaan siihen, miten sivua käyttäneet henki-

löt ovat sivujen käytön kokeneet ja millaisia kehittämisehdotuksia heillä on sivuille tar-

jota. 

 

 

5.2 Opinnäytetyön toteutuksen vaiheet 

 

Työn aihe sekä siinä toivotut asiat selvitettiin minulle tilaajan toimesta. Sovimme ta-

paamisajan tilaajan kanssa työhön liittyvää ohjeistusta varten. Tapaamisessa keskus-

teltuamme tarkemmista ohjeistuksista työn teemoihin sekä tilaajan toiveisiin ja tavoit-

teisiin työtä varten, aloin suunnittelemaan työn toteuttamista. 

 

Ensimmäisenä aloin tutustumaan tilaajan Po1nt – Nuorten portaalin internet- sivuihin 

po1nt.fi. Katsoin sivun ulkoasua läpi ja pyrin ottamaan tuntumaa sivuun sekä sen käyt-

tötarkoitukseen. Varsinaisesti saavutettavuuden näkökulmasta en sivuja vielä tutki-

nut, termin ollessa minulle jossain määrin epäselvä minulle. Myöhemmässä vaiheessa 

työtäni, saavutettavuus sekä siihen kuuluva lainsäädäntö tulivat tutummaksi. Tarkoi-

tuksena oli alkuun saada selvä kuva itselleni sivuista, sekä mitä asioita siellä tulen mah-

dollisesti työssäni tarkastelemaan sekä ottamaan käsittelyyn. 

 



 

Seuraavaksi aloin keräämään tietoperustaa opinnäytetyötä varten. Tutkin kirjastoja 

sekä internetissä sijaitsevia eri tietokantoja saavutettavuudesta, eri internet- sivujen 

saavutettavuuden tiloista sekä aiemmin tehtyjä tutkimuksia eri internet- sivujen saa-

vutettavuuteen liittyen. Esimerkkinä Theseus -tietokannassa sijainneita opinnäyte-

töitä, jotka kuuluivat saavutettavuuden näköpiiriin.  

 

Tietoperustan keräämisen sekä siihen tutustumisen jälkeen seuraavana vaiheena oli 

tutkimusmenetelmän päättäminen. Tilaajaltani oli tullut ehdotus Po1nt – Nuorten 

portaalin vertaistiedottajista koostuvan ryhmän haastattelu työtäni varten. Haastatte-

lun kautta työhön saataisiin mukaan sivuja käyttäneiden nuorten näkökulmaa sivujen 

käytöstä sekä sen kehittämismahdollisuuksista. Vertaistiedottajat ovat nuorista koottu 

ryhmä, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa toisille nuorille Kuopion nuorisopalvelui-

den sekä koko kaupungin toiminnasta, kuin myös tiedottaa erilaisista vapaa-ajanviet-

tomahdollisuuksista ja nuorille suunnatuista palveluista Kuopiossa (Po1nt 2020). Pi-

din ehdotusta hyvänä ideana, ja päätin jo varhaisessa vaiheessa ottaa haastattelun yh-

deksi tutkimusmenetelmistä. Haastattelu saatiin sovittua sekä vertaistiedottajat koot-

tua helmikuulle 2020, jolloin haastattelu toteutettiin. Kerron haastattelusta, sen toteu-

tuksesta sekä siinä ilmenneistä havainnoista myöhemmin työssäni.  

Haastattelun toteutuksen, sekä siihen kuuluneiden lisävaiheiden kuten haastattelujen 

litteroinnin ja analysoinnin jälkeen, alkoi opinnäytetyön kirjoitus sekä tutkimustulos-

ten esittely.  

 

 

 

6 HAASTATTELUT 

 

6.1 Haastattelu menetelmänä 

 

Haastattelu on yksi eniten käytetyistä tiedonkeruumenetelmistä, sekä tutkimus- että 

kehittämistyössä. Haastattelujen tehtävinä voivat olla esimerkiksi asioiden selventä-

minen tai syventäminen. Haastattelumenetelmiä on erilaisia, joten ennen haastattelun 



 

valintaa aineistonkeruumenetelmäksi, tulee pohtia sitä, minkälaista haastattelua 

suunnitellaan. Tähän vaikuttaen se, että minkälaista tietoa kehittämistyön tueksi kat-

sotaan tarvittavaksi. (Ojasalo ym. 2015, 106.) 

 

Perinteisesti haastattelut jaetaan kysymysten valmiuden sekä sitovuuden mukaan 

strukturoituihin sekä strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoitujen haastatte-

lujen ääripäässä on lomakehaastattelu valmiine kysymyksineen sekä vastausvaihtoeh-

toineen, jotka esitetään kaikille haastateltaville samanlaisina sekä samassa järjestyk-

sessä. Pyrkimyksenä valmiiden kysymysten käytölle on varmistaa, että haastattelijan 

omat ilmaistut mielipiteet eivät vaikuta haastateltavan mielipiteisiin. (Ruusuvuori & 

Tiittula 2005, 11.) 

 

Hirsjärvi & Hurme (2001) kertovat strukturoitujen sekä strukturoimattomien haastat-

telujen välimaastoon kuuluvan taas puolistrukturoidut tai puolistandardoidut haastat-

telut, joille on luonteenomaista jonkin haastattelun näkökohdan lyöminen lukkoon. 

Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.) 

 

Puolistrukturoiduista haastattelumuodoista tunnetumpia on teemahaastattelu. Tee-

mahaastattelussa käydään läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta kysymysten muotoilu 

sekä järjestys voivat vaihdella. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.) 

 

Haastattelu voi kestää kymmenistä minuuteista jopa useisiin tunteihin. Tällöin myös 

haastattelijan rooli voi tarvitessa muuttua passiivisesta kysymysten esittäjästä aktiivi-

seen sekä ajattelevaan osallistujaan. Haastattelu on vuorovaikutusta, joka on suunni-

teltu etukäteen ja itse haastattelijan alulle laittamaa sekä ohjaamaa. Lisäksi siinä vaa-

ditaan haastateltavan motivoimista, kyseisen motivaation ylläpitämistä sekä haastat-

telun osapuolten välistä luottamusta. (Ojasalo ym. 2015, 107.) 

 

 

 

 



 

6.2 Haastattelujen toteutus 

 

Haastatteluni olivat muodoltaan puolistrukturoituja.  

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat laadittuna etukäteen, mutta 

haastattelija voi vaihdella niiden järjestystä, haastattelun kululle katsomallaan sopi-

valla tavalla.  Kysymyksissä olevat tarkat sanamuodot voivat vaihdella. Etukäteen laa-

ditut, mutta kyseiseen haastattelutilanteeseen sopimattomat kysymykset voidaan jät-

tää esittämättä, ja vastaavasti voidaan kysellä kysymyksiä, jotka heräävät vasta haas-

tattelun aikana. (Ojasalo ym. 2015, 108.) 

 

Haastattelut toteutettiin helmikuussa 2020. Haastattelin yhteensä 5 eri henkilöä, jotka 

koostuivat Po1ntin vertaistiedottajista. Haastatteluista jokainen toteutettiin yksilö-

haastatteluna. Sijaintina haastatteluiden toteutukselle toimi Po1nt – Nuorten portaa-

lin toimisto Kuopiossa. Olin keskustellut sähköpostin välityksellä tilaajani kanssa 

haastatteluun liittyvistä järjestelyistä etukäteen. Toimitin tilaajalleni etukäteen tiedot-

teen haastatteluun osallistumisesta, joka lähetti kyseisen tiedotteen eteenpäin haastat-

teluun osallistuville Po1ntin vertaistiedottajille. Haastattelupäivänä selvitin vielä en-

nen varsinaisia haastatteluja haastateltaville lyhyesti mistä opinnäytetyössäni on kyse, 

sekä mitä tarkoitusta varten haastattelu ylipäänsä toteutetaan. Lisäksi selvitin haasta-

teltaville heille kuuluvat oikeutensa haastatteluun osallistumisesta sekä heidän anta-

mansa haastatteluaineiston käytöstä. Ennen haastattelua haastateltaville annettiin al-

lekirjoitettaviksi lomakkeet suostumukseen haastatteluun osallistumisesta. Suostu-

mus -lomakkeet oli mahdollista lukea läpi ennen allekirjoittamista. 

 

Olin valmistellut etukäteen listan kysymyksiä haastatteluja varten. Valmiiksi suunni-

teltuja kysymyksiä oli yhteensä 13, joiden alle olin vielä listannut yhdestä kolmeen li-

säkysymystä aihepiiriin liittyen. Haastattelukysymykset löytyvät kokonaisuudessaan 

työn lopusta osiosta Liitteet (Liite 1). Haastattelua varten luodut kysymykset oli raken-

nettu Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä siihen sisältyvien WCAG-kritee-

rien pohjalta. Kysymykset luotiin kriteerejä hyödyntäen ja tarkoituksena oli luoda lä-

hinnä sivuston käyttöön liittyviä kysymyksiä, joihin sivustoa käyttäneet henkilöt voivat 



 

vastata. Kysymykset käsittelivät eri sivuston osioita sekä sen tarjoamia palveluita. Ky-

symyksissä tarkasteltiin alkuun sivujen helppokäyttöisyyttä sekä sivuilla tiedon etsi-

misen helppoutta. Tämä otettiin alkuun tarkasteluun, jotta sain pohjatietoa siihen, mi-

ten haastateltavat olivat sivujen käytön yleensä kokeneet. Ovatko sivut siis helppo vai 

vaikea käyttöiset. Sivuston tarjoamista palveluista kysyttiin pohjatietoa haastatelta-

vilta esimerkiksi siitä, että millaisissa tilanteissa he käyttävät sivua, sekä siitä, että 

onko sivuilla nuorille suunnattuja palveluita riittävästi (Liite 1). Lisäksi kysyttiin, että 

mitä sivuston palveluita haastateltavat käyttävät. Esimerkiksi sivuston chat -palvelut 

muodostivat ison osan palveluiden käyttöä koskevissa kysymyksissä. Palveluihin liit-

tyvät kysymykset nostettiin haastatteluissa esille, koska juuri sivuston chat -palvelut 

ovat yksi sivuston tarjoamista palveluista. Sivuston palveluiden käyttökokemuksia 

sekä niiden tarkastelua pidin haastattelun toteuttamisessa oleellisena.  

Sivustoilla käytetty teksti sekä kieli nousi haastattelukysymyksiin, sillä pidin niitä 

oleellisena osiona tarkastella sivustolla. Lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 

kuuluviin sisältöihin ja toiminnallisuuksiin katsotaan kuuluvan tekstit; esimerkiksi 

uutiset, ohjeet, palvelukuvaukset ja blogikirjoitukset (Etelä-Suomen aluehallintovi-

rasto 2020). Sivustolla käytetty teksti sekä kieli linkittyvät siis vahvasti saavutetta-

vuusvaatimuksiin.  

Videoiden hyödyntämisestä sivustoilla otettiin haastattelukysymyksiin, koska tavoit-

teenani näitä koskevissa kysymyksissä oli selvittää sivuston videoiden käyttöä haasta-

teltavien kesken. Lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta kuuluvatkin siis myös 

videot, sekä niiden toiminnallisuuden takaaminen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

2020). Esimerkiksi videoiden käytön sekä kirjoitetun tekstin vertailu sivujen hyödyn-

tämisessä oli asia, jota halusin kysymyksillä videoiden käyttöön liittyen selvittää. Ha-

lusin tietää mitä mieltä haastateltavat olivat niiden hyödyntämisestä ja että pidettiinkö 

esimerkiksi videoita kirjoitettua tekstiä hyödyllisempänä tai miellyttävämpänä sivus-

toilla.  

Po1nt – Nuorten portaalin kanssa pidettävään mahdolliseen yhteydenpitoon sekä 

myös Po1ntin eri tapahtumista tiedottaminen nousivat haastattelukysymyksissä esille 

(Liite 1). Yhteydenpidon sekä erityisesti sen vaivattomuuden, otin haastattelukysy-

myksiin esille koska halusin tietää, että millaisia kokemuksia tähän liittyen haastatel-



 

tavilla on mahdollisesti ollut. Oliko yhteydenpito ollut helppoa? Tapahtumien tiedo-

tukseen liittyvissä kysymyksissä halusin selvittää, olivatko erilaisiin tapahtumiin tu-

tustuminen sekä niistä tiedon saanti olleet sivustolla selkeitä.  

Lopuksi otin vielä haastattelukysymyksissä esille mahdollisen tuen tarpeen sivuston 

käytössä sekä tarjosin mahdollisuuden haastateltaville kommentoida tai kertoa jotain, 

mikä ei vielä ollut haastattelussa tullut esille (Liite 1). Nämä otin haastattelukysymyk-

sissä esille lähinnä siitä syystä, että ne voisivat vielä antaa tukea haastatteluaineistolle. 

Mikäli jokin asia, johon haastateltava olisi tarvinnut tukea sivustoilla ei ollut tullut 

esille, tarjottiin tässä siihen mahdollisuus. Lisäksi jos ilmeni jotain muuta, mihin haas-

tateltava olisi vielä halunnut kertoa lisää. 

Osan haastatteluista aikana kysyin lisäksi myös kysymyksiä, jotka heräsivät vasta haas-

tatteluiden aikana. Nämä aikaan saattoi yleensä jokin asia, joka oli ilmennyt haastatel-

tavien vastauksista haastatteluiden aikana. Kysymyksiä tehdessäni, pyrin kuitenkin te-

kemään kysymyksistä sellaisia, jotta ne olisivat helposti ymmärrettävissä. Pyrin saa-

maan haastateltavilta näkemyksiä ja mielipiteitä siihen, miten he ovat sivujen käytön 

kokeneet. Esittäessäni haastattelukysymyksiä pyrin kysymään asiat selkeästi. Olin etu-

käteen miettinyt miten tulen kysymykset esittämään, enkä usein kysynyt kysymyksiä 

sanasta sanaan niin kuin ne edessäni paperilla olivat.  

 

Haastattelijan kuuluukin valmistautua haastatteluihin huomioimalla haastateltava 

esimerkiksi käyttäytymisellään. Lisäksi oikeanlaisen kielen käyttö katsotaan tärkeäksi. 

Koska vain tuloksellisella haastattelulla saadaan aikaan tuloksellista tutkimus- tai ke-

hittämisaineistoa, tulee haastateltavan sekä haastattelijan ymmärtää toisiaan. (Ojasalo 

ym. 2015, 108.) 

 

Tyypilleen sopivasti, haastattelut seuraavat tavallisen keskustelun kulkua. Täten haas-

tattelut aloitetaan kevyellä keskustelulla, ennen varsinaiseen aiheeseen siirtymistä. 

(Ojasalo ym. 2015, 108.) 

 

Aloitin haastattelut lyhyellä keskustelulla haastateltavien internetin käytöstä. Haastat-

telut vaihtelivat pituudeltaan, lyhimmän ollessa vajaat 8 minuuttia ja pisimmän ollessa 

noin 14 minuuttia. Haastattelujen kulut myös poikkesivat toisistaan jossain määrin. 



 

Osassa haastatteluista osa haastattelukysymyksistä jäivät kokonaan pois. Syynä tähän 

oli joko jonkin muun aiheen ilmeneminen, josta syystä jotkin aiemmin laadituista ky-

symyksiä unohtuivat minulta kysyä. Toisena syynä saattoi olla, että haastattelukysy-

myksiin johdatteleviin kysymyksiin ei ollut tullut riittävää tietoa tai varsinaista vas-

tausta. Osassa kysymyksistä haastateltavat saattoivat vastata jo aiemmissa vastauksis-

saan joihinkin kysymyksiin mitä olin etukäteen suunnitellut. Tällaisissa tilanteissa ky-

seessä olevien kysymysten esittäminen olisi ollut turhaa.  

 

Nauhoitin haastattelut myöhempää analyysia varten kannettavan tietokoneen kame-

raa hyödyntäen. Kuvatussa materiaalissa eivät kuitenkaan näy haastateltavat.  

Haastattelut kannattaa yleensä äänittää. Tämä vapauttaa haastattelijan esimerkiksi 

tarkkailemaan haastateltavaa. Haastatteluiden jälkeen haastattelijan on helppo palata 

haastattelutilanteeseen, jolloin äänitys toimii muistina sekä apuna eri tilanteiden tul-

kitsemiseen. Haastattelujen kuunteleminen uudestaan mahdollistaa uusien näkökul-

mien tai puheen sävyjen huomioimisen. Usein vasta haastattelutallennetta kuunnel-

lessa saa ymmärryksen siitä, mitä haastateltava on vastauksellaan tarkoittanut. Asiat 

eivät aina ilmene haastattelutilanteessa suoraan, todellisen merkityksen paljastuessa 

’’rivien välistä’’. (Ojasalo ym. 2015, 107.)   

Seuraavana tehtävänä haastatteluiden ollessa valmiit oli haastattelussa kerätyn aineis-

ton ja tulosten analysointi, sekä kaikki siihen liittyvät työvaiheet.  

 

 

6.3 Haastattelujen tulosten analysointi 

 

Aineiston analysointia varten hyödynsin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Kyseessä 

on kolme vaiheinen analyysi, jonka vaiheisiin kuuluvat ensimmäisenä aineiston pel-

kistäminen, toisena aineiston ryhmittely ja viimeisenä teoreettisten käsitteiden luomi-

nen aineistosta. Ennen analyysin aloittamista tulee sisällönanalyysissa määrittää ana-

lyysiyksikkö. Tämä voi olla esimerkiksi yksittäinen sana, lause tai ajatuskokonaisuus, 

joka sisältää useita lauseita. Analyysiyksikön määrittämistä ohjaavat tutkimustehtävä 

sekä aineiston laatu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92-94.) 



 

Ensimmäisessä vaiheessa eli pelkistämisessä alkuperäistietoa pelkistetään niin, että 

aineistosta karsitaan epäolennaiset asiat pois. Toisessa vaiheessa, aineiston ryhmitte-

lyssä, aineistosta saadut alkuperäisilmaukset käsitellään ja aineistosta etsitään saman-

kaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Tätä seuraa kolmas ja viimei-

nen vaihe käsitteellistäminen. Tässä vaiheessa erotetaan tutkimuksen kannalta olen-

nainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 92-94.) 

Haastattelujen toteutuksien jälkeen, seuraavana vaiheena oli haastatteluaineiston ana-

lysointi. Ennen varsinaisen analysointi vaiheen aloittamista, kirjoitin auki eli litteroin 

haasteltavien vastauksista saadut tulokset. Auki kirjoittaminen eli litterointi on analy-

soinnissa käytettävä apuväline, jonka tarkkuus usein riippuu kehittämistehtävästä 

(Ojasalo ym. 2015, 107). 

Aineiston litterointia varten käytin noin yhteensä kahden viikon pituisen ajanjakson, 

jonka välisenä aikana litteroin haastattelumateriaalit. Samalla tein jo pientä tarkaste-

lua haastattelusta saatuihin tuloksiin, ja kirjoitin havaintoja ylös myöhempää analyy-

sia varten. Haastatteluaineiston litterointi vaiheessa käytin haastatteluun osallistunei-

den vastausten kirjoittamisessa sekä hyvin yleiskielistä kirjoitusasua sekä tarpeen mu-

kaan kirjoitin myös vastaukset sanasta sanaan, kuin haastateltava sen oli ilmaissut. 

Molempien tapojen käytön valintaan vaikutti vahvasti se, että osasta haastateltavien 

ilmaisemista vastauksista sai olennaisimman ajatuksen kirjoittamalla sen yleiskieli-

semmällä, haastattelijalle itselle ymmärrettävämmällä tavalla. Osassa vastauksista 

taas litteroin tulokset sanatarkasti. Tällä pyrin ehkäisemään mahdollisia väärinym-

märryksiä, joita analysoinnin aikana olisi voinut ilmetä.  

Mikäli vain haastattelussa kerätyn aineiston sisällöllä on merkitystä, voidaan haastat-

telu litteroida käyttämällä yleiskieltä. Jos taas käytetyillä sanoilla on tutkimuksen kan-

nalta merkitystä, tulee haastattelut litteroida sanatarkasti. (Ojasalo ym. 2015, 107.) 

 

Aineiston litteroinnin jälkeen alkoi varsinainen aineiston analysointi. Kirjoitin vielä jo 

kerran litteroidut materiaalit puhtaaksi, nostaen esiin vastauksista ilmenneet pääasiat. 

Tarkastelin haastatteluista saatuja vastauksia sekä pyrin löytämään niistä yhtäläisyyk-

siä, kuin myös eroavaisuuksia vastausten välillä.  



 

Analysointi aloitetaan lukemalla litteroitu aineisto useaan kertaan, jonka jälkeen se 

pyritään luokittelemaan ja siitä pyritään löytämään yhteyksiä käytettyyn teoriaan. Tä-

män jälkeen kehittäjä palaa takaisin kokonaisuuteen, tulkintaan sekä ilmiön kytkemi-

seen käytettyihin teorioihin tai teorian uudelleen hahmottamiseen. Litteroitu aineisto 

puretaan tyypillisesti teema-alueittain. Teemoittelussa pyritään tarkastelemaan ai-

neistossa esiintyviä ilmiöitä tai asioita, jotka ovat yhteisiä useammalle haastateltavalle. 

Kyseiset ilmiöt voivat liittyä haastatteluteemoihin tai olla yllättäviäkin asioita, jotka 

ovat olleet haastateltavien mielessä. Haastatteluaineistosta ilmenevien säännönmu-

kaisuuksien tarkastelu suhteessa toisiinsa on yhteyksien tarkastelua, jota ilman ana-

lyysi jää usein pintapuoliseksi. (Ojasalo ym. 2015, 110.) 

Luin haastatteluaineiston läpi ja tarkastelin siitä esiin nousevia asioita. Luokittelin 

saadut tulokset haastattelukysymysten mukaan omiin luokkiinsa. Kirjoitin haastatte-

luista saatujen tulosten perusteella löydetyt asiat ylös tiivistetysti. Kirjasin tulosten 

esittelyä varten itselleni tuloksista asioita, jotka halusin tuoda esille tulosten esitte-

lyssä. Etsin yhtäläisyyksiä haastatteluaineiston välillä ja muodostin itselleni kuvaa 

siitä, miten haastatteluaineisto kuvaa tutkittavaa aihetta, eli sivuston käyttöä. Millaiset 

asiat nousevat esille ja miten monen haastateltavan kohdalla. Nousevatko esimerkiksi 

samat asiat aineistosta esille useamman kohdalla. Nostin myös esiin asioita, jotka il-

menivät vain yhden tai muutaman henkilön kohdalla.  

 

 

 

7 TULOKSET 

 

7.1 Haastattelu tulokset 

 

Jokainen viidestä eri haastattelusta alkoi lyhyillä pohjustuskysymyksillä. Ensimmäi-

nen kysymys koski sitä, miten paljon haastateltavat käyttävät internettiä yleensä. Toi-

sena haastatteluun pohjustavana kysymyksenä kysyttiin millaisilla laitteilla haastatel-



 

tavat yleensä käyttävät internettiä. Kaikki haastateltavat sanoivat käyttävänsä inter-

nettiä. Käytössä olleina laitteina olivat jokaisella puhelimet, osalla myös tietokone tai 

tabletti. Viisi haastatteluihin osallistunutta nuorta on nimetty aakkosten mukaan A-E. 

Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössä on: Kuinka sivujen käyttö on koettu sivujen 

käyttäjien keskuudessa? Haastatteluista saadut tulokset ovat luokiteltu teemoittain. 

Teemoja on yhteensä neljä. Ensimmäisessä, sivuston käyttöä ja palvelua koskevissa 

tuloksissa tuodaan esille, miten sivuston käyttö sekä sen sisältämät palvelut on käyttä-

jien keskuudessa koettu. Tulokset tulevat kertomaan siitä, miten esimerkiksi sivuston 

chat -palvelut on koettu.  Toisena teemana tullaan käsittelemään sivuston selkeyttä 

sekä sivuilla hyödynnettäviä videoita. Sivuston selkeyteen liittyvissä tuloksissa tullaan 

käsittelemään sivustolla käytettyä kieltä sekä tekstiä, sivuston hyödyntämiä luetteloja 

sekä videoiden käyttöä. Esiin nousevat videoiden sekä kirjoitetun tekstin käytön ver-

tailu sivustoa hyödynnettäessä. 

Kolmantena teemana tullaan käsittelemään sosiaalista mediaa, yhteydenpitoa ja tie-

dotusta. Tuloksissa käsitellään Po1nt – Nuorten portaalin hyödyntämiä eri sosiaalisen 

median kanavia, sekä niiden käyttöä haastatelluiden kesken. Miten nuoret voivat esi-

merkiksi hyödyntää Po1ntin sosiaalista mediaa? Lisäksi osiossa käsitellään haastatte-

luun osallistuneiden kokemuksia Po1nt – Nuorten portaalin kanssa tapahtuneesta yh-

teydenpidosta sekä sen helppoudesta. Myös tapahtumista tiedottaminen ja siitä saadut 

tulokset tullaan esittelemään. Viimeisenä osiona on muut huomiot, jotka ilmenivät 

haastattelujen aikana, mutta eivät varsinaisesti kuulu mihinkään edellä mainituista 

teemoista.  

 

 

Sivuston käyttö ja palvelut 

 

Palveluntarjoajan kuuluu varmistaa digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus 

sekä ymmärrettävyys (Finlex 2019). 

Sivustoa pidettiin suurimalla osalla haastatelluiden kesken helppokäyttöisenä. Vii-

destä haastatteluun osallistuneesta kolme piti sivustoa helppokäyttöisenä ja etsityn 

tiedon löytyvän sivuilta helposti. Yhdellä haastatellulla ei vielä ollut riittävää koke-

musta sivun käytöstä, jotta hän olisi voinut vastata kysymykseen kattavasti. Yhdeltä 



 

vastaajista ei ilmennyt vastausta sivujen helppokäyttöisyyteen liittyen, tiedon etsi-

mistä pidettiin kuitenkin sivuilla helppona. Lyhyesti sanottuna, saavutettavuudella 

tarkoitetaan, että sisältö on kaikkien löydettävissä ja saavutettavissa, sisältö on kaik-

kien ymmärtämässä muodossa, palvelut ja sisällöt ovat kaikkien käytettävissä ja että 

ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti (Selovuo 2019, 13). 

 

Yksi etukäteen haastatteluja varten luoduista kysymyksistä koski suoraan Po1ntin si-

vustollaan tarjoamia ja ylläpitämiä chat -palveluita (Liite 1). 

Sivuston tarjoamat chatti- palvelut ovat Po1nt -chat, Läksy -chat, sekä Po1nt- chatin 

botti (chatbot). Po1nt -chatissa nuorilla on mahdollisuutena hakea mieltä askarrutta-

viin asioihin tukea sekä neuvoa. (Po1nt 2020.) 

 

Haastateltava A kertoo, kuinka: 

  

’’Kyllä ne on mun mielestä aika helppokäyttöiset, että sieltä löytyy hyvin tie-

toa, ja sitten ne chatti-palvelut niin niitä on helppo käyttää.’’ 

 

Tämän lisäksi myös haastateltava B toteaa: 

 

’’Mm, no siis, kyl mä oon kokenu ne sillein ihan helppokäyttösiks. Et ei oo 
tullu itellä sille kaikkia asioita hirmu tarkkaan niinku selattua mutta mitä nyt 
oon niinku selaillu niin oon ymmärtäny mihin pitää mennä ja tällein.’’ 

 

Neljä viidestä haastateltavasta kertoi, ettei juuri ole käyttänyt sivuston palveluja viime 

aikoina. Kaksi haastateltavaa kuitenkin kertoivat olevansa Po1ntin toiminnassa aktii-

visesti mukana, kun taas kahden ollessa enemmän mukana sosiaalisen median kautta. 

 

Kolme haastateltavaa ei toivonut sivuille lisättäväksi mitään uutta. Yksi haastateltava 

toivoi, että sivustolla olevista chatti- palveluista levitettäisiin enemmän tietoisuutta. 

Yksi haastateltavista koki, ettei sivustolle tule nuorille suunnattua sisältöä juurikaan ja 



 

että nuoria kiinnostavien artikkelien lisääminen voisi olla hyvä asia. Haastateltava B 

totesi palveluihin liittyen: 

 

’’ Mm, no siis, ehkä siellä ei oo, mitä nyt oon katellu viimeaikoina, niin ei oo 
siellä nettisivuilla niin paljo sellaista uutta nuorille suunnattua sisältöä. Esim 
on tällasia artikkeleja. Silloin kun mä ite sillon pari vuotta sitten kirjoitin jotain 
artikkeleja jostain mitä aattelin että nuoria vois kiinnostaa niin ei ehkä sään-
nöllisesti julkasta sellaista. Nykyään siellä julkastaan ehkä semmosia ajan-
kohtasia juttuja mutta ei semmosia yleisiä artikkeleja. Ja sitten ehkä sosiaa-
lisen median puolella tulee semmosia tavallaan ilmotuksia tapahtumista 
mutta ei ehkä muuta sellasta.’’ 

 

 

Kolmella haastateltavista ei ollut aiempia kokemuksia sivuston chatti- palvelujen käy-

töstä. Yksi kyseisistä haastateltavista kuitenkin piti palveluja helposti lähestyttävinä, 

sekä mikäli käyttäisi palveluja, keskustelisi siinä mieluummin oikean ihmisen kanssa. 

Haastateltava A toteaa seuraavasti: 

 

’’Kyllähän se on parempi keskustella ihan oikeen ihmisen kanssa. Tota, 
mutta on se bottikin hyvä ja näin. Mutta kyllä ainakin itelle on parempi jos 
se oikee ihminen on siellä toisessa päässä.’’ 

  

 

Tuloksista käy ilmi, että Po1ntin tarjoamia chat -palveluja pidettiin haastateltavien 

kesken yleensä helposti käytettävinä sekä lähestyttävinä. Kysyttäessä nuorille suun-

nattujen palveluiden riittävyydestä, esimerkiksi läksy- ja chat -boteista, haastateltava 

A vastasi: 

 

’’ No siis, mä uskon että niitä tarvittais ehkä enemmän, eri sivustoille. Mutta 
tuota, siitä kun vaan saatais enemmän tietoisuutta tästä, Po1ntin näistä 
chattipalveluista, niin uskon että se riittäisi.’’ 

 

 



 

Kaksi haastateltavaa oli käyttänyt Po1ntin chat -palveluja aikaisemmin ja molemmat 

kokivat palveluiden käytön helpoksi. Toinen heistä huomioi, että palveluiden käyttö-

aikoja voisi pidentää. Molemmat haastateltavista kokivat, että ihmisen kanssa on pa-

rempi keskustella Po1ntin chat -palveluita käytettäessä.  

Kysyttäessä, että minkä takia ihmisen kanssa keskustelu on parempi vaihtoehto, vastaa 

haastateltava C: 

 

’’No mun mielestä sillä saa paremman keskustelun, tai paremmin saa 
sanottua sen asian, ja keskusteltua siitä asiasta.’’ 

 

Ihmisen kanssa keskustelu mielletään kahden haastateltavan kohdalla siis mieluisem-

maksi. 

Saaduista haastattelutuloksista ei voida kuitenkaan olettaa tämän perusteella, että se 

koskisi kaikkia palvelun käyttäjiä. Palvelun kannalta on varmasti hyväksi tarjota jat-

kossakin mahdollisuus sekä ihmisen, että botin kanssa keskusteluun chat -palvelun 

käytössä. 

Saavutettavuus ei toteudu täydellisesti jotain yhtä ohjetta seuraamalla ja noudatta-

malla. Saavutettavuuden perusajatuksena toimii, että digitaaliset palvelut tehdään niin 

hyvin henkilöiden eri tilanteet sekä haasteet huomioon ottaen, että mahdollisimman 

moni voisi käyttää palveluja mahdollisimman sujuvasti. (Etelä-Suomen aluehallinto-

virasto 2020.) 

Neljä viidestä haastateltavasta ei ollut haastattelun hetkellä tai aiempana ajankohtana 

kokenut tarvitsevansa tukea sivuston po1nt.fi käytössä. Yhdeltä haastateltavista kysy-

mys tuen tarpeesta jäi kokonaan pois haastattelusta omasta toimestani. 

 

Sivuston selkeys sekä videot 

 

Palveluntarjoajan kuuluu varmistaa digitaalisten palvelujensa sisältöjen havaittavuus 

sekä ymmärrettävyys, kuin myös käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toi-

mintavarmuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti (Finlex 2019). Haastatteluita 



 

varten luodussa haastattelurungossa kysyttiin kieleen ja tekstiin sekä sen ymmärrettä-

vyyteen liittyen (Liite 1), joka esitettiin haastateltaville. Jokainen haastateltava koki si-

vustolla käytetyn kielen sekä tekstin helposti ymmärrettäväksi. Lisäksi kukaan haasta-

teltavista ei ollut kuullut kellään muulla olleen ongelmia ymmärtämisessä. Kysyttäessä 

sivustolla käytetyn kielen, sanaston sekä tekstin ymmärrettävyydestä ja siitä, että lu-

kija on ymmärtänyt kaiken lukemansa helposti, vastaa haastateltava D seuraavasti: 

 

’’Joo mun mielestä siellä kyllä kerrotaan tosi selkeesti ne asiat ja se on 

helppo ymmärtää. Missä on, mitä nyt siellä selitelläänkään.’’ 

 

Kolme haastateltavaa oli sitä mieltä, että sivustoille voitaisiin lisätä enemmän videoita. 

Yksi haastateltavista toivoi, että videoita sekä tekstiä voitaisiin yhdistellä samassa.  Li-

säksi yksi haastateltavista toivoi, että nuoret voisivat itse tehdä sivuille videoita enem-

män. Haastateltava B kertoi seuraavaa, kysyttäessä kirjoitetun tekstin ja videoiden 

hyödyntämisestä tiedon etsinnässä sivuilla: 

 

’’Kyllä siellä ehkä voisi olla videoita hyödynnetty enemmän. Videoissa on 
tietty aina se että jos mä selaan jotain nettisivuja ja haluan sieltä tietoa, ja 
oon vaikka mun kännykällä jossain julkisella paikalla niin vaikea ruveta kat-
tomaan mitään videota ja kuunnella niitä ääniä. Että siinä mielessä kirjote-
tulla tekstillä se asia selitetty lyhyesti on ihan positiivista mutta kyllä videoita 
vois varmaan hyödyntää enemmän, ne on paljo viihdyttävämpiä kuin pelkkä 
tekstin lukeminen.’’ 

 

Kyseinen videoiden sekä tekstin hyödyntäminen yhdessä voisikin olla hyödyllistä myös 

videoiden tekstitysten lisäksi. Mikäli molempia tapoja suositaan tiedon jakamisessa, 

on tiedonsaanti paremmin turvattuna mahdollisissa ongelmatilanteissa videoiden toi-

minnassa. Esimerkkinä videoiden tekstitykset hyödyttävät myös henkilöitä, jotka eivät 

jostain syystä voi hyödyntää videoiden ääntä tilanteessa (Etelä-Suomen aluehallinto-

virasto 2020). 

Sivuilla hyödynnettävää luettelointia, piti kolme viidestä haastateltavasta hyödylli-

senä. Luetteloiden sekä listojen seuraamista pidettiin helppona, niin pitkään kun ne 



 

eivät ole liian pitkiä. Yhden haastateltavan mielestä luetteloinnit voisivat olla jaotel-

tuna helpommin, kun taas yhden mielestä niihin voisi laittaa vähemmän asiaa kerralla. 

Haastateltava E kertoo: 

 

’’Joo on se kyllä paljo helpompi kattoo niistä luetteloista ja niistä listoista, 
kun sitten alkaa vaikka ehtimään sieltä että missäs täällä nyt on tää, niin on 
ne listat ihan hyviä, mut jos ne ois liian pitkiä niin saattas olla vähän tylsiä.’’ 

 

 

 

 

Haastateltava C kertoo seuraavasti, kysyttäessä mikä luetteloinnissa eniten häritsee: 

 

’’No varmaan, että jos se on tosi pitkä siinä, niin sitten ei varmaan jaksa 
lukee niitä kaikkia, ja sitten jos ei heti löydä sitä mitä on ettimässä niin sitten 
pitää käydä ne kaikki läpi siinä.’’ 

 

Haastattelun tuloksista ilmeni lisäksi, että myös erillinen avoimempi osio, jossa on 

mahdollista kysyä asioita, jotka eivät sovi kategorioihin, olisi hyvä olla sivuilla. Kysyt-

täessä sivuilla olevasta Kysy pois -palstasta sekä siellä käytettävien luetteloiden ja 

sieltä etsittävän tiedon löytämisen helppoudesta, vastasi haastateltava B seuraavalla 

tavalla:  

 

’’No en osaa ehkä sen osion nykytilasta sanoo, en oo selaillu niin paljoo. 
Kyllä mun mielestä on ihan hyvä että pyritään jakamaan asioita kategorioi-
hin, kunhan on myös jokin vähän avoimempi. Että voi kysyä myös asioita 
jotka ei sovi niihin kategorioihin, mutta se ehkä että on jokin lista eri aihepii-
reistä helpottaa sitä että tietää mitä voi tulla kysymään.’’ 

 

Tällä hetkellä Po1ntin internetsivujen po1nt.fi osiosta Kysy pois löytyy chat -palvelui-

hin liittyvän osion lisäksi myös osiot Kysyttyä sekä Lähetä kysymys. Kysyttyä- osiolta 

löytyy aiemmin Po1ntille esitettyjä kysymyksiä, jotka on luotu omiin aihepiireihinsä. 

Näitä aihepiirejä ovat muun muassa asuminen, opiskelu ja työt, päihteet sekä vapaa-



 

aika. Lähetä kysymys- osiossa taas on luotu mahdollisuus lähettää kysymyksiä lomak-

keen kautta, jolloin sivuston käyttäjät voivat kysymysten kautta saada vastauksia myös 

mahdollisiin aihepiireihin, jotka eivät löydy Kysyttyä -osiosta. (Po1nt 2020.) Täten 

tietty avoimempi osio kysymyksille sivuilta toki jo löytyy. Se, että minkälaista avoi-

mempaa osiota haastateltava tarkoittaa, olisi varmasti hyödyllistä sivujen kehittämi-

sen kannalta tietää. 

Neljä haastateltavaa piti sivustoilla käytettyjä värejä hyvinä. Yksi haastateltavista koki, 

että sivustoilla voisi hyödyntää värejä enemmän, tällöin sivusto ei olisi niin yksiväri-

nen. 

 

 

Sosiaalinen media, yhteydenpito ja tiedotus 

 

Mikäli organisaatiolla on käytössään jotain sosiaalisen median kanavia, kuuluu kysei-

sen organisaation näiden kanavien kautta julkaisema sisältö saavutettavuusvaatimus-

ten piiriin (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020). Neljä haastateltavaa seurasi 

Po1nt – Nuorten portaalia myös sosiaalisen median kautta. Yhdeltä haastateltavista 

kysymys jäi haastattelusta pois. Sosiaalisen median kautta koettiin saavan esimerkiksi 

tiedotteita sekä ilmoituksia tapahtumista. Haastateltava D totesi, että Po1nt voisi tehdä 

enemmän ilmoituksiaan sosiaalisen median kautta. Syynä tähän pidettiin sitä, että ih-

miset käyttävät sosiaalista mediaa enemmän, kuin että kävisivät vain tietyillä sivuilla. 

Organisaation on varauduttava antamaan organisaation sosiaalisen median kanavilla 

julkaistu oleellinen tieto myös omilla verkkosivuilla saavutettavassa muodossa tai tar-

vittaessa käyttäjälle sopivalla tavalla (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2020). 

Haastateltava D kertoo: 

 

’’ Mun mielestä sosiaalisen median puolella vois tulla enemmän koska ih-
miset käyttää sosiaalista mediaa enemmän kuin käy siellä tietyillä sivuilla 
vaan.’’ 

 

Haastateltava B kertoo seuraavasti siitä, että millaisissa tilanteissa ja mitä varten hän 

käyttää Po1ntia sosiaalisessa mediassa: 



 

 

’’No siis, mä seuraan Po1ntin Instagramia, kun olin vertaistiedottajana niin 
sitä kautta menin kattomaan sen. Mutta ei siellä ehkä hirveesti tuu sem-
mosta sisältöö mikä kiinnittää mun huomion. Että siinä vois ehkä keksiä eri 
tapoja hyödyntää sitä. Mutta siellä kyllä silleen tulee joskus tietoa ihan mie-
lenkiintosista tapahtumista. Ja se on silleen hyvä jos seuraa jotain in-
stagram tiliä, niin ne tulee sitten sinne omalle etusivulle, ja voi kiinnittää sil-
lein huomion että tuohon vois lähtee.’’  

 

Saavutettavuusvaatimusten lisäksi laissa myös säädetään viranomaisten digitaalisten 

palvelujen järjestämisestä, sekä velvoitetaan julkista hallintoa tarjoamaan asiakkail-

leen mahdollisuuden viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti (Valtiovarainministeriö 

2020). 

Haastateltava B:llä oli aiemmin ilmennyt ongelmia saada yhteys Po1ntiin. Haastatel-

tava oli etsinyt tietoa siitä, että kenen kautta Po1ntiin kuuluu olla yhteydessä. Haasta-

teltava oli joutunut etsimään tietoa siitä missä Po1ntin toimisto sijaitsee, sekä kehen 

hänen pitäisi olla yhteydessä. Hän kertoo yhteydenpidon helppoudesta Po1ntin kanssa 

sekä mahdollisista korjattavista ja parannettavista asioista seuraavasti: 

 

’’Mmm, no nykyään mulla on työntekijöitten puhelinnumerot että voin ottaa 
suoraan yhteyden. Mulla on semmonen muistikuva, että kun aikasemmin 
yritin jotain selvittää että kenen kauttaa Po1nttiin pitää olla yhteydessä, niin 
mä jouduin vähän etsiskelemään, että missä täällä on se toimisto ja kehen 
mun pitäs ottaa yhteyttä. Että en tiedä onks se nyt muuttunu tähän men-
nessä mutta se ei ollu selkeesti esillä Po1ntin omilla sivuilla tai missään 
Kuopion kaupungin tällasessa, voi olla ehkä nykyään jotenkin enemmän 
esillä.’’ 

 

Kahdella haastatteluun osallistuneista oli yhteydenpito Po1ntin kanssa ollut vaivatto-

mampaa. Toiselle vastaukset olivat saapuneet yleensä melko nopeasti, ja toinen piti 

yhteydenpitoa helppona eikä ollut kokenut joutuneensa odottamaan. Kaksi haastatel-

tavista ei joko ollut ottanut juurikaan yhteyttä Po1ntiin aiemmin, eikä toisella ollut ol-

lut tähän tarvetta. Kyseinen haastateltava sanoi kuitenkin luulevansa, että mikäli jol-

lakulla on tarvetta ottaa yhteys, se on helppo saada.  

 



 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön päämääränä ovat nuorten kuulemisen, osallistumisen 

ja vaikuttamisen edistäminen heidän omien asioidensa hoitamisessa, sekä yhteiskun-

nallisissa asioissa (Koordinaatti 2020). Täten juuri nuorten osallistumista omien asi-

oidensa hoitamisen vaikuttamiseen sekä yhteiskunnallisiin asioihin, on mahdollista 

hyvin edistää juuri tapahtumien selkeässä tiedottamisessa Po1ntin internetsivuilla 

po1nt.fi, sekä Po1ntin sosiaalisen median kanavien kautta. 

Tapahtumista tiedottamisen selkeyteen liittyvissä kysymyksissä jäi kahden haastatel-

tavan kohdalta minulta kysymättä. Loput haastateltavista kokivat tiedotuksen selke-

äksi ja hyväksi. Yksi koki, että viimeistään sosiaalisesta mediasta löytää tiedotteet, mi-

käli itse sivustolta po1nt.fi ei. Lisäksi nuorisopalvelujen kautta saatiin tietoa Po1ntin 

tapahtumista. Kaksi muuta tiedottamista selkeänä pitävistä haastateltavista koki 

myös, että Po1ntin tapahtumista saa tietoa sosiaalisen median kautta. Toinen lisäsi, 

että ajoittain tilanteessa, jossa on liikaa tapahtumia, voi olla hankaluuksia etsiä tiettyä 

tapahtumaa. Samainen haastateltava koki myös saavansa tietoa Po1ntin tapahtumista 

mainosten kautta.  

 

Muut huomiot 

 

Haastattelun lopussa kysyessäni, mikäli haastateltavilla on vielä jotain muuta mitä he 

haluavat kertoa tai lisätä jo aiempiin antamiinsa vastauksiin, esimerkiksi kertoen ke-

hitysehdotuksia tai kommentoida muuten, ei neljällä viidestä haastateltavasta ilmen-

nyt mitään. Haastateltava B tosin kommentoi tähän seuraavasti:  

 

’’ No tota, musta tuntuu että ehkä ne ei oo täysin ne Po1ntin sivut ja somet 
saavuttanut Kuopiolaisia nuoria niin hyvin kuin vois. Että ehkä siinä ois vielä 
jotain tavoittelemisen arvoista. Että en ennen kuin menin Po1ntille kesätöi-
hin, niin tiennyt siitä hirveesti, että siinä ei oo ehkä just tietoo että kenellä on 
kokemusta sen chatin käytöstä tai tällein, etttä siellä on kyllä potentiaalia. 
Mutta ehkä se ei oo vielä tavoittanut nuoria niin hyvin ainakaan, mitä se 
pystyis.’’  

 

 

 

 



 

8 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

8.1 Kehittämistyön eettisyys 

 

Viimeisenä vaiheena tutkimuksellisessa kehittämistyössä on arviointi. Arviointia teh-

dään lisäksi myös kehittämistyön aiemmissa vaiheissa. Tällöin sen tehtävänä on pää-

asiassa suunnata kehittämistyötä sekä toimia palautteena kehittämistyöhön osallistu-

neille. Loppuarvioinnin tarkoituksena on osoittaa, kuinka kehittämistyö onnistui. Ar-

vioinnissa tarkastellaan usein kehittämistyön suunnittelua, tavoitteiden selkeyttä sekä 

näiden saavuttamista. Lisäksi siinä tarkastellaan kehittämisessä käytettyjä menetel-

miä, toiminnan johdonmukaisuutta sekä vuorovaikutusta ja sitoutumista. (Ojasalo ym. 

2015, 47.) 

Ennen haastattelujen toteuttamista lähetettiin haastatteluun osallistuville tiedotteet 

haastattelusta (Liite 3), jossa he saivat tietoa muun muassa haastattelun tarkoituksesta 

sekä toteutuksesta. Kaikki haastatteluihin osallistuneet henkilöt osallistuivat haastat-

teluihin vapaaehtoisesti. Lisäksi kerroin haastattelusta sekä sen tarkoituksesta sekä 

haastateltavien oikeuksista haastatteluun osallistuessaan. Kerroin esimerkiksi haasta-

teltaville, että heillä on oikeus kieltää minua käyttämästä omien yksilöhaastattelujensa 

tuloksia myös haastattelujen toteuttamisen jälkeen, mikäli he syystä tai toisesta eivät 

haluakaan niiden tulevan käytettäväksi. Haastateltaville tarjottiin myös mahdollisuus 

esittää kysymyksiä haastatteluun liittyen ennen niiden toteuttamista. Lisäksi haasta-

teltavilta pyydettiin lupa haastatteluiden tallentamiseen, sekä tallennettujen haastat-

teluiden hyödyntämiseen analysoinnissa. Haastateltavat saivat jokainen allekirjoitet-

tavakseen suostumuksen haastatteluun osallistumisesta (Liite 2) ennen haastatteluja. 

Ihmisten, jotka ovat tutkimuksen tai kehittämisen kohteena on tiedettävä, mitä tutkija 

tai kehittäjä on tekemässä, mitkä ovat toiminnan kohde ja tavoitteet sekä mikä heidän 

roolinsa on yrityksen toiminnan kehittämistä edistävässä hankkeessa (Ojasalo ym. 

2015, 48). 

Haastatteluaineistot hävitettiin työn valmistumisen ja työn Theseus -tietokantaan li-

säämisen jälkeen. Aineistoihin kuuluivat haastattelutilanteessa kuvatut videomateri-

aalit haastatteluista, sekä myöhemmin haastatteluista tehdyt litteroinnit. 



 

Syy haastattelun valikoitumiseksi opinnäytetyössä käytettäväksi tutkimusmenetel-

mäksi, oli sen kokeminen sekä itseni että työn tilaajan puolesta hyödylliseksi tavaksi 

saada sivuston käyttäjiltä kokemuksia sivuston käytöstä. Haastattelun kautta koettiin 

saatavan parhaiten tietoa juuri käyttäjäkokemuksista.  

Jotkin haastattelukysymykset jäivät kokonaan pois haastatteluista niiden aikana. Tä-

hän syynä oli lähinnä niiden unohtuminen minulta haastattelun aikana, tai koska en 

kokenutkaan niiden olevan oleellisia sillä hetkellä. Esimerkiksi haastateltavan kerto-

essa, ettei ole käyttänyt aiemmin työssä mainittuja chat -palveluita, on niiden käytöstä 

tällöin turhaa kysyä haastateltavalta. Osan haastattelu kysymysten jäädessä pois unoh-

tumisen vuoksi, syynä oli oma huolimattomuuteni haastattelun aikana. 

Haastatteluun osallistuneilta henkilöiltä ei tiedusteltu ennen haastatteluja taustatie-

toja, esimerkiksi nimiä, ikää, asuinpaikkaa tai koulutusastetta. Tiedossa minulla kehit-

tämistyön tekijänä oli ainoastaan heidän olemisensa Po1ntin vertaistiedottajina. En 

nähnyt syytä tarkempien tietojen keräämiselle, jotta haastattelut voitaisiin toteuttaa. 

Haastattelujen toteuttaminen nimettöminä oli tarkoituksenani työn alusta pitäen. 

Tämä oli oma päätökseni, johon vaikutti oletus siitä, että haastateltavat osallistuvat 

haastatteluun mieluummin nimettöminä.  

 

 

8.2 Pohdinta 

 

Ehdotus sekä tarve haastattelujen toteuttamiselle syntyi tilaajani Po1nt – Nuorten por-

taalin puolesta. Tilaajan ehdottamien nuorten vertaistiedottajien näkemysten sekä 

heidän sivustosta saamiensa käyttökokemusten kerääminen, oli alun perinkin yhtenä 

opinnäytetyöni keskeisistä teemoista. En ollut koskaan aiemmin toteuttanut tämän 

kaltaisia tai laajuisia haastatteluja ja koinkin siihen liittyvät vaiheet sekä itse haastat-

telut kaikkine niihin kuuluvineen haasteineen mielenkiintoisina ja kehittävinä koke-

muksina. 

Itse haastatteluista saatujen vastausten sekä näiden analysoinnista kerättyjen tulosten 

koen olleen hyödyllisiä. Sain haastatteluillani kerättyä tietoa tilaajalleni Po1nt – Nuor-

ten portaalille siitä, miten sivuston käyttö on koettu vertaistiedottajien keskuudessa. 



 

Haastattelukysymykset tosin käsittelivät kapeasti saavutettavuutta sekä saavutetta-

vuusvaatimuksia kokonaisuudessaan. Haastatteluista saadut tulokset eivät vielä kerro 

kokonaisuudessaan, miten sivusto on kyseisessä vertaistiedottaja ryhmässä tai muuten 

sivustoa käyttävien nuorten keskuudessa koettu. 

Vastauksena tutkimuskysymykseen voidaan todeta, että sivuston po1nt.fi käyttö on ko-

ettu haastateltavien keskuudessa, haastatteluissa esitettyjen kysymysten perusteella 

pääosin helposti ymmärrettäväksi sekä saavutettavaksi. Vastaus ei kuitenkaan koske 

sivujen kaikkia mahdollisia käyttäjiä. Haastatteluista saatujen tulosten perusteella voi-

daan tutkimuskysymykseen vastata vain haastateltujen, sivuja käyttäneiden henkilöi-

den käyttökokemusten kautta. Täten sivujen käyttökokemukset koko sivujen käyttäjä-

kuntaan katsoen ei ilmene työssä eikä tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Sivujen 

käyttöön liittyen ei ilmennyt haastatteluista saaduista tuloksista haastatelluiden kes-

ken suuria hankaluuksia, eikä sivuilla koettu olevan mittavia puutteita. Tiettyjä osa-

alueita koettiin kuitenkin sivuilla voitavan kehittää. Sivujen käyttöön ovat haastatellut 

olleet tyytyväisiä, haastattelukysymysten kautta käsiteltyjen teemojen valossa.  

Alkuperäisenä suunnitelmaan kuuluneen sivuston saavutettavuus- kartoituksen teke-

minen jäi lopullisesta työstä pois omasta päätöksestäni. Tähän vaikuttivat omasta 

ajankäytöstäni johtunut kartoitukselle vaaditun ajan puuttuminen, sekä myös haastat-

telu vaiheen aikana sekä jälkeen herännyt tahto keskittyä työssä haastatteluista saatui-

hin tuloksiin. Opinnäytetyöni alkuperäisenä tavoitteena oli siis tilaajani puolesta to-

teuttaa myös Po1nt – Nuorten portaalin verkkosivuille po1nt.fi, sivuston saavutetta-

vuutta koskeva kartoitus. Tavoitteena kartoituksella olisi ollut pyrkiä tarjoamaan tilaa-

jalle konkreettisia ohjeita sekä vinkkejä siihen, miten sivuston saavutettavuutta voi-

daan parantaa, ja mihin asioihin sivuilla tulee ensisijaisesti puuttua sivuston saavutet-

tavuuden näkökannalta. Omista kartoituksen toteuttamisen ajankäytöllisistä ja toteu-

tukseen liittyvistä haasteista johtuen, kartoitus jäi kuitenkin puutteelliseksi. Täten sitä 

ei liitetty lopulliseen opinnäytetyöhön eikä tuloksia työssäni esitelty. Toisena tutki-

muskysymyksenä olisikin alun perin ollut sivuston kartoittamiseen liittyvä kysymys: 

’’Mitä asioita sivuilla tulisi parantaa saavutettavuuden näkökulmasta tarkasteltuna?’’ 

Tästä huolimatta saavutettavuus näkyy kuitenkin työtä varten toteutetuissa haastatte-

luissa sekä niitä varten luodussa haastattelurungossa. Saavutettavuusvaatimukset oli-

vat tukena kysymysten luontia varten ja täten tärkeässä osassa työn toteuttamisessa. 



 

Päätös toisen tutkimuskysymyksen poistamisesta työn edetessä, sekä täten yhden 

olennaisen osan työn toteutuksesta jäädessä työstä pois, muodostui haastatteluiden 

jälkeisenä aikana. Päätökseen vaikutti vahvasti halu tuoda tutkimustulokset esille jär-

kevästi ja kattavasti. Osaksi päätökseen vaikutti myös haastatteluiden jälkeen suoritet-

tuihin työvaiheisiin kulunut aika. Litterointiin sekä erityisesti aineiston analysointiin 

sekä tästä saatujen tulosten esille tuomiseen tässä opinnäytetyössä, veivät ison työlle 

käytetystä ajasta. Täten sivujen kartoitus jäi työssäni vähemmälle huomiolle, enkä ko-

kenut, että saisin sitä enää luonnollisesti tai haluamallani tavalla mukaan työhöni.  

Haastateltavista suurin osa oli kokenut sivujen käytön helpoksi, sekä löytäneensä etsi-

mänsä tiedon vaivattomasti. Sivujen käytöstä, tai sen käytön vaivattomuudesta ei il-

mennyt ongelmia. Kolme viidestä haastateltavasta ei kokenut, että sivuille tarvitsisi 

tuoda mitään uutta. Sen sijaan yksi haastateltavista toivoi chat -palveluista tietoisuu-

den levittämistä. Chat -palvelut voisivat siis mahdollisesti auttaa nuoria kohderyh-

mänä paremmin, mikäli siitä tiedotettaisiin enemmän ja nuoret tätä kautta osaisivat 

hakeutua palvelun piiriin paremmin. Chat -palveluita pidettiin kuitenkin helposti lä-

hestyttävinä niitä tarvitessa. Sivuston käyttö sekä sen palveluiden hyödyntäminen ovat 

sivustolla haastatelluilta saatujen vastausten valossa siis melko hyvässä tilassa haasta-

telluiden kesken.  

Sivustolla käytettyä kieltä sekä tekstiä pidettiin yksimielisesti ymmärrettävänä, joten 

sivustolla käytettyä kieltä sekä tekstiä ei tulosten perusteella ole tarvetta kehittää. 

Haastateltavat kertoivat lisäksi, etteivät olleet kuulleet kellään muullakaan sivustoa 

käyttäneellä olleen ongelmia sivuston käytön kanssa. Tässä eivät tietenkään tule esille 

kuin kyseisten haastateltavien näkemykset, osalle sivustojen kieli sekä teksti voivat 

tuottaa haasteita. Videoiden käyttöä tiedon jakamisessa sivustolla pidettiin hyödylli-

sinä. Videoita toivottiin yleisesti sivustoille jopa lisää, jotta niitä voitaisiin hyödyntää. 

Videoiden hyödyntämistä voitaisiinkin siis harkita laajemmin sivujen suunnittelussa.  

Sivuilla olevia luetteloja ja luettelointia, joita sivustolla hyödynnetään, voidaan pitää 

haastatteluista saatujen tulosten pohjalta hyödyllisinä. Niiden ei kuitenkaan kannata 

olla liian pitkiä, niiden muuttuessa helposti tällöin ehkä liian epäselviksi. Myös yhden 

haastatellun mielestä ne voisivat olla jaoteltu helpommin ja yhden kokiessa, että niissä 

sijaitseva tieto voisi tulla pienemmissä osissa. Tällöin asiaa ei tulisi kerralla niin paljoa. 

Sivustojen luettelointiin liittyen sekä erityisesti niiden selvyyden kannalta, luetteloihin 



 

sekä listauksiin voitaisiin palata uudestaan. Voitaisiinko osaan luetteloista esimerkiksi 

tuoda vaihtoehtoisen ratkaisun tiedon jakamisessa? 

Haastatelluista neljä sanoi seuraavansa Po1nt – Nuorten portaalia myös sosiaalisessa 

mediassa, jonka kautta he saivat esimerkiksi tiedotteita sekä ilmoituksia tapahtumista. 

Sosiaalisen median hyödyntäminen myös tulevaisuudessa onkin Po1ntin toiminnan 

kannalta varmasti oleellista. Esimerkiksi tiedon etsiminen Po1ntin sosiaalisen median 

kautta, mikäli tietoa ei löydä Po1ntin ylläpitämiltä verkkosivuilta.  

Yksi mielenkiintoisista huomioista haastatteluista ilmeni viimeisenä kysymyksenä esi-

tetty Haluatko vielä sanoa jotain muuta sivustoon po1nt.fi tai Po1nt.fi – Nuorten por-

taaliin liittyvää? (Liite 1). Yksi haastateltavista koki, että sivuja voitaisiin vielä koittaa 

saada nuorten tietoisuuteen paremmin. Tämän ottaminen huomioon sivujen kehittä-

misessä jatkossa olisi hyödyllistä Po1ntin toimintaa ajatellen. Miten Po1nt – Nuorten 

portaalista sekä sen tarjoamista palveluista saataisiin enemmän tietoisuutta nuorten 

keskuuteen. 

Opinnäytetyö ei toteutunut niin kuin se oli alun perin omalta osaltani suunniteltu. En 

koe saaneeni keräämästäni haastatteluaineistosta sekä sen antamista tuloksista niin 

kattavia sivuston kehittämiseen tähtääviä tuloksia, mitä olisin ehkä toivonut. Vaikka-

kin koen, että haastattelu itsessään tarjosi sivuston kehittämisen kannalta oleellista 

sekä hyödyllistä tietoa, en näe sen olevan vielä kuitenkaan kovin kattavaa. Työtä olisi 

mahdollisesti voinut tukea useampien haastattelujen toteuttaminen. Vaikkakin aineis-

toa on melko runsaasti, olisi sivuston kehittämistä ajatellen haastateltavia henkilöitä 

voinut olla enemmän. Viisi yksilöhaastattelua ei vielä anna tietenkään täyttä kuvaa 

siitä, miten sivuston käyttö on käyttäjäryhmässään kokonaisuudessaan koettu.  

Jälkeenpäin ajatellen, haastattelukysymysten luontiin olisi voinut käyttää enemmän 

aikaa. Haastattelukysymykset luotiin Lain digitaalisten palvelujen sekä siihen sisälty-

vien WCAG- kriteerien pohjalta.  Oletuksena haastattelua varten minulla oli, että ky-

seisen lain eri pykälien ja WCAG- kriteerien tuominen sanatarkkaan ja jokaisen alueen 

mukaan kysymyksiin olisi turhaa. Täten haastattelukysymykset eivät esimerkiksi kä-

sittele läheskään jokaista kyseisen lain kohtaa tai sen vaatimustasoja. Tavoitteena oli 

luoda kysymyksiä, joita kuka tahansa sivustoa käyttänyt voi ymmärtää ja täten vastata 

kysymyksiin, sekä kertoa omia kokemuksiaan sivujen käytöstä.  

Hyödyllistä opinnäytetyön kannalta olisi mahdollisesti ollut chat -palveluihin tar-

kempi syventyminen, sekä mahdollisten haastatteluiden järjestäminen keskittyen chat 



 

-palveluihin itsessään. Kysymykset olisivat tässä esimerkiksi voineet käsitellä chatin 

käyttöä laajemmin.  

Viittomakielen tulkkauksen alalla työtäni voidaan mahdollisesti hyödyntää eri alan toi-

mijoiden kesken. Tulkkauspalvelualan yritysten ja toimijoiden suunnitellessa omia in-

ternet -sivujaan, on mahdollisuutena hyödyntää saman tyyppisten haastatteluiden to-

teuttamista sivujen parantamiseksi. Saavutettavuusvaatimusten täyttämisen ohella, 

saataisiin haastattelulla tai muulla tutkimusmenetelmällä sivujen suunnitteluun käyt-

täjälähtöistä näkökulmaa.  

Sivuston saavutettavuuden kartoittamista varten olisi jatkotutkimuksena mahdolli-

suutena tehdä toinen opinnäytetyö tai muu tutkimus, jossa sivustoa kartoitettaisiin ni-

menomaan kohta kohdalta, ja pyrittäisiin etsimään mahdollisimman paljon asioita, 

joissa huomataan vielä puutteita saavutettavuudessa. Lisäksi mahdollisten lisähaas-

tatteluiden toteuttamisen katson hyödylliseksi. Haastattelut voisivat käsitellä laajem-

min sivustoa kokonaisuudessaan. Haastattelukysymyksiä voisi olla enemmän sekä ne 

voisivat peilata paremmin annettuja WCAG- kriteerejä. Haastattelujen analyysivai-

heen aikana, sekä myöhemmin vielä palatessani tarkemmin syventymään saavutetta-

vuusvaatimuksiin, sain ideoita lisäkysymysten kehittelemiseksi haastateltaville. Haas-

tatteluista saadut tulokset itsessään herättivät lisäkysymyksiä, joiden kysyminen ja 

näistä saatujen tulosten esittely voisivat olla jatkoa ajatellen hyödyllisiä. Lisäksi chatti- 

palveluja käyttävien nuorten havainnoiminen heidän käyttäessään kyseisiä chatti- pal-

veluja, voisi tarjota lisätietoa siihen, mitä asioita palveluilla voidaan kehittää.   
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LIITTEET 

 

Liite 1 Haastattelukysymykset 

 

Haastattelukysymykset Po1nt.fi 

 

1. Mitä ajattelet/miten olet kokenut sivuston po1nt.fi käytön?  

 

- Ovatko sivut mielestäsi helppokäyttöiset? 

- Löydätkö etsimäsi tiedon sivuilta helposti ja vaivattomasti? 

 

2. Miten paljon käytät sivuston palveluja? 

 

- Millaisissa tilanteissa? 

- Oletko aktiivisesti Po1ntin toiminnassa mukana? 

 

3. Onko nuorille suunnattua palveluita sivuilla riittävästi? 

 

- Mitä toivoisit sivuille lisättävän? 

 

4. Onko sivuilla käytetty teksti sekä kieli ymmärrettävää? 

 

- Ymmärrätkö lukemasi asiat helposti? 

- Oletko kuullut, että muilla sivun käyttäjillä olisi vaikeuksia sivujen ymmärtämisessä? 

 

 



 

5. Voisivatko sivut sisältää enemmän videoita sisällössään? 

 

- Pidätkö esimerkiksi siitä, että saat etsimäsi tiedon ennemmin videolta, kuin kirjoite-

tusta tekstistä? 

- Haluaisitko sivuille enemmän ohjevideoita? 

 

6. Mitä ajattelet sivuilla hyödynnettävästä luetteloinnista? 

 

- Ovatko pitkät luettelot selkeitä? 

 

7. Seuraatko Po1nt.fi – Nuorten portaalia myös sosiaalisessa mediassa? 

 

8. Miten helposti saat yhteyden Po1ntiin tarvittaessa? 

 

- Oletko joutunut odottamaan esimerkiksi yhteydenottoa? 

- Saako Po1ntiin yhteyden tai tietoa Po1ntista vaivattomasti?  Esimerkiksi millä ta-

hansa laitteella, kännykällä tai tietokoneella? 

 

9. Mitä palveluita käytät Po1ntilla?  

 

- Miten olet kokenut sivuston tarjoamat palvelut? 

 

10. Käytätkö tai oletko käyttänyt Läksy Chat tai Po1nt Chat mahdollisuuksia?

  

- Koetko ne helppokäyttöisiksi?  

- Saatko niistä tarvitsemasi tuen ja avun? 

- Keskusteletko Chatissa mieluummin botin vai oikean ihmisen kanssa? 



 

11. Onko sivustolla po1nt.fi tehtävä tapahtumista tiedottaminen mielestäsi selkeää? 

 

- Saako po1ntin järjestämistä tapahtumista tietoa muillakin keinoin, kuin internet- si-

vujen kautta? 

 

12. Tarvitsetko tai oletko tarvinnut tukea sivuston po1nt.fi käytössä? 

 

- Millaisissa asioissa koet tarvitsevasi tukea? 

 

13. Haluatko vielä sanoa jotain muuta sivustoon po1nt.fi tai Po1nt.fi – Nuorten portaa-

liin liittyvää? 

 

- Esimerkiksi tarjota kehitysehdotuksia tai kommentoida muuten? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liite 2 Suostumus haastatteluun osallistumisesta 
 

 

Haastattelun nimi:  

Haastattelun toteuttaja:  

 
Minua                                                                                   on pyydetty osallistumaan yllämainit-

tuun haastatteluun, jonka tarkoituksena on olla osana opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena 

on Po1nt- sivuston saavutettavuuden kehittäminen asiakasnäkökulmasta. 
 
Olen saanut haastattelutiedotteen ja ymmärtänyt sen. Tiedotteesta olen saanut riittävän sel-

vityksen haastattelusta, sen tarkoituksesta ja toteutuksesta, oikeuksistani sekä haastatteluun 

mahdollisesti liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymyk-

siä ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin haastattelua koskeviin kysymyksiini. 

 

Olen saanut tiedot haastatteluun mahdollisesti liittyvästä henkilötietojen keräämisestä, kä-

sittelystä ja luovuttamisesta ja minun on ollut mahdollista tutustua haastatteluun liittyvään 

tietosuojaselosteeseen. 
 

Osallistun haastatteluun vapaaehtoisesti. Minua ei ole painostettu eikä houkuteltu osallistu-

maan haastatteluun. 
 

Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita osallistumistani haastatteluun.  

 

Ymmärrän, että osallistumiseni on vapaaehtoista ja että voin peruuttaa tämän suostumuk-

seni koska tahansa syytä ilmoittamatta. Olen tietoinen siitä, että mikäli keskeytän haastatte-

lun tai peruutan suostumuksen, minusta keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen 

mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. 
 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän haastatteluun.  

 

Jos haastatteluun liittyvien henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, vahvistan 

allekirjoituksellani suostumukseni myös henkilötietojeni käsittelyyn. Minulla on oikeus pe-

ruuttaa suostumukseni tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. 
 

 
_____________, ____ . ____. _______ 

 

Allekirjoitus:  ______________________________________ 

 

Nimenselvennys: ______________________________________ 

 

 

Alkuperäinen allekirjoitettu haastateltavan suostumus sekä kopio haastattelutiedotteesta 

liitteineen jäävät haastattelijan arkistoon. Haastattelutiedote liitteineen ja kopio allekirjoite-

tusta suostumuksesta annetaan haastateltavalle.



 

 

Liite 3 Tiedote haastattelusta 

 

    

  

 

TIEDOTE HAASTATTELUSTA 
 

Po1nt- sivuston saavutettavuus kartoitus 
 

Pyyntö osallistua haastatteluun 
 

Teitä pyydetään mukaan haastatteluun, jolla selvitetään internet- sivuston po1nt.fi 

käytettävyyden sekä ulkoasun saavutettavuutta. Olemme arvioineet, että sopisitte 

haastateltavaksi, koska kuulutte kohderyhmään, jolle sivuston palvelut sekä käyttö on 

kohdennettu. Tässä tiedotteessa kerrotaan haastattelun toteutuksesta. Teillä on mah-

dollisuus esittää kysymyksiä haastatteluun liittyen, jonka jälkeen teiltä pyydetään 

suostumus siihen osallistumisesta.   
 

Vapaaehtoisuus 
 

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kieltäytyminen ei vaikuta oikeuksiinne tai 

mahdollisuuksiinne käyttää jatkossakin po1nt.fi- sivuston palveluita, eikä jäsenyy-

teenne vertaistiedottaja nuorten ryhmään.  

Haastattelun voi keskeyttää koska tahansa, syytä ei tarvitse ilmoittaa. Jos keskeytätte 

haastattelun tai peruutatte suostumuksen, teiltä jo haastattelua varten kerättyjä tie-

toja käytetään osana haastattelu aineistoa. Jos ette halua, että mitään haastattelussa 

teiltä kerättyä tullaan käyttämään opinnäytetyötä varten, on teillä oikeus kieltää tieto-

jen käyttö sekä julkaisu. 
 

Haastattelun tarkoitus 
 

Tämän haastattelun tarkoituksena on kartoittaa po1nt.fi- sivuston saavutettavuutta 

sekä käytön vaivattomuutta Valtiovarainministeriön antaman saavutettavuusdirektii-

vin mukaisesti, sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti. Haastatte-

lun tavoitteena on löytää käyttäjien vastausten tukemana ehdotuksia sekä ohjeita si-

vuston käytön parantamiseksi. 
 

Haastattelun toteuttajat 
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Haastattelu on osana Humanistisen ammattikorkeakoulun sekä Po1nt.fi – Nuorten 

portaalin kanssa toteutettavaa opinnäytetyötä. Tilaajana sekä toimeksiantajaorgani-

saationa toimii Po1nt.fi – Nuortenportaali. Haastattelijana sekä opinnäytetyön tekijänä 

toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija, Juho Kouvalainen. 

  

Haastattelumenetelmät ja toimenpiteet 

 

 Haastateltavalta vaaditaan po1nt.fi- sivuston palveluiden käyttö kokemusta sekä suos-

tumusta haastatteluun osallistumisesta. Haastattelukysymysten kautta ilmenneet 

haastateltavien vastaukset ja huomiot, tullaan hyödyntämään Humanistisen ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyötä varten. Haastattelu tullaan nauhoittamaan, haastattelu-

tulosten varmentamista varten. Haastattelutulokset säilytetään haastattelijalla. Tutki-

mukseen osallistuvan henkilön osallistuminen haastatteluun tapahtuu yhden päivän 

aikana. 

 

 

Kustannukset ja niiden korvaaminen 

  

 Haastatteluun osallistuminen ei maksa teille mitään. Osallistumisesta ei myöskään 

makseta teille erillistä korvausta. 

  

 

  

Haastattelutuloksista tiedottaminen 

 

Haastatteluun osallistuneita ei tulla tiedottamaan erikseen siitä saatavista tuloksista, 

elleivät osallistuneet näin erikseen toivo. Tulokset näkyvät kyseisten tulosten pohjalta 

kirjoitetusta Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä. Opinnäytetyö jul-

kaistaan avoimesti Theseus- tietokannassa, osoitteessa theseus.fi. 
 

Haastattelun päättyminen 
 

Myös haastattelija voi keskeyttää haastattelun, mikäli jokin ennalta-arvaamaton asia 

estää sen viemistä loppuun.  
 

Lisätiedot 
 

Pyydämme teitä tarvittaessa esittämään haastatteluun liittyviä kysymyksiä haastatteli-

jalle/haastattelusta vastaavalle henkilölle. 
 

 

Haastattelijoiden yhteystiedot 
 

Haastattelija / opinnäytetyöntekijä 

Nimi: Juho Kouvalainen 

Puh. 0400 416 984 

Sähköposti: juho.kouvalainen@humak.fi 

 

Tutkimuksesta vastaa / opinnäytetyön ohjaaja 

Titteli: Po1nt kordinaattori 
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Nimi: Milla Porkka 
Yksikkö: Po1nt.fi - Nuortenportaali 
Puh: 044 718 1902 
Sähköposti: milla.porkka@kuopio.fi 

 

 


