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Opinnäytetyön tutkimuksellisena kohteena oli selvittää, miten palvelumuotoilun prosessi ja 
käyttöliittymäsuunnittelu voidaan tuoda yhteen niin, että ne tuottavat tietoa 
käyttöliittymäsuunnittelun tueksi. Toimeksiantajana oli Pikiou Oy ja opinnäytetyön 
tarkoituksena oli mahdollistaa Pikiou Oy:n yritysasiakkaiden eli verkkokauppiaiden ja 
tuotetoimittajien pääsy maailman markkinoille uuden, useisiin verkkokauppa-alustoihin 
kytkeytyvän käyttöliittymän avulla. Tarkoituksena oli ymmärtää asiakkaiden tietoteknisiä 
ja käytettävyyteen liittyviä tarpeita ja suunnitella niiden pohjalta digitaalinen 
hallintapaneeli Pikiou Oy:n hallinnoiman verkkokauppa-alustajärjestelmän käytön ja 
tuotteiden myyntiprosessin mahdollistamiseksi. Tavoitteena oli kehittää hallintapaneelista 
asiakaslähtöinen, helppokäyttöinen, informatiivinen ja kattava. 

Kehittämistehtävänä oli siis prototypoida tavoitteita vastaava käyttöliittymä. Kyseinen 
web-käyttöliittymän prototyyppi kehitettiin palvelumuotoilun prosessin mukaisesti 
palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Suunnittelussa otettiin huomioon 
käyttöliittymäsuunnittelua koskevat ohjeistukset. Kehittämistyön aiheeseen kiinteästi 
liittyen opinnäytetyön tietoperusta rakentui palvelumuotoilun ja 
käyttöliittymäsuunnittelun ympärille. 

Projektiosuuden toteutuksessa noudatettiin palvelumuotoilun prosessia. Tutkimuksellinen 
kehittämistyö jakautui siinä kolmeen vaiheeseen. Ensin hankittiin asiakasymmärrystä 
miellekarttojen ja teemahaastatteluiden avulla. Tämän jälkeen etsittiin 
palvelumahdollisuuksia persoonien luomisen ja benchmarkingin avulla, ja sitten 
hallintapaneelia kehitettiin rautalankamallintamisen ja luonnostelun kautta. Vaiheen 
lopuksi kehitetty palvelu konseptoitiin käyttökuvausmenetelmää hyödyntäen. Kolmas vaihe 
palvelumuotoilun prosessissa piti sisällään kehitetyn konseptin arvioinnin ja 
prototypoinnin. Arviointiin käytettiin käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijan 
konsultointia. Prototypointi tuotti web-käyttöliittymän layout-kuvia. 

Suunnittelu palvelumuotoiluprosessia hyödyntämällä oli tuloksellista. Kokonaisuutena 
suunniteltu käyttöliittymä täytti toimeksiantajan määrittämät tavoitteet sekä 
hallintapaneelin tulevien käyttäjien tarpeet. Suunnitteluratkaisut kytkettiin työssä tehdyn 
käyttäjätutkimuksen lisäksi olemassa olevaan käyttöliittymäsuunnittelua ja käytettävyyttä 
koskevaan teoreettiseen tietämykseen. 

Kehitetty prototyyppi tarjoaa käyttäjälähtöisesti suunnitellun ja tavoitteita vastaavan 
mallin verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelista. Se toimii hyvänä pohjana 
jatkokehittämiselle ja sen pohjalta toimeksiantaja voi lanseerata kokonaisuudessaan 
toimivan verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin, jota hyödyntää 
liiketoiminnassaan. Tutkimuksellisen aspektin tuloksena saatiin selville, että 
hyödyntämällä palvelumuotoilua käyttöliittymäsuunnittelussa, pystytään suunnittelemaan 

entistä paremmin asiakasta palvelevia käyttöliittymiä. Se on tärkeää, koska digitaalisten 
palveluiden merkitys kasvaa koko ajan. Opinnäytetyön tuloksista voivat hyötyä kaikki 

käyttöliittymäsuunnittelun ja digitaalisten palveluiden parissa työskentelevät tahot. 
 
Asiasanat: Web-käyttöliittymä, Käyttöliittymäsuunnittelu, Palvelumuotoilu 
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The objective of the research work of the thesis was to find out how the service design 
process can be used to design user interfaces, and how using the approach of service design 
will benefit and produce information to support user interface design. The client was Pikiou 
Oy and the purpose of the thesis was to enable Pikiou Oy's business customers — e-retailers 
and product suppliers — to enter the world markets with a new user interface that makes it 
possible to add their goods for sale on various e-commerce platforms worldwide. 

The purpose was to understand customers' needs focusing on IT and usability, and to design a 
digital control panel in order to enable the use of this e-commerce platform system 
developed by Pikiou Oy. The control panel should meet the needs of the company and its 
business customers. The goal was to design the control panel to be customer-oriented, easy 
to use, informative and comprehensive. The development task was therefore to prototype the 
user interface to be in line with the objectives. 

The theoretical framework of the thesis consisted of two main themes closely related to the 
topic: Service design and user interface design. This prototype of a web-based user interface 
was developed according to the service design process and utilizing service design methods. 
The guidelines for user interface design were taken into account in the design process. 

In the project, the development work was divided into three phases. First, customer 
understanding was gained through mind mapping and theme interviews. In the second phase, 
service opportunities were sought by creating personas and benchmarking, after which the 
control panel was visualized with wireframing and sketch mapping. At the end of the second 
phase, the developed service was conceptualized using the use case method. The third phase 
involved evaluation of the concept and prototyping the service. A Senior UX/UI Designer was 
consulted for the evaluation. Prototyping was accomplished by designing the layouts of the 
developed web user interface. 

Using service design as a designing method was successful. The web user interface fulfilled its 
objectives given by the commissioner as well as the needs of the customers. The design 
decisions were based on the user study as well as on the existing knowledge of the user 
interface design and usability. 

The developed prototype provides a model of the control panel that is customer-oriented and 
meets the pre-set requirements. It provides a good basis for further development. Based on 
the prototype Pikiou Oy is able to launch the service and execute the user interface for a 
fully functioning e-commerce platform system to use in its business. As a result of the 
research, it was discovered that utilizing service design in the user interface design process 
improves the customer orientation of the design work. It is important especially because the 
significance of digital services is constantly growing. The results of the thesis can benefit all 
parties working in the field of user interface design and digital services. 

Keywords: Web user interface, User interface design, Service design
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1 Johdanto 

 

Kyseessä on tutkimuksellisen kehittämistyö, jonka tarkoituksena on hyödyntää 

palvelumuotoilun prosessia käyttöliittymäsuunnittelussa. Työssä halutaan selvittää, miten 

palvelumuotoilu sopii käytettäväksi digitaalisia käyttöliittymien suunnitteluun, sillä 

palveluiden digitalisoitumisen myötä perinteiset käyttöliittymäsuunnittelun prosessit eivät 

välttämättä tarjoa tarpeeksi työkaluja ja ota kaikkia tarpeellisia näkökantoja huomioon 

kokonaisvaltaisen asiakaslähtöisen palvelun suunnittelemiseksi. 

 

Oletuksena on, että käyttöliittymäsuunnittelussa palvelumuotoilun näkökantojen huomioon 

ottaminen mahdollistaisi syvällisen asiakasymmärryksen ja siitä johdettujen ratkaisujen 

sisällyttämisen palvelun toteutumisen mahdollistaviin käyttöliittymiin. Palvelumuotoilun 

näkökulman uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia web-käyttöliittymien suunnitteluun. 

Toisaalta on myös hyödyllistä tarkastella, kuinka palvelumuotoilun prosessi ja sen menetelmät 

soveltuvat digitaalisten palveluiden kehittämiseen, ja minkälaisia muutostarpeita 

palvelumuotoilun prosessille ja sen menetelmille ilmenee digitalisaation myötä. Tämän 

selvitystyön tuloksista voivat hyötyä käyttöliittymäsuunnittelijat sekä kaikki 

ohjelmistokehityksen ja palvelumuotoilun parissa työskentelevät. 

 

Kun puhutaan digitaalisten käyttöliittymien suunnittelusta, puhutaan usein UX- ja UI-

suunnittelusta (user experience design ja user interface design). UX-suunnittelu on 

käyttäjäkokemuksen suunnittelua, kun UI-suunnittelu pureutuu enemmän käytettävyyteen ja 

käyttöliittymän rajapinnan suunnitteluun. UI-suunnittelussa määritellään käyttäjän tarpeisiin 

ja käyttöympäristöön perustuen mm. käyttäjille tarpeelliset toiminnot ja elementit sekä 

käyttöliittymän rakenne. UX-suunnittelussa pyritään luomaan käyttäjille halutunlainen 

kokemus suunnitellen navigaatiota ja tiedon hierarkiaa, visuaalisia ja interaktiivisia 

elementtejä sekä ergonomiaa. Käyttöliittymän suunnitteluun kohdistuvassa 

palvelumuotoilussa suunnittelun fokuksessa voidaan pitää kumpaakin näistä. Se on palvelun ja 

sitä koskevan vuorovaikutusprosessin kokonaisvaltaista suunnittelua ja kattaa koko 

digitaalisen palvelun muotoiluprosessin. (Ite wiki 2020; Turunen 2017.) 

 

Kaikki edellä mainitut suunnitteluideologiat ovat osittain päällekkäisiä, mutta jos niistä 

muodostettaisiin rakennekuva, olisi palvelumuotoilu kattoterminä (kuva 1). Palvelumuotoilua 

käytetään palveluiden muotoiluun myös käyttöliittymäsuunnittelun ulkopuolella kaikenlaisten 

palveluiden ja palveluiden osien suunnitteluun, kehittämiseen ja parantamiseen. Seuraavaksi 

rakennekuvassa tulisi nimenomaan digitaalisiin käyttöliittymiin kohdistuva UX-suunnittelu, 

joka toimisi sateenvarjoterminä UI-suunnittelulle ja visuaaliselle suunnittelulle. UX-

suunnittelun alle sijoittuisi UI-suunnittelu ja sen alle käyttöliittymän visuaalisesta 
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viimeistelystä huolehtiva visuaalinen suunnittelu. Näin ollen palvelumuotoiluun voidaan 

sisällyttää UX- UI- ja visuaalisen suunnittelun periaatteita ja käytäntöjä. Monet 

käyttöliittymäsuunnittelijat pitävätkin palvelumuotoilua käyttöliittymäsuunnitteluprosessin 

alkupään vaiheena, jonka jälkeen siirrytään UX- UI- ja visuaalisen suunnittelun pariin. (Ite 

wiki 2020; Turunen 2017.) 

 

Kuva 1: Käyttöliittymäsuunnittelun suunnitteluideologioiden rakennekuva 

 

Kehittämistehtävänä opinnäytetyössä perehdytään toimeksiantajayritys Pikiou Oy:n kehitteillä 

olevaan verkkokauppa-alustajärjestelmään ja sen vaatimuksiin ja kehitetään yrityksen sekä 

sen yritysasiakkaiden (tuotetoimittajat/verkkokauppiaat) tarpeita vastaava digitaalinen 

hallintapaneeli (web-käyttöliittymä) verkkokauppa-alustajärjestelmän käytön ja tuotteiden 

myyntiprosessin mahdollistamiseksi. Hallintapaneelille on toimeksiantajayrityksessä suuri 

tarve, sillä se mahdollistaa Pikiou Oy:n asiakkaille verkkokauppa-alustajärjestelmän käytön ja 

samalla Pikioulle koko sen liikeidean toteuttamisen. 

 

Kehitettävä hallintapaneeli tulee siis Pikiou Oy:n omien asiakkaiden käyttöön ja sen avulla 

Pikiou Oy:n asiakkaat voivat laittaa tuotteensa myyntiin niihin verkkokauppoihin, joista ovat 

Pikiou Oy:n kanssa tehneet sopimuksen. Näin hallintapaneeli mahdollistaa tuotteiden koko 

myynti- ja jakeluprosessin tuotteita ostaville kuluttaja-asiakkaille sopimuksen mukaisissa 

myyntipaikoissa. Kun asiakas syöttää tuotetiedot hallintapaneeliin, siirtää Pikiou Oy ne 

sovittujen verkkokauppojen valikoimaan. Tällöin asiakkaan ei tarvitse itse muodostaa 

myyntisopimuksia eri maiden verkkokauppojen kanssa, vaan saa tarjoomansa myyntiin 

kätevästi yhdestä paikasta moniin eri verkkokauppoihin Pikiou Oy:n järjestelmän avulla. 
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Hallintapaneelin avulla Pikiou Oy:n asiakkaiden täytyisi voida hallinnoida asiakkuuttaan, 

hoitaa viestintää Pikioun kanssa, ostaa lisäpalveluja Pikiou Oy:ltä ja ennen kaikkea ylläpitää 

tuotevalikoimaansa useilla Pikiou Oy:n tarjoamilla verkkokauppa-alustoilla. Hallintapaneelista 

on tarkoitus suunnitella asiakaslähtöinen, helppokäyttöinen, informatiivinen ja tarpeeksi 

kattava. Sen tulee mahdollistaa verkkokauppa-alustajärjestelmän ongelmaton ja helppo 

käyttö. Työssä suunniteltavan hallintapaneelin prototyypin pohjalta toimeksiantajayritys voi 

toteuttaa kokonaisuudessaan toimivan verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin. 

Hallintapaneelin prototypointi edesauttaa myös yrityksen palveluprosessin muotoutumista ja 

helpottaa tarjottavien palveluiden tuotteistamista. 

 

Tämän web-pohjaisen käyttöliittymän prototyypin luomisessa on siis kyse 

käyttöliittymäsuunnittelusta, johon sovelletaan palvelumuotoilusta tuttuja lähestymistapoja 

ja keinoja. Prototyyppi kehitetään palvelumuotoilun prosessin mukaisesti palvelumuotoilun 

menetelmiä hyödyntäen. Siihen päädyttiin, koska suunniteltavana on kokonainen palvelu, 

jossa täytyy ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon toimeksiantajan sekä Pikiou Oy:n asiakkaiden 

tarpeet ja toiveet. Palvelun digitaalisuus tuo suunnitteluprosessiin mukaan 

käyttöliittymäsuunnittelun vaatimukset. 

Palvelumuotoilun avulla tehtävään käyttöliittymän kehittämistyöhön pyritään sisällyttämään 

niin UX- kuin UI-suunnittelunkin piirteitä. Lisäksi prototyypin suunnittelussa huomioidaan 

visuaalisen suunnittelun vaatimuksia, mutta hallintapaneelin lopullisen ulkonäön suunnittelu 

ja prototypointivaiheen jälkeinen kehittämistyö jää toimeksiantajayrityksen vastuulle. 

Lopputuotoksena Pikiou Oy:lle toimitetaan palvelumuotoiluprosessin avulla kehitetty 

käyttöliittymäsuunnittelun lainalaisuuksien ja hyvien käytänteiden mukainen 

käyttöliittymäprototyyppi verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelista. Sen pohjalta 

yritys voi toteuttaa kokonaisuudessaan toimivan tavoitteitaan vastaavan verkkokauppa-

alustajärjestelmän hallintapaneelin, jota hyödyntää liiketoiminnassaan. 

Seuraavassa alaluvussa määritetään tarkemmin opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja 

kehittämistehtävä. Sen jälkeen esitellään kohdeorganisaationa ja toimeksiantajana toimiva 

Pikiou Oy. Tämän jälkeen siirrytään opinnäytetyön tietoperustaosioon, johon on koottu 

opinnäytetyön aiheen mukaisesti teoriatietoa palvelumuotoilusta ja 

käyttöliittymäsuunnittelusta. 

Tietoperustaan tutustumisen jälkeen siirrytään projektiosuuteen eli tutkimuksellisen 

kehittämistyön pariin. Siinä kehittämistyötä tehdään palvelumuotoilun prosessin mukaisessa 

järjestyksessä alkaen asiakasymmärryksen hankkimisesta ja päättyen prototypointiin, jossa 

suunniteltu hallintapaneeli esitetään web-käyttöliittymän layout-kuvina. Jokaisen 

palvelumuotoiluprosessin vaiheen yhteydessä selvennetään, mitä palvelumuotoiluprosessin 
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vaihe on pitänyt sisällään, mitä menetelmiä on käytetty, perustellaan miksi ne on valittu ja 

esitetään niillä saadut tulokset. Työn loppuun kootaan opinnäytetyön tulokset ja 

johtopäätökset sekä pohditaan niiden merkitystä, arvioidaan lopputulosta ja esitetään 

jatkotoimenpide-ehdotuksia. 

1.1 Opinnäytetön tarkoitus, tavoite ja kehittämistehtävä 
 

Opinnäytetyön tutkimuksellisena tavoitteena on siis selvittää, miten palvelumuotoilun 

prosessi ja käyttöliittymäsuunnittelu voidaan tuoda yhteen niin, että ne tuottavat tietoa 

käyttöliittymäsuunnittelun tueksi. Kehittämistehtävä on prototypoida 

toimeksiantajayritykselle verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin käyttöliittymä. 

Suunnitteluongelmana on palvelumuotoilun prosessin yhdistäminen 

käyttöliittymäsuunnitteluun. Lisäksi suunniteltavan digitaalisen palvelun ja sen 

käyttöliittymän tarkoituksena on täyttää toimeksiantajayrityksen määrittämät tavoitteet sekä 

hallintapaneelin tulevien käyttäjien tarpeet. Näiden käyttäjien tarpeet selvitetään 

keräämällä käyttäjätietoa ja kerryttämällä asiakasymmärrystä. 

 

Työssä tehtävän palvelumuotoilun fokus on eniten vuorovaikutussuunnittelussa, koska 

kehittämistyössä tarkastellaan palvelun rajapintoja ja tähdätään ihmisen ja järjestelmän 

rajapintojen asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Sen johdosta kehittämistyössä 

keskitytään käyttöliittymän toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen. Tarkemmat visuaaliset 

ratkaisut jäävät toimeksiantajayrityksen itsensä mietittäviksi. Opinnäytetyön tutkimusote 

kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisen tiedon hankkimisen mahdollistaa työn 

konstruktiivinen tutkimusote. Työssä keskitytään siis tosielämän ongelmiin ja synnytetään 

ymmärrystä tekemisen kautta. Sitä saavutetaan palvelumuotoilun prosessin edetessä 

työstämällä konkreettista käyttöliittymän prototyyppiä. 

Kehittämistehtävä ja suunnitteluprosessi viedään läpi palvelumuotoiluprosessin mukaisesti. 

Työ toteutetaan yhdessä Pikiou Oy:n työntekijöiden kanssa ja yhteissuunnitteluun osallistuvat 

myös Pikiou Oy:n yritysasiakkaat (tuotetoimittajat/verkkokauppiaat). Opinnäytetyön 

kirjoittaja toimii palvelumuotoilutyön fasilitaattorina. Fasilitaattorin tehtävänä on ohjata 

yhteiskehittämisen prosessia sekä työpajatyöskentelyä ja täten mahdollistaa ryhmäprosessin 

eteneminen. Työn lopputuotoksen on tarkoitus ratkaista alussa määritetty tosielämän 

ongelma. Tuotos kytketään työssä tehdyn käyttäjätutkimuksen lisäksi olemassa olevaan 

tietämykseen.  

Työhön hyödynnetyillä palvelumuotoilun menetelmillä saadut tulokset, niiden analysointi ja 

tehty kehittämistyö dokumentoidaan kokonaisuudessaan opinnäytetyön projektiosioon eli 

luvun 3  Tutkimuksellinen kehittämistyö alle. Suunniteltu prototyyppi toimitetaan 

toimeksiantajalle visuaalisessa muodossa opinnäytetyössä esitetyn kirjallisen aineston kera. 

Työn tuloksiin ja johtopäätöksiin kirjataan toteutuneen palvelumuotoilu- ja 
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käyttöliittymäsuunnittelutyön tulokset, mutta tarkastellaan myös työtä laajemmin 

tutkimuksellisesta näkökulmasta. Siinä selvennetään, miten ja minkälaista tietoa 

palvelumuotoilun prosessin käyttö käyttöliittymäsuunnittelussa on tuottanut 

käyttöliittymäsuunnittelun tueksi, ja pohditaan sen merkitystä. Työ toteutetaan YAMK-

opinnäytetyön mallin mukaisesti. 

1.2 Kohdeorganisaatio Pikiou Oy 

Kohdeorganisaatio Pikiou Oy (myöhemmin myös Pikiou) on vuonna 2019 perustettu 

suomalainen IT-palvelualan startup-yritys. Se työllistää tällä hetkellä kolmen omistajan lisäksi 

kaksi muuta työntekijää: Kiinan päässä toimivan marketing managerin ja Suomessa toimivan 

sales managerin. Pikiou Oy:n liikeideana on mahdollistaa asiakkailleen eri maiden suurimpien 

verkkokauppa-alustojen helppo ja turvallinen käyttö ja länsimaisten tuotteiden vienti 

ulkomaille. Pikioun kehittämää verkkokauppa-alustajärjestelmää käyttämällä Pikioun 

yritysasiakkaat eli verkkokauppiaat ja tuotetoimittajat saavat lisättyä vaivatta tuotteensa 

myyntiin eri verkkokauppa-alustoille maailmanlaajuisesti “avaimet käteen” -periaatteella. 

(Pikiou Oy 2020.) 

Tällä hetkellä Pikioun kautta on mahdollista myydä WeChatissa, Taobaossa, Amazonissa ja 

eBayssa. Lisäksi asiakkaat saavat tuotteensa Pikioun omaan Kiinan markkinoilla operoivaan 

Pikiou.cn -verkkokauppaan, joka on integroitu Pikioun WeChat service -tiliin. Pikioun 

palvelumalliin sisältyy tavaramerkin rekisteröinti, käännöspalvelut, myynti- ja 

markkinointipaketit, asiakaspalvelu, logistiikka sekä tulliasiat. Kuvassa 2 on esitetty Pikiou 

Oy:n tiivistetty palvelumalli. (Pikiou Oy 2020.)

 

Kuva 2: Pikiou Oy:n tiivistetty palvelumalli (Pikiou 2020.) 

Palvelun käyttöönotto on tehty asiakasta ajatellen mahdollisimman helpoksi. Asiakkaan tulee 

valita haluamansa palvelukokonaisuus valmiista palvelupaketeista tai kustomoida 

halutunlainen yhdessä Pikioun edustajan kanssa. Juuri sopivan palvelukokonaisuuden 
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muodostamiseksi huomioidaan budjetin ja tavoitteiden lisäksi myyntiin tulevat tuotteet, 

halutut myyntikanavat (verkkokauppa-alustat) sekä markkinoinnin ja muiden lisäpalveluiden 

tarve. Pikiou räätälöi yhteistyökumppaneille sopivia markkinointipaketteja myynnin 

aloittamiseen. Sopimuksen syntymisen ja tuotetietojen toimittamisen jälkeen asiakkaan ei 

tarvitse huolehtia myynnistä tai muista käytännöistä. Pikiou Oy tilittää tuotteiden myynneistä 

koostuneet tuotot automaattisesti sen yritysasiakkaille. (Pikiou Oy 2020.) 

Pikioulla on valittavana kaksi valmista palvelupakettia, joiden sisällöt on havainnollistettu 

alla olevassa kuvassa 3. Pikiou China -palvelupaketti on tarkoitettu tuotteiden viemiseksi 

Kiinan markkinoille ja siihen kuuluu Kiinan markkinoilla operoimista mahdollistavia palveluja 

ja toimintoja. Pikiou Marketplace -palvelupaketti mahdollistaa tuotteiden lisäämisen Amazon- 

ja eBay-verkkokauppa-alustoille ja tarjoaa niissä myymistä tukevia palveluja. Pikiou 

Enterprise -palvelupaketti on taas kustomoitavissa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden 

mukaan. Siihen on valittavissa runsaasti myynnin organisointia helpottavia palveluja, kuten 

varastonhallinta- ja verkkokauppaintegraatioita. (Pikiou Oy 2020.) 

 

Kuva 3: Pikiou Oy:n palvelupaketit (Pikiou 2020.) 

Pikioun kautta myydyt tuotteet pääsevät jopa yli miljardin verkkokauppakuluttajan 

saavutettavaksi. Pikiou lupaa pitää huolen, että sen asiakkaat saavat rahoilleen vastinetta 
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pyrkimällä jatkuvasti kehittämään myyntiä ja markkinointia tehokkaammaksi ja löytämään 

jokaiselle tuotteelle optimaalisimman tavan tavoittaa ostajat. Kiinasta löytyy erinomaiset 

markkinat premium-tuotteille ja erityisesti suomalainen puhtaus, muotoilu, hyvinvointi ja 

laatu vetoavat kiinalaisiin kuluttajiin. (Pikiou Oy 2020.) 

Pikioun kilpailuvaltteja ovat monikanavaisuus, myynnin aloittamisen helppous, 

käytännönasioiden ulkoistaminen ja läpinäkyvä ansaintalogiikka. Pikiou haluaa olla myös 

riskitön kumppani, sillä palvelusopimuksen voi päättää koska vaan, eikä pitkää sitoutumista 

palvelun käyttöön vaadita. Pikioun ammattitaidon perustana on asiakkaiden 

ostokäyttäytymisen ymmärtäminen kussakin kulttuurissa ja kauppapaikassa. Se mahdollistaa 

sopivien myyntikanavien valitsemisen tuotekohtaisesti sekä onnistuneiden 

markkinointistrategioiden luomisen. (Pikiou Oy 2020.) 

Pikioun visio on olla johtava länsimaisten tuotteiden myyjä maailmalla. Tähän tavoitteeseen 

he pyrkivät tekemällä myynnin aloittamisen eri maiden suurimmilla verkkokauppa-alustoilla 

helpommaksi, turvallisimmaksi ja halvemmaksi kuin mikään muu tähänastisista ratkaisuista. 

Pikiou kehittää joustavasti toimintaansa tarjoamalla palveluja siellä, missä asiakkaat haluavat 

niitä tarjottavan. Vision päämääränä onkin tarjota asiakkaille koko maailman kattava 

verkkokauppa-alustajärjestelmä. (Pikiou Oy 2020.) 

2 Tietoperusta 

Tutkimuksellisena kehittämistyönä palvelumuotoilun avulla toteutettavan opinnäytetyön 

tietoperustaan on valittu kaksi laajaa opinnäytetyön kehittämistyön aiheeseen ja luonteeseen 

kiinteästi liittyvää asiakokonaisuutta: Palvelumuotoilu ja käyttöliittymäsuunnittelu. Vaikka 

palvelumuotoilu nähdään yleisesti enemmänkin menetelmänä, koettiin sen olevan niin laaja 

käsite ja sen verran monisyinen kehittämisen metodi, että se haluttiin esitellä lukijalle ennen 

opinnäytetyön projektiosuutta, jossa sitä ja sen prosessia hyödynnetään tavoitteenmukaisen 

tutkimuksellisen kehittämistyön tekemiseen. 

Tietoperustassa käydään kahdesta kokonaisuudesta ensin läpi palvelumuotoilu. Aluksi 

avataan, mistä palvelumuotoilussa on kyse, ja sitten palvelumuotoilun prosessi käsitellään 

osissa. Lisäksi työn loppuun liitteeksi (liite 1) on koottu palvelumuotoilusanastoa termien 

ymmärrettävyyttä helpottamaan. Palvelumuotoiluprosessin kaikki osiot käydään tarkemmin 

läpi keskittyen niiden tarkoitukseen ja niissä käytettyihin työkaluihin ja menetelmiin. 

Palvelumuotoiluprosessin viimeinen vaihe — Toteutus (pilotointi, lanseeraus ja ylläpito) — 

käydään vain lyhyesti läpi, sillä opinnäytetyön tavoitteena ei ole edetä kehitettävän 

käyttöliittymän kohdalla tähän vaiheeseen asti, vaan käyttöliittymän toteutus ja lanseeraus 

jäävät toimeksiantajayrityksen toteutettavaksi. 
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Seuraavaksi käydään läpi käyttöliittymäsuunnittelua koskeva tietoperusta. Luku käsittelee 

digitaalisten käyttöliittymien suunnittelua keskittyen ihmisen ja käyttöliittymän väliseen 

vuorovaikutussuunnitteluun. Ensin luvussa avataan käytettävyyttä terminä. Sitten avataan 

lyhyesti, mitä tarkoitetaan verkkopalveluilla ja web-käyttöliittymillä, ja mistä osista niiden 

rajapinnat koostuvat. Samassa käydään läpi web-pohjaisten käyttöliittymäelementtien ja -

komponenttien jaotteluperiaatteita. 

Tämän jälkeen perehdytään käyttöliittymäsuunnittelun psykologisiin vaatimuksiin. Alaluvussa 

käydään läpi, mitä käyttöliittymäsuunnittelussa tulee ottaa huomioon, kun käyttäjänä on 

ihminen, ja mitä lainalaisuuksia käyttöliittymän ominaisuuksiin tai osiin liittyy. Erikseen 

käsitellään havaitsemisen ja käyttäjän huomion kiinnittämisen keinot. Niiden jälkeen 

tarkennetaan, minkälaista palautetta käyttöliittymän tulisi tarjota käyttäjälle 

minkäkinlaisissa tilanteissa. 

Edellä mainittujen vaatimusten esittelyn jälkeen syvennytään layoutin suunnitteluun, joka on 

tapa, jolla työssä suoritettava prototypointi toteutetaan. Lopuksi käsitellään käyttöliittymien 

käytettävyystestausta. Erikseen liitteeksi työn loppuun (liite 2) koottiin vielä käyttöliittymän 

visuaalisen ulkoasun toteuttamisessa huomioon otettavia asioita, kuten muotoilukielten 

käyttöä ja typografiaa. Tähän päädyttiin, koska kehittämistyön lopputuotos ei sisällä 

visuaalista suunnittelua, mutta toimeksiantaja hyötyy sitä koskevan tiedon saamisesta, jotta 

voi toteuttaa prototyypin pohjalta visuaaliset ratkaisut sisältävän käyttöliittymän 

hyödynnettäväksi liiketoiminnassaan. 

2.1 Palvelumuotoilu kehittämismenetelmänä 

Liiketoiminnan ja sitä ympäröivän maailman verkottuminen ovat luoneet edellytykset ja 

saaneet aikaan tuotannollisen muutoksen. Markkinoinnin professorit Stephen Vargo ja Robert 

Lusch (2004, 2-3) kutsuvat sitä siirtymäksi tuotekeskeisestä logiikasta (goods-dominant logic) 

palvelukeskeiseen logiikkaan (service-dominant logic, SDL). Tuotekeskeisestä logiikan 

keskiössä on nimensä mukaisesti tuotteet, joilla tehdään vaihdantaa, kun taas 

palvelukeskeisen logiikan perusyksikkönä on palvelu, joka on tietotaidon ja osaamisen 

vaihtoa. Yrityksissä on nähtävissä siirtymä palvelukeskeisiin liiketoimintamalleihin. (Vargo & 

Lusch 2004, 2-3.) 

Palvelukeskeisen logiikkaan palvelulähtöinen ajattelu korostaa palvelujen arvontuotannossa 

erityisesti kahdensuuntaista vaihtamista ja yhdessä tekemistä yrityksen ja asiakkaiden välillä 

(Lusch & Vargo 2004, 2-3). Siinä konkreettiset tavarat nähdään palvelun välittäjinä, joita 

asiakkaat hyödyntävät kokeakseen arvoa tai täyttääkseen tarpeensa. Tuotelähtöisessä 

ajattelussa asiakkaat nähdään vain tuotteiden vastaanottajina, tuottajien hyödyntäminä 

resursseina sekä markkinoinnin kohteena. (Lusch & Vargo 2004, 7-11.) 
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Asiakkaat ovat palvelukeskeisen liiketoiminnan keskiössä, mikä haastaa yritykset ottamaan 

asiakasnäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan. Se mahdollistuu, kun liiketoiminnan 

kehittämiseen hyödynnetään asiakaskeskeisiä toimintamalleja. Näitä työpajoja ja työkaluja 

tarjoaa palvelumuotoilu. Yhdistämällä palvelumuotoilun näkökulmia ja käsitteitä osaksi 

yrityksen kokonaisarkkitehtuuria, on palvelumuotoiluprosessien kautta tunnistetut 

asiakasarvot mahdollista kytkeä yrityksen arvoihin, päämääriin, kyvykkyyksiin ja prosesseihin 

toteavat Vargo ja Lusch (2017). 

Tästä tuotannollisesta ja ideologisesta muutoksesta johtuen palvelumuotoilun merkitys 

liiketoiminnan kehittämisen menetelmänä on noussut (Vargo & Lusch 2017). Lisäksi Marc 

Andreessen kirjoitti 2011, että yhä useampi yritys tulee tulevaisuudessa myymään tuotteiden 

sijaan digitaalisia palveluja sekä kilpailemaan niiden laadulla ja käyttömukavuudella. Näin 

ollen perinteisen palvelumuotoilun lisäksi digimuotoilun tarve ja merkitys tulevat yhä 

kasvamaan. (Andreessen 2011.) 

Mitä palvelumuotoilu sitten tarkalleen ottaen on? Palvelumuotoilulle ei ole olemassa yhtä 

tiettyä määritelmää. Tieteen näkökulmasta se on monitieteinen lähestymistapa, joka yhdistää 

erilaisia metodeja ja työkaluja eri tieteenaloilta. Palvelumuotoilutoimisto Redland (2020) 

kiteyttää palvelumuotoilun olevan ”palvelukokemuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua ja 

kehittämistä. Sen avulla palvelu saadaan vastaamaan käyttäjien tarpeita ja liiketoiminnan 

tavoitteita”.  

Stefan Moritz (2005) tuo mukaan lisäksi innovoinnin näkökulman: Hänen mukaansa 

palvelumuotoilussa on kyse palveluiden innovoimisesta, jonka avulla luodaan uusia palveluita 

sekä parannetaan jo olemassa olevia. Innovoinnin tarkoituksena on tehdä palveluista 

hyödyllisempiä, helpommin käytettäviä ja haluttavampia käyttäjien näkökulmasta sekä 

tehokkaampia ja tuloksellisempia organisaation näkökulmasta. (Moritz 2005, Stickdorn & 

Schneider 2010, 29-30.) 

Palvelumuotoilun tavoitteena on siis muotoilla palveluista paremmin arvoa tuottavia. 

Kehitettyjen palveluiden tulee täyttää asiakkaan odotuksia sekä yrityksen tavoitteita, mikä 

mahdollistaa erinomaisen asiakaskokemuksen sekä liiketaloudellisen hyödyn. Frontier Service 

Design, Inc. palvelumuotoilutoimisto (2010) määrittelee lisäksi palvelumuotoilun olevan 

kokonaisvaltainen tapa saavuttaa kattavaa ja empaattista ymmärrystä asiakkaiden tarpeista. 

Patrício, Gustafsson & Fisk (2017) lisäävät palvelumuotoilun lähestymistavan 

palveluinnovaatioihin olevan luovaa ja iteratiivista. Palvelumuotoilussa herätetään 

innovatiivisia ideoita eloon iteratiivisen prosessin avulla, joka alkaa asiakaskokemuksen 

tutkimisesta ja jatkuu mahdollisten uusien palveluideoiden luomiseen, joita sitten 

muunnetaan prototyypeiksi, testataan ja lopulta toteutetaan (Patrício, Gustafsson & Fisk 

2017). (Miettinen 2011, 23; Tuulaniemi 2011, 96–97.) 
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Asiakkaan ymmärtäminen onkin palvelumuotoilun kivijalka. Palvelumuotoilu on aina prosessi, 

jonka keskiössä on ihminen — asiakas. Asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita ja odotuksia pyritään 

ymmärtämään ottamalla heidät mukaan kehittämistyöhön ja palvelumuotoilun prosessiin. 

Tuulaniemi (2011, 67) toteaakin syynä tähän olevan se, että käyttäjät ovat itse oman 

elämänsä ja toimintansa parhaita asiantuntijoita. Muita suunnitteluun osallistuvia sidosryhmiä 

voivat olla tuottajat, loppukäyttäjät, asiakkaiden omat asiakkaat ja kolmannen osapuolen 

kehittäjät. Tässä yhteissuunnittelussa jaetaan tietoa ja toimintaympäristön tuntemusta 

toimijoiden kesken. (Miettinen 2011, 20–23, 27; Tuulaniemi 2011, 67, 96–97.) 

Käyttäjäkeskeisyyden ja yhteiskehittämisen lisäksi palvelumuotoilua kuvaavia periaatteita 

ovat näkyväksi tekeminen, ketjuttaminen ja holistisuus. Näkyväksi tekeminen eli palvelun 

visuaalinen kuvaaminen on keskiössä, sillä se auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa ja 

ymmärtämisessä sekä eri näkemysten kohtaamisessa. Palveluiden tuottamiseen kuuluu 

nimittäin paljon prosesseja ja tekijöitä, jotka voivat olla näkymättömissä, mutta jotka tulee 

ottaa huomioon. (Hollins & Shinkins 2006, 15; Patrício ym. 2017.) 

Visualisoimalla erilaisia vaikutuskaavioita ja tapahtumaketjuja näkyviksi pystytään 

palvelukokonaisuutta tarkastelemaan paremmin ja se mahdollistaa myös epäkohtien ja uusien 

mahdollisuuksien löytämisen. Samalla kun palvelu tehdään näkyväksi, pilkotaan se myös osiin. 

Tämä ketjuttaminen helpottaa muotoilutyötä, kun palvelun osia voi tutkia ja suunnitella 

erikseen. Holistisuus taas viittaa siihen, että palvelua muotoillaan aina kokonaisuutena 

jättämättä mitään osa-alueita huomiotta. (Hollins & Shinkins 2006, 15; Patrício ym. 2017.) 

Palvelumuotoiluun liittyy tiettyjä peruskäsitteitä, joiden tunteminen helpottaa 

palvelumuotoilukohteen eri osien tarkastelua. Palvelupaketista puhutaan, kun on tarkoitus 

kuvata palvelun lopputulosta eli sitä, mitä asiakkaalle tarjotaan. Palvelupaketit on jaettavissa 

kahteen osaan: Ydinpalveluihin, jotka vastaavat asiakkaan keskeiseen ostotarpeeseen, sekä 

liitännäispalveluihin, jotka ovat ydinpalvelveluja tukevia palveluja muodostaen 

palvelupaketin loppuosan. Liitännäispalvelut voidaan jakaa myös edelleen avustaviin 

palveluihin ja tukipalveluihin. Avustavat palvelut ovat välttämättömiä ydinpalvelun käytön 

kannalta. Tukipalvelut eivät ole välttämättömiä, vaan ne vastaavat asiakkaan toissijaisiin 

tarpeisiin, mutta hahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Laajemmin palvelumuotoilun 

peruskäsitteitä on listattu työn loppuun liitteeksi (liite 1). 

Palvelumuotoiluprosessit ovat luovia asiakaslähtöisiä prosesseja, joiden avulla saadaan selville 

epäkohtia, tehdään uusia löytöjä ja havaintoja sekä muotoillaan kokemuksia, toimintoja ja 

palveluja. Palvelumuotoilussa suunnittelun kohde voi olla aineellinen tai aineeton. 

“Suunnittelu voi kohdistua artefakteihin ja muihin tekijöihin kuten palveluviestintään, 

palveluympäristöön ja käyttäytymiseen. Suunnittelun lopputuloksen tulisi olla 
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johdonmukainen, helppokäyttöinen ja strategisesti sovellettavissa” listaa palvelumuotoilun 

pioneeri Bill Hollins (2006, 15).  

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää suunnitteluun ja palveluiden muotoiluun monelta eri 

kantilta. Anna Meronin ja Daniela Sangiorgin (2011, 228) kehittämä Map of Design for Services 

jakaa palvelumuotoilun neljään päälinjaan (kuva 4), jotka ovat 1) Designing interactions, 

relationships, and experiences, 2) Designing interactions to shape systems and organisations, 

3) Exploring new collaborative service models ja 4) Imagining future directions for service 

systems. Päälinjat koostuvat kahdeksasta palvelumuotoilun eri muodosta sen mukaan, mikä 

niiden tavoite on. Tavoitteita ovat vapaasti suomennettuna yhteiskehittä–minen, 

palvelukokemuksen suunnittelu, vuorovaikutuksen suunnittelu, palvelusysteemin muotoilu, 

muutoksen edistäminen organisaatiossa, uusien palvelumallien kehittely, uusien toiminta- ja 

käytösmallien etsintä ja skenaarioiden luominen. Opinnäytetyössä tehtävä palvelumuotoilutyö 

sijoittuu kohtien Designing interactions ja Shaping service systems välimaastoon, sillä 

opinnäytetyössä tehdään vuorovaikutussuunnittelua, luodaan palvelusysteemiä ja 

suunnitellaan käyttöliittymää. (Meroni & Sangiorgi 2011, 228.) 
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Kuva 4: Map of Design for Services (Meroni & Sangiorgi 2011, 228). 

Päälinjat koostuvat kahdeksasta palvelumuotoilun eri muodosta sen mukaan, mikä niiden 

tavoite on. Tavoitteita ovat vapaasti suomennettuna yhteiskehittä–minen, palvelukokemuksen 

suunnittelu, vuorovaikutuksen suunnittelu, palvelusysteemin muotoilu, muutoksen 

edistäminen organisaatiossa, uusien palvelumallien kehittely, uusien toiminta- ja 

käytösmallien etsintä ja skenaarioiden luominen. Opinnäytetyössä tehtävä palvelumuotoilutyö 

sijoittuu kohtien Designing interactions ja Shaping service systems välimaastoon, sillä 

opinnäytetyössä tehdään vuorovaikutussuunnittelua, luodaan palvelusysteemiä ja 

suunnitellaan käyttöliittymää. (Meroni & Sangiorgi 2011, 228.) 

Kuten kuvasta 4 näkee yhdistää kaikkia muotoilumuotoja suunnittelun ihmiskeskeinen 

lähestymistapa. Oli palvelumuotoilun tavoite mikä tahansa, ovat palvelumuotoiluprosessit 

luovia käyttäjälähtöisiä prosesseja. Tavoitteesta riippuen niiden avulla saadaan selville 
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epäkohtia, tehdään uusia löytöjä ja havaintoja sekä muotoillaan kokemuksia, toimintoja ja 

palveluja. Palvelumuotoilussa suunnittelun kohde voi olla aineellinen tai aineeton. 

“Suunnittelu voi kohdistua artefakteihin ja muihin tekijöihin kuten palveluviestintään, 

palveluympäristöön ja käyttäytymiseen. Suunnittelun lopputuloksen tulisi olla 

johdonmukainen, helppokäyttöinen ja strategisesti sovellettavissa” listaa palvelumuotoilun 

pioneeri Bill Hollins (2006, 15). (Meroni & Sangiorgi 2011, 228.) 

Palvelumuotoiluprosessin lopputuotoksena voi olla siis esimerkiksi prosessi, liiketoimintamalli, 

käyttöliittymä, järjestelmän kuvaus, uusi tapa toimia tai asiakaslähtöisempi palveluele. Ne 

koostuvat monesti tuotteen ja palvelun yhdistelmistä sekä tuotteiden, ihmisten ja 

teknologioiden välisistä vuorovaikutusprosesseista. Ne pyritään visualisoimaan monesti 

erilaisina prototyyppeinä. (Hollins & Shinkins 2006, 15; Miettinen 2011, 20–23; Patrício ym. 

2017; Tuulaniemi 2011, 67, 96–97.) 

Palvelumuotoiluprosessiin kuuluu eri vaiheita. Kuten palvelumuotoilun määritelmäänkin, on 

palvelumuotoilun prosessiin useita eri malleja. Niiden kehittäjät ovat nimenneet mallien 

vaiheet niiden fokusten ja painotusten mukaan. Vaiheiden määrät vaihtelevat hiukan 

kehittäjästä riippuen.  

Yksi palvelumuotoilun prosessimalli on tuplatimantti (the double diamond), jonka on luonut 

British Design Council (2004). Se koostuu kahdesta timantista, joista ensimmäinen keskittyy 

ratkaistavan ongelman ymmärtämiseen. Siinä olevat vaiheet ovat tutki (discover) ja määritä 

(define). Toinen timanteista pitää sisällään ratkaisun kehittämisen, ja sen vaiheita ovat 

kehitä (develop) ja toimita (deliver). Toisen pidemmän prosessimallin esittelee Stefan Moritz 

(2005), jonka mukaiseen palvelumuotoiluprosessiin kuuluu kuusi vaihetta: Ymmärtäminen 

(understanding), ajattelu(thinking), tuottaminen (generating), suodatus (filtering), selitys 

(explaining), toteuttaminen (realising). Pääpiirteittäin kaikki palvelumuotoilun prosessimallit 

noudattavat kuitenkin samaa kaavaa. Palvelumuotoiluprosessien voidaan nähdä  käsittävän 

yleisesti seuraavat kuvassa 5 esitetyt vaiheet. (Design Council 2021.) 
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Kuva 5: Palvelumuotoiluprosessin vaiheet 

Palvelumuotoiluprosessi voidaan siis yleisesti jakaa seuraaviin vaiheisiin: 1) Suunnittelun 

lähtökohdan määrittäminen ja asiakasymmärryksen hankkiminen, 2) Palvelumahdollisuuksien 

löytäminen, ideointi, kehittäminen ja konseptointi, 3) Arviointi ja prototypointi ja 4) Toteutus 

(pilotointi, lanseeraus ja ylläpito). Palvelumuotoiluprosessille ominaista on iteraatio eli 

suunnittelu on toistuva prosessi: Ratkaisuja kehitetään, kokeillaan, arvioidaan ja niistä 

opitaan. Tarvittaessa vaiheita toistetaan niin pitkään, että päästään haluttuun lopputulokseen 

ja saavutetaan suunnittelutyölle asetetut tavoitteet. Suunnittelutyön eri vaiheissa käytetään 

erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Ne eivät kuitenkaan ole vaiheisiin sidottuja, vaan yksi 

menetelmä saattaa sopia moneenkin palvelumuotoilun eri vaiheeseen. Menetelmien avulla 

kehitettävää palvelua on helpompi ymmärtää ja testata. (Ambrose & Harris 2010, 12-28; 

Grönroos 2000.) 

2.1.1 Suunnittelun lähtökohdan määrittäminen ja asiakasymmärryksen hankkiminen 

 

Palvelumuotoilun toimeksiannon jälkeen palvelumuotoilijan on oleellista tutustua 

kohdeorganisaatioon ja tehdä esitutkimusta. Toimeksianto ja projektin tavoitteiden 

määrittäminen on lähtöisin asiakkaalta, mutta mitä kompleksisempi haaste on kyseessä, sitä 

enemmän ongelman määrittäminen ja rajaaminen vaativat yhteistyötä. Palvelumuotoilijan 

täytyy varmistua, että hänellä on tarvittavat lähtötiedot, ja että suunnitteluprojektin 

lähtökohta, tutkimusongelma, kehittämistyön luonne ja sen rajaus ovat selvillä. Lisäksi 

tarpeen mukaan olisi hyvä selvittää esimerkiksi organisaation visiot, arvot, 
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liiketoimintastrategiat, markkina- ja kilpailutilanne, toimialan näkymät ja rakenne, tuote- ja 

palvelutarjooma, kehitystyöhön liittyvät lainsäädännöt, kohderyhmä ja sitä koskeva olemassa 

oleva tieto sekä kaikki muut toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät. Lisäksi täytyy tarkentaa 

minkä tyylistä ratkaisua toimeksiantaja haluaa (sovellus, nettisivu, video tms) ja mikä on sen 

aikataulu, budjetti, käyttötarkoitus jne. (Ambrose & Harris 2010, 12-15; Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2015 25-26; Tuulaniemi 2011, 136.) 

 

Jo esitutkimuksessa voi olla hyödyllistä hyödyntää tiettyjä palvelumuotoilun menetelmiä 

tiedon hankkimiseksi ja sen jäsentämiseksi. Siihen oiva menetelmä on esimerkiksi 

benchmarking, joka on käytännössä tutkimista, havainnointia, arviointia ja vertailua. Sen 

tavoitteena on oppiminen. Sillä voi pureutua esimerkiksi markkinatilanteeseen ja hahmottaa 

eri toimijoita sekä tutkia kilpailijoiden toimintaa. Parhaillaan sen käytön johdosta löydetään 

hyviä toimintatapoja, osataan tehdä oikeita strategiavalintoja, vältytään tekemästä virheitä, 

osataan erottua markkinoilla ja voidaan löytää myös oma ”sininen meri” eli vähän kilpailtu 

markkina-alue. (Tuulaniemi 2011, 138-139.) 

 

Toinen organisaation tilannetta selkeyttävä työkalu on mindmap eli miellekartta. Sitä 

käytetään muodostamaan kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta. Sillä voidaan havainnollistaa 

aihepiiriä ja käsitteistöä ja niiden vuorovaikutussuhteita, mikä on tärkeää hahmottamisen ja 

sisäistämisen kannalta, mutta myös siksi, että sitä käyttämällä voi huomioida asioita, joita ei 

olisi muuten tullut ajatelleeksi. (Tuulaniemi 2011, 140.) 

 

Kuten jo sanottua: palvelumuotoiluprosessi alkaa asiakkaan odotusten, tarpeiden, 

tavoitteiden ja toiveiden ymmärtämisestä. Se on yksi palvelumuotoilun kriittisimpiä vaiheita. 

Sekä tiedostetut että tiedostamattomat tarpeet ja motiivit on tärkeää havaita ja tunnistaa. 

Vain silloin muotoiltu palvelukonsepti voi vastata tarvetta, luoda arvoa asiakkaille ja siten 

saavuttaa menestystä markkinoilla. Käyttäjätiedon hankinta ja asiakkaan ymmärtäminen 

auttavatkin uusien kaupallistamisen mahdollisuuksien löytämistä. (Miettinen 2011, 63) 

 

Käyttäjätieto on loppukäyttäjiltä kerättävää hiljaista tietoa, jota hankitaan todellisilta 

käyttäjiltä — mielellään oikeista tilanteista oikeilta ihmisiltä. Se kertoo käyttäjän 

kokemuksesta ja avaa tarkasteltavan tuotteen tai palvelun merkitystä tarkasteltavan henkilön 

elämässä. Se auttaa ymmärtämään käyttäjän näkökulman ja selvittää, miksi henkilö toimii tai 

kokee, kuten toimii tai kokee. Käyttäjätiedon keräämisen ja sen dokumentoinnin avulla 

tehdään nämä asiat näkyviksi ja ymmärrettäviksi myös muille, kuten esimerkiksi 

palvelumuotoilutiimin jäsenille. (Miettinen 2011, 63.) 

 

Käyttäjätiedon hankkimiseksi käytetään etnografista osallistavaa otetta. Etnografia on 

tutkimusstrategia, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän 



                                                                                                                  22 
 

 

ympäristössään sekä heidän tulkintojaan ja käsityksiään ympäristöstään ja toiminnastaan. 

Käyttäjien toiminnallisen kuvauksen lisäksi etnografisilla menetelmillä selvitetään, millainen 

käyttäjän ja tarkastellun palvelun tai tuotteen suhde on, ja kuinka erilaiset merkitykset 

kytkeytyvät toisiinsa. Etnografiassa on siis kyse palvelun arkisen käytön tutkimisesta. 

(Miettinen 2011, 63.) 

 

Itse menetelmät käyttäjätiedon hankintaan eli ihmiskeskeisen suunnittelun tutkimukseen 

voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin. 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on täsmällistä ja laskennallista tutkimusta, jolla 

saadaan määrällistä ja mitattavaa aineistoa. Aineiston analysointiin käytetään laskennallisia 

ja tilastollisia analyysimenetelmiä. Määrällisiä tutkimusmenetelmien avulla voidaan tehdä 

yleistyksiä ja ne sopivat paremmin suuria ihmismääriä kartoittaviin tutkimuksiin. Määrällisiä 

menetelmiä ovat esimerkiksi markkinatutkimus, kohderyhmätutkimukset, erilaiset kyselyt ja 

strukturoidut haastattelut, systemaattinen havainnointi ja kokeelliset tutkimukset. (Ambrose 

& Harris 2010, 35-38; Miettinen 2011, 63; Tuulaniemi 2011, 143.) 

 

Laadulliset eli kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ovat palvelumuotoilussa pääasemassa. Ne 

pyrkivät mittaamisen sijaan ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Kvalitatiivisella tutkimuksella 

voidaan selvittää tutkimuskohteen merkitystä ja tarkoitusta. Sillä pyritään saamaan 

kokonaisvaltainen ja syvempi käsitys ilmiöstä. Tällaisia tutkimusmenetelmiä ovat havainnointi 

eri muodoissaan (passiivisena tai eriasteisena osallistumisena), itsedokumentointimenetelmät, 

teema-, syvä ja avoimet haastattelut, designpelit, ryhmäkeskustelut, online etnografia ja 

työpajamenetelmät. (Ambrose & Harris 2010, 35-38; Curedale 2013, 36-37; Tuulaniemi 2011, 

143-146.) 

 

Haningtonin (2003, 13-15) mukaan laadulliset menetelmät voidaan eritellä vielä kahteen 

osaan: Mukailtuihin menetelmiin ja innovatiivisiin menetelmiin. Mukaillut menetelmät on 

lainattu humanistisestä tutkimuksesta. Niille ominaista on ihmisen ja tietokoneen välinen 

vuorovaikutus, joka mahdollistaa tuotteen tai palvelun käytön tarkkailun, kun se on käytössä 

oikealla käyttäjällä todellisessa ympäristössä. Mukaillut menetelmät voidaan helposti 

räätälöidä sopimaan suunnittelijoiden tarpeisiin. Esimerkkejä mukailluista menetelmistä ovat 

osallistujien havainnointi, ääneen ajattelu, videodokumentointi, ESM-menetelmä (Experience 

Sampling Method) ja erilaiset etnografiset menetelmät. (Hanington 2003, 13-15; Miettinen 

2011, 64.) 

 

Innovatiiviset menetelmillä on taas osallistava ja visuaalinen luonne. Ne voivat olla 

käytännössä työpajoja, korttisorttausta (card sorting), miellekarttoja tai visuaalisia 

päiväkirjoja. Luotain on on ehkä tunnetuin innovatiivinen menetelmä. Se on 

käyttäjäkeskeinen itsedokumentointimenetelmä, joka ei vaadi tutkijan läsnäoloa 
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tutkimuspaikalla. Käytännössä luotain voi olla esimerkiksi päiväkirjan, kuvien, 

merkkikaavioiden, haastatteluiden yms. yhdistelmä, jota käyttäjä täyttää omatoimisesti. 

Innovatiivisien menetelmien tuottama tulos perustuu käyttäjän näkökulmaan, eikä 

tarkkailijan huomioon. (Curedale 2013, 46; Miettinen 2011, 64-65.) 

 

Uudemman Mikko Koiviston (2019, 53) jaotteluperiaatteen mukaan kvalitatiiviset 

tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: perustutkimukseen, 

kontekstuaaliseen tutkimukseen ja eksploratiiviseen tutkimukseen soveltuviin menetelmiin. 

Perustutkimukseen sisältyy menetelmät, joilla saavutetaan ekspliittistä eli sanoilla ilmaistua 

tietoa. Siihen kuuluvat haastattelut, ryhmäkeskustelut ja kyselyt. Niillä kerätään tietoa, jota 

ihmiset osaavat, muistavat ja haluavat kertoa. (Koivisto, Forsberg & Säynäjäkangas 2019, 53.) 

 

Kontekstuaalinen tutkimus pitää sisällään taas havainnoitavaa tietoa. Sillä selvitetään, miten 

ihmiset käyttäytyvät ja toimivat, miten ympäristö vaikuttaa toimintaan, ja mitä voidaan 

nähdä ja havaita. Siihen käytettyjä menetelmiä ovat erilaiset havainnointimenetelmät. 

Eksploratiiviseen tutkimuksella saavutetaan taas implisiittistä eli ei sanoilla ilmaistavaa 

tietoa. Se paljastaa, miten ihmiset kokevat ja tuntevat, mistä ihmiset uneksivat, mitä 

latentteja tarpeita ihmisillä on, ja mitä on mahdollista ilmaista projisoiden. Siihen sopivia 

menetelmiä ovat projektiiviset menetelmät, make tools ja luotaimet. (Koivisto ym. 2019, 53.) 

 

Palvelumuotoilussa ja käyttäjätiedon hankinnassa kvantitaaviset tutkimusmenetelmät voivat 

tukea laadullisia menetelmiä. Etnografinen näkökulma on kuitenkin suunnittelutyössä 

pääosassa. Kaikkia edellä mainittuja tutkimusmenetelmätyyppejä voidaan käyttää yhdessä ja 

sopivat menetelmät valitaan aina tilannekohtaisesti. Tuulaniemi (2011, 142) painottaa myös, 

että käyttäjätiedon hankinnan täytyy olla tarkoituksenmukaista tiedonhankintaa eli 

tutkimusmateriaalia tulee voida suoraan hyödyntää ohjaamaan ja inspiroimaan suunnittelua. 

Tutkimushaasteiden mukaisten tutkimusmenetelmien valitseminen onkin avainasemassa, jotta 

tutkimus johtaa suunnitteluhaasteen ratkaisemiseen. (Koivisto ym. 2019, 53-54; Tuulaniemi 

2011, 143.) 

 

Hyvin analysoitu ja jäsennelty tieto käyttäjien käyttäytymisestä ja heille arvoa tuottavista 

asioista mahdollistaa menestyksekkäiden palvelukonseptien kehittämisen. Tutkimuksen aikana 

saatua asiakasymmärrystä on suotavaa käyttää suunnittelutyöhön jo tutkimuksen aikana, eikä 

vasta sen päätyttyä. Esiin nousevat havainnot, löydökset ja kehitysideat kannattaakin kirjata 

muistiin. Ne voivat itsessään ohjata tutkimusta tiettyyn suuntaan ja edesauttaa 

syvällisemmän tiedon saamista. (Ambrose & Harris 2010, 38; Miettinen 2011, 66; Tuulaniemi 

2011, 153.) 
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Kun asiakastiedon keräys on saatu päätökseen, tulee materiaali analysoida ja tulkita. 

Aineistoa on mahdollista analysoida monin eri tavoin. Laadulliseen tutkimukseen sopii hyvin 

malli, jossa ensin kerätty tieto valmistellaan (esim. haastattelut litteroidaan), aineisto 

pelkistetään, siitä tunnistetaan toistuvia rakenteita ja sitten niitä tulkitaan. Oleellista on 

tarkastella tietoa kriittisesti prosessin kaikissa vaiheissa, jotta pystytään tunnistamaan ja 

myös korjaamaan vaiheiden toteuttamisessa ja niiden tuloksissa mahdollisesti esiintyviä 

vääristymiä ja virheitä. (Ojasalo ym. 2015, 121-123.) 

 

Sisältöanalyysi kerätylle aineistolle voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti ja niihin kaikkiin on omat menettelynsä. Tiedon jäsentelyyn voi käyttää 

yhdessä tai erikseen erilaisia työkaluja, kuten samankaltaisuuskaaviota, teemakortistoja, 

kvantifiointia, asiakasprofiileja, design drivereita tai 5 kertaa miksi? -menetelmää. Keskeistä 

on saada jäsenneltyä ja tulkittua tieto niin, että sitä voi käyttää suunnittelussa hyväksi ja 

jalostaa sitä uuden arvon luomiseksi. (Ojasalo ym. 2015, 124-129; Tuulaniemi 2011, 154.) 

2.1.2 Palvelumahdollisuuksien löytäminen, ideointi, kehittäminen ja konseptointi 

Kun käyttäjätietoa on kerätty, analysoitu ja tulkittu sekä asiakasymmärrystä saavutettu, on 

määritettyyn palvelumuotoilun kohteeseen aika etsiä ja ideoida ratkaisuehdotuksia. Tässä 

vaiheessa on kyse ongelmanratkaisusta. Sitä toteutetaan yhteissuunnitteluna loppukäyttäjien 

ja mahdollisesti alan asiantuntijoiden kanssa erilaisten luovien menetelmien avulla. 

Menetelmien käytön tavoitteena on inspiroida suunnittelutyötä ja tuottaa mahdollisimman 

paljon ideoita ja kehittää ratkaisuja. (Miettinen 2011, 77; Tuulaniemi 2011, 180.) 

Yleisiä suunnitteluperiaatteita on kuitenkin mahdotonta nimetä, sillä ideointi- ja 

suunnittelutyötä tehdään aina palvelumuotoilun kohteen erityispiirteiden mukaisesti. 

Suunnittelun etenemiseen vaikuttaa esimerkiksi se suunnitellaanko uudistuksia vanhaan 

palvelumalliin vai ideoidaanko kokonaan uutta palvelua, mikä tuotteen tai palvelun laatu on, 

millainen on sen elinkaari, mikä on tuottajaverkoston koko sekä millaiset yksilöinnin 

mahdollisuudet ovat. Nämä erityispiirteet asettavat aina tiettyjä vaatimuksia käytettäville 

menetelmille sekä lopputulokselle. (Grönroos 2000; Miettinen 2011, 77-78.) 

Yhteissuunnittelussa käytettävät menetelmät ovat luovia käyttäjäkeskeisen suunnittelun 

menetelmiä, joiden avulla on tarkoitus ymmärtää ihmisten kokemuksia sekä tunteita ja tukea 

heitä ideoiden ilmaisemisessa. Yhteissuunnittelun vahvuus onkin siinä, että jokainen ihminen 

katsoo asioita omalta näkökantiltaan omien kokemusten, kiinnostusten ja taitojen mukaan, 

mikä synnyttää useita erilaisia näkemyksiä. Näiden näkemysten yhteen tuominen voi olla 

hyvin hedelmällistä ja mahdollistaa suunnitteluratkaisujen syntymisen. (Miettinen 2011, 79-

80.) 
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Palvelumuotoilun suunnitteluvaihe aloitetaan aina rakentamalla ymmärrystä 

palvelukokonaisuudesta ja sen tavoitteesta — tarkennetaan mitä ja kenelle ollaan 

suunnittelemassa. Riippumatta suunnittelukohteen erityispiirteistä, jatketaan selvittämällä 

käyttäjän näkökulmasta tärkeät kehitysmahdollisuudet ja ongelmakohdat. Ne ovat asiakkaan 

palvelupolun (ks. liite 1: Palvelumuotoilun peruskäsitteet) vaiheita, joilla on erityisen 

negatiivinen tai positiivinen vaikutus käyttäjän kokemukseen palvelun käytöstä 

(palvelukokemus). Niitä kutsutaan myös Miettisen (2011, 81) mukaan ”totuuden hetkiksi”. 

(Grönroos 2000; Miettinen 2011, 80-81; Reason, Løvlie & Brand Flu 2016, 80-82.) 

Yhteissuunnittelua tuetaan erilaisilla visuaalisilla virikkeillä, kuten palvelumuotoiluprosessin 

ensimmäisessä vaiheessa (käyttäjätiedon ja asiakasymmärryksen hankkiminen) otetuilla 

valokuvilla, videoilla tai haastattelulainauksilla. Käytettäviä luovia käyttäjäkeskeisen 

suunnittelun menetelmiä ovat esimerkiksi designpelit, tarinankerronta, persoonat ja 

empatiakartta. Lopputuotokseksi jatkokehittämistä varten on suunnittelulle hyväksi synnyttää 

”design drivereita” eli ideointia ja suunnittelua ohjaavia teemoja, jos niitä ei ole jo 

käyttäjätiedon analysoinnin yhteydessä määritetty. (Reason ym. 2016, 82-85; Turku 2015; 

Miettinen 2011, 80-91.) 

Kun ”totuuden hetket” ovat selvillä, on ideoinnin aika. Ideointia voi olla myös hyödyllistä 

tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa — kuten sanottua: on jokainen palvelumuotoiluprojekti 

erilainen. Kuitenkin ratkaisuja keksittäessä on ideoinnille yleensä aina tarvetta. Sen 

tarkoituksena on siis keksiä kehittämisen kohteena olevaan ongelmaan tai ongelmiin 

mahdollisimman paljon ratkaisuehdotuksia. Yleisenä toimintatapana ideointiin pidetään 

lähestymistä suunnitteluongelmaa mahdollisimman kaukaa ja kritiikittömästi. 

Palvelumuotoilutyössä kannattaa suosia ryhmäideointia, jonka tarkoituksena on generoida eli 

rikastaa kehitystyötä. (Turku 2017; Tuulaniemi 2011, 180, 187.) 

Ilkka Kettunen (2001) on listannut yleisiä ohjeita ideoinnille, joita sitten Tuulaniemi (2011, 

181-188) on täsmentänyt palvelumuotoilun maailmaan sopiviksi. Ideointiprosessinkin 

toteuttamiselle oleellista on selkeyttää ensin suunnittelun tavoite ja jakaa kokonaisuus 

osaongelmiin (palvelupolku ja ”totuuden hetket”). Tämän jälkeen tulee luovuudelle antaa 

tilaa. Pakottava tarve, aikataulut ja odotukset luovat turhia paineita, jotka eivät edesauta 

ideoiden syntymistä. (Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 181-183.) 

Myös mahdottomilta tuntuvat ideat täytyy hyväksyä ja muutenkin suhtautua mieleen tuleviin 

ideoihin positiivisesti ja optimistisesti. Lopullinen idea syntyy usein määrän, ei laadun, 

kautta. Tarkoitus onkin kerätä ideoita paljon, sillä ajatuksena on, että niiden joukossa on 

joku erityisen käyttökelpoinen ja lisäarvoa tuottava idea. Ideoita voi olla myös tuloksellista 

yhdistellä. Muutenkin ideoituja ratkaisuja kannattaa koota ja ryhmitellä. (Turku 2017; 

Tuulaniemi 2011, 184-185.) 
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Jos ideointi ei tuota haluttua tulosta tai tarpeeksi ideoita, kannattaa ideointimenetelmää 

vaihdella. Ideointimenetelmiä ja luovan ongelmanratkaisun menetelmiä on todella paljon. 

Niitä ovat esimerkiksi aivoriihi, 8x8-menetelmä, 5 x miksi, ideakävely, Walt Disneyn strategia, 

Osbornin kysymylista, learning café, crowdsourcing, kuusi ajatteluhattua, kaukaiset 

ajatusmallit, heuristinen ideointitekniikka jne. Niitä on kehitetty erilaisiin 

suunnitteluongelmiin, joten kannattaa valita oman projektinsa tilanteeseen sopiva. (Ojasalo 

ym. 2015, 145-157; Turku 2017; Tuulaniemi 2011, 185.) 

Myös ympäristön muutos ja lisävirikkeet ja toisaalta taukojen pitäminen voivat antaa 

lisäpontta ideoiden keksimiselle. Visualisointi ja mallien rakentaminen voi auttaa ideoijia 

eteenpäin, kun abstraktit asiat konkretisoi kuvamuotoon. Sitä mahdollistavia työkaluja ovat 

esimerkiksi nukkekoti-tekniikka (palvelumaiseman rakentaminen), palvelunäytteet, story 

boardit, mood boardit, animaatiot ja videot. Kuitenkaan liikaa vaivaa, aikaa tai rahaa niiden 

rakentamiseen ei kannata käyttää. Palvelumuotoilun kokemukselliselle suunnittelulle on 

tyypillistä havainnollistaa palvelua ja sen osia karkeilla malleilla ja esimerkiksi näyttelemällä. 

(Curadale 2013, 71; Tuulaniemi 2011, 186-187.) 

Vaikka tarkoitus on keksiä mahdollisimman paljon ideoita, täytyy ideointi lopettaa jossain 

vaiheessa. Ideoinnin kesto riippuu käyttöön varatuista resursseista. Ihannetilanteessa ideointi 

lopetettaisiin vasta, kun ollaan varmoja, ettei ongelmaa voida ratkaista lähitulevaisuudessa 

paremmin. (Tuulaniemi 2011, 188.) 

Kun ideointi ja suunnittelun ja kehittämisen menetelmien käyttö on tuottanut tulosta, voi 

ideoista parhaat viedä käytäntöön: Koota niistä tavoitteita vastaavan palvelukokonaisuuden. 

Ideoiden pohjalta kehitetty palvelukokonaisuus tulee seuraavaksi konseptoida. (Grönroos 

2000; Tuulaniemi 2011, 189.) 

Konseptoinnin avulla selvitetään millaisesta palvelusta on kyse (ydinpalvelu ja 

liitännäispalvelut), mikä on palvelun tuotantotapa, kuinka palvelu vastaa asiakastarpeeseen 

(fyysiset ja emotionaaliset hyödyt) ja millaiset ovat vaatimukset palvelun tuottajalle. 

Palvelumuotoilutermein palvelukonseptissa voidaan konkretisoida palvelupolku, 

palvelutuokiot ja kontaktipisteet (ks. liite 1: Palvelumuotoilun peruskäsitteet) sekä 

mahdollisesti muita palvelun tuottamiseen liittyviä rakenteita ennen kuin oikeaa palvelua on 

vielä olemassa. (Ulrich & Eppinger 2000, 59; Miettinen 2011, 107, 119; Tuulaniemi 2011, 189.) 

Konseptisuunnittelua tehdään suunnitteluongelmien rarkaisemiseksi, ja jotta palvelu voitaisiin 

saattaa toteutettavaan vaiheeseen. Konseptointi jättää kuitenkin liikkumavaraa palvelun 

jatkokehittämiselle, sillä se kokoaa palvelulle raamit ja antaa päälinjat, mutta yksityiskohdat 

voivat olla vielä tarkentumatta. Konseptit ovat kuvauksia mahdollisista ratkaisuista ja 

konseptoinnin avulla onkin mahdollista luoda skenaarioita siitä, miten asiat voisivat olla. 

(Ulrich & Eppinger 2000, 62; Miettinen 2011, 107.) 
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Menestyksekäs konseptointi vaatii asiakkaiden tarpeiden, palvelun toimintojen, ratkaisujen ja 

haittatekijöiden sekä kilpailijoiden palvelujen ymmärtämistä. Lisäksi on oleellista ymmärtää 

konseptoitavan palvelun tavoitteet, markkina-asema ja taloudelliset mahdollisuudet. 

Monikanavaisten palvelujen kohdalla täytyy saavuttaa ymmärrys kanavien toiminnasta ja 

niiden tuottamasta lisäarvosta asiakkaille. (Cagan & Vogel 2001, 113; Miettinen 2011, 108.) 

Kaiken tämän saavuttamiseksi palveluiden konseptisuunnittelu vaatii siihen sopivia työkaluja 

ja menetelmiä. Visualisoinnin menetelmät ovat tässäkin kohtaa avainasemassa, sillä niiden 

avulla palvelukonseptin arviointiin voi osallistua suurempi joukko ihmisiä. Tällaisia työkaluja 

ovat mm. kuvataulu, moodboard, käyttökuvaus, skenaarioiden luominen (esim. 

käyttöskenaario) ja tarinallistaminen (esim. storyboard). Palvelukonseptin ollessa 

liiketoimintamalli, voi konseptia havainnollistaa myös liikeideaa kuvaavalla business model 

kanvaasilla tai asiakkaan näkökulman huomioon ottavalla service logic kanvaasilla. (Miettinen 

2011, 118-121; Turku 2015; Tuulaniemi 2011, 210.) 

2.1.3 Arviointi ja prototypointi 
 
Kehitettyjä konsepteja on tarpeen tarkastella kriittisesti ja arvioida. Konseptin arvioimisessa 

tulee Kim Goodwinin (2009, 650) mukaan ensin määrittää, mitä arvioinnilla halutaan 

saavuttaa. Sitä voidaan käyttää ongelmien etsimiseen, designin parantamiseen, kahden 

konseptin vertailuun, suunnitellun konseptin vaikuttavuuden osoittamiseen tai 

markkinoinnissa käytettävien myyntivalttien todistamiseen. (Goodwin 2009, 649-652.) 

 

Arviointia varten on kehitetty omia arviointimenetelmiä. Yksi tällainen on Kyvykkyysmatriisi, 

jolla voi arvioida suunnitellun palvelukonseptin kyvykkyyttä, käytännön toteutusta ja esim. 

liiketoiminnan arvoa. Toinen vastaava työkalu on arviointimatriisi. Sillä voi arvioida ja 

vertailla kilpailevien konseptien liiketoimintapotentiaalia. Conjoint-analyysi on taas 

yksinkertainen, mutta tehokas työkalu määrälliseen arviointiin. Sen avulla saa selville 

asiakkaille tärkeitä ominaisuuksia, joita kannattaa huomioida esimerkiksi palvelun 

markkinoinnissa. Varmaan perinteisin arviointityökalu on SWOT-analyysi, jolla pyritään 

selvittämään palvelukonseptin heikkoudet ja vahvuudet sekä sitä koskevat uhat ja 

mahdollisuudet. (Turku 2015; Tuulaniemi 2011, 205-207.) 

 

Arviointia voi suorittaa myös fokusryhmiä hyödyntämällä, asiantuntijoita konsultoimalla 

(asiantuntija-arvio) tai käytettävyystestauksella, kun kyseessä on digitaalinen käyttöliittymä. 

Käytettävyystestauksen menetelmiä on esitelty myöhemmin käyttöliittymäsuunnittelua 

käsittelevän luvun 2.2.4 Layoutin suunnittelu kohdassa Käytettävyystestaus. Niitä voi 

hyödyntää erityisesti konseptien pohjalta kehitettyihin prototyyppeihin. (Goodwin 2009, 650-

655.) 
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Arvioinnin jälkeen seulasta läpi päässyt palvelukonsepti on hyödyllistä prototypoida eli 

koemallintaa. Prototyypin avulla kehitettyä palvelua ja sen toteutettavuutta pystytään 

arvioimaan vielä lisää ennen palvelukonseptin julkaisua. Fulton Surin (2008) mukaan 

palvelumuotoilussa prototypoinnissa on kyse ideoiden konkretisoinnista ja aineellistamisesta. 

Tuulaniemi (2011, 194) lisää, että prototyyppien tarkoitus on testata palvelua käytännössä ja 

sitä kautta minimoida riskejä epäonnistua. Prototypoinnilla voidaan testata erityisesti 

palvelun toimivuutta, palvelun kiinnostavuutta ja haluttavuutta, sen käytettävyyttä ja 

strategiaan sopivuutta sekä palvelun elinkelpoisuutta taloudellisesta ja logistisesta 

näkökulmasta (Fulton Suri 2008; Grönroos 2000; Miettinen 2011, 131; Tuulaniemi 2011, 195). 

 

Prototyypit eivät välttämättä ole kuitenkaan toimintakykyisiä palveluja, vaan ennemminkin 

ajatuskokeiluja. Monikanavaisen ja moniulotteisen palvelukokonaisuuden kohdalla kyse ei ole 

vain tuotteen tai teknologian esityksestä, vaan prototyypin tulee sisältää myös ihmisten 

välinen sosiaalinen vuorovaikutus. Tästä johtuen palvelun prototypointiin ei voida soveltaa 

samoja käytänteitä kuin tuotemuotoilun ollessa kyseessä. Palveluiden prototypointia voidaan 

havainnollistaa esimerkiksi palveluketjuina, palveluympäristöinä tai palveluekosysteemeinä. 

(Meroni & Sangiorgi 2011 136-137; Kurvinen 2007, 60; Tuulaniemi 2011, 195.) 

 

Palveluiden prototypointiin käytetään muun muassa kokemuksen mallintamista esimerkiksi 

draamallisten menetelmien (esim. video, teatteri tai tietokonesimulointi) ja tarinallisten 

menetelmien (esim. käyttöskenaario, storyboard ja desktop walkthrough) avulla. Niillä 

välitetään konseptin toiminnallisuus ja vakuutetaan ihmiset palvelun tuomasta arvosta. 

Menetelmillä on Miettisen (2011, 133) mukaan myös helppo ja nopea löytää epäkohtia ja 

heikkouksia vuorovaikutustilanteista ja koko palvelukonseptista. (Meroni & Sangiorgi 2011 

136-137; Miettinen 2011, 132-133; Miettinen & Valtonen 2012 185-186; Turku 2015.) 

 

Näin ollen palvelun prototypoinnissa voidaan hyödyntää samoja työkaluja ja menetelmiä kuin 

konseptoinnissakin. Niiden lisäksi voidaan käyttää järjestelmä- ja prosessiprototyyppejä. Ne 

osoittavat paremmin, mistä osista prototypoitava palvelu koostuu ja mitkä ovat sen osien 

vaikutussuhteet. Järjestelmä- ja prosessiprototyypeillä pystytään havainnollistamaan 

esimerkiksi miten tiedonkulku etenee järjestelmissä palvelun läpi. (Meroni & Sangiorgi 2011 

136-137; Miettinen 2011, 133; Miettinen & Valtonen 2012 185-186; Turku 2015.) 

 

Sopiva työkalu edellä mainittuun on blueprint-kaavio (erityisesti Service Blueprint eli 

palvelumalli). Se havainnollistaa palvelun käyttöä ja tuottamista sekä siihen osallistuvia 

tahoja ja heidän roolejaan. Sillä pystyy myös hyvin erittelemään asiakkaalle näkyvän palvelun 

ja taustalla tapahtuvat prosessit. Toinen käypä työkalu on arvoketjumalli, jolla on 

mahdollista tutkia palvelun tuottamiseen vaikuttavia sidosryhmiä, asiakassegmenttejä, 
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jakelukanavia, tarjontaa, tulovirtoja ja kulurakenteita. (Miettinen 2011, 134; Zeithaml, 

Bitner, & Gremler 2006, 158-159.) 

 

Kuitenkin, jos palvelukonsepti käsittää myös tuotteen tai käyttöliittymän, on se hyvä 

mallintaa konkreettiseksi tai vähintään visualisoida kuvaksi. Karkean tason prototyyppejä voi 

rakentaa mistä tahansa saatavilla olevista materiaaleista, kuten toimisto- ja 

kierrätysmateriaalista. Esimerkiksi digitaalinen käyttöliittymä voidaan mallintaa pahvin ja 

post-it -lappujen avulla. Myös kokemuksen mallintamisessa ja tarinallisissa menetelmissä voi 

olla hyödyllistä käyttää askarreltavia hahmomalleja ja muita elementtejä. Digitaalisen 

suunnitteluun on myös olemassa erilaisia verkossa käytettäviä 

käyttöliittymäsuunnittelutyökaluja, joissa on käyttöliittymän ulkonäön lisäksi mahdollista 

suunnitella toiminnallisuutta. Suunniteltua käyttöliittymää voi ilmentää myös mockup-kuvina 

tai tarkemmin suunniteltuina layout-kuvina, jotka vastaavat käyttöliittymän todellista 

ilmettä. Adoben ohjelmista sopivia ovat esimerkiksi XD, Dreamweaver, Muse, Edge Animate ja 

InDesign. Yksinkertaisempia ohjelmia käyttöliittymäsuunnitteluun ovat esimerkiksi Axure ja 

InVision. (Jackson & Ciolek 2017, 9; Miettinen & Valtonen 2012 190-191; Tuulaniemi 2011, 

195-196.) 

 

Satu Miettinen (2011, 139-141) on tehnyt viisi ohjenuoraa prototypointiin. Niistä ensimmäinen 

kuuluu, ettei prototypointiin ole yhtä oikeaa menetelmää. Tämä perustuu siihen, että 

palvelut ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi matkailupalvelun ja digitaalisen käyttöliittymän 

prototyyppien ei ole hyödyllistä olla samalla kaavalla tehtyjä. Toinen ohjenuora on, ettei 

prototyyppejä tulisi tuottaa strukturoidusti, vaan asettaa pääpaino inhimillisille tavoille 

suunnitella: asiakasfokusryhmille, asiantuntijoille, intuitiolle ja kokemukselle. 

 

Kolmas edelliseen liittyvä ohjenuora on pitää sidosryhmät (asiakkaat, loppukäyttäjät, 

työntekijät, aiheen asiantuntijat) mukana suunnittelussa heti varhaisesta vaiheesta lähtien. 

Ilman heitä konseptit ja prototyypit eivät välttämättä saavuta toteutettavissa olevaa tasoa, 

sillä suunnittelijoilla on harvoin kaikkea tarvittavaa tietotaitoa kehitettävästä palvelusta. 

Miettinen (2011, 140) linjaa myös, että prototypointia on hyödyllistä tehdä jo hyvinkin 

varhaisessa vaiheessa palvelumuotoiluprosessia. Tarkoitus on aloittaa kevyistä prototyypeistä, 

joilla kommunikoida ideaa sidosryhmille, ja tarkentaa prototyyppejä projektin edetessä. 

(Miettinen 2011, 140.) 

 

Viimeisenä ohjenuorana on, ettei prototypointi pääty palvelun lanseeraukseen, sillä 

palvelumuotoilun tulisi olla jatkuva prosessi. Tämä pohjautuu näkemykseen, ettei mikään 

palvelu ole kokonaan valmis lanseeratessa. Palvelut kehittyvät ja niitä pitäisikin kehittää 

jatkuvasti. Myös vasta lanseerauksen ja markkinoille pääsyn jälkeen selviää, kuinka palvelu 
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otetaan oikeasti vastaan. Uudistusten prototypointi mahdollistaa muutosten suunnittelun ja 

palvelun testaamisen palvelun markkinoille tulon jälkeenkin. (Miettinen 2011, 141.) 

 

Kehitettyyn palveluun on myös tärkeää liittää sitä arvioivat mittarit mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia. Onkin erittäin tärkeää, että palvelun kriittiset 

tavoitteet ovat selvillä ja palvelusta tunnistetaan sen tärkeimmät vaiheet (konversiot eli 

siirtymät), jotta sen suorituskykyä pystytään mittaamaan ja seuraamaan. Tätä varten täytyy 

määrittää palvelulle sopivat suorituskyvynmittarit (KPI eli Key Performace Indicators), joita 

tarkastella lanseerauksen jälkeen. (Reason, Løvlie & Brand Flu 2016, 107-109.) 

 

Koska palvelumuotoilu tähtää kahteen päämäärään: mahdollisimman hyvään 

asiakaskokemukseen sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, on kyettävä 

mittaamaan molempia. KPI-mittarit tarkastelevat pääasiassa liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamista, eivätkä ota aina tarpeeksi huomioon asiakaskokemusta. (Grönroos 2000; 

Reason, Løvlie & Brand Flu 2016, 107-109; Tuulaniemi 2011, 224-227.) 

 

Polaine (2013, 163) esittää asiakaskokemuksen mittaamiseen välineeksi Net Promoter Score -

mittaria (NPS), joka mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta. Myös brändin tunnettuus ja 

maine ovat usein mitattuja asioita. Customer Effort Score (CES) taas pyrkii selvittämään, 

kuinka paljon vaivaa asiakas näkee palvelun saadakseen. Mittarin tulos ennakoi 

asiakaslojaalisuutta. Esim. Applella on oletettavasti korkea Customer Effort Score, sillä sen 

asiakkaat näkevät paljon vaivaa jonottaessaan uutustuotteita ja ovat valmiita maksamaan 

brändistä. (Turku 2015; Tuulaniemi 2011, 227, 239; Polaine 2013.) 

 

Erilaisia asiakaskokemuksen mittareita voidaan valjastaa mittaamaan myös 

palvelukokemuksen eri osia. Web-palveluiden kohdalla mittaaminen on helppoa 

analytiikkatyökaluilla: asiakkaan jokainen liike on mahdollista tallentaa ja koostaa niistä 

tilastoja. Google Analytics on esimerkiksi hyvin kattava ja monipuolinen analytiikkatyökalu 

verkkosivustoille. (Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 239.) 

 

Mittarien yhtäaikainen käyttö mahdollistaa palvelussa muutoksien vaikuttavuuden seurannan. 

Esimerkiksi voidaan tarkastella uuden asiakaspalvelukanavan lisäämisen tuomaa vaikutusta 

asiakastyytyväisyyteen sekä myyntiin. Oleellista on tietenkin tehdä mittaukset ennen ja 

jälkeen muutoksen. Mittarit antavat todellisen kuvan toimenpiteiden tuomista vaikutuksista 

sen sijaan, että vaikutuksia vain arvailtaisiin ja arvioitaisiin. Numeeriset mittaustulokset 

mahdollistavat myös suunnitteluvaiheiden selkeän ja uskottavan kommunikoinnin asiakkaalle. 

(Polaine 2013, 158-163; Tuulaniemi 2011, 226-227.) 

2.1.4 Toteutus (pilotointi, lanseeraus ja ylläpito) 
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Palvelun implemointi eli toteuttaminen on vaihe, johon koko suunnittelutyö tähtää. Palvelua 

tuottaessa on tärkeää, että yrityksen strategiset linjaukset sekä asiakasymmärrykseen 

pohjautuvat ideat sekä niistä luodut konseptit oikeasti konkretisoituvat asiakkaille eheinä 

kokonaisuuksina. Palvelumuotoilutyö on ollut turhaa, jollei kehitettyä palvelua pystytä 

tuomaan markkinoille. (Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 228.) 

 

Palvelun tuottamista suunnitellunlaisena voidaan helpottaa eri keinoin. Tärkeintä on, että 

palvelua tuottavat henkilöt ovat olleet mukana palvelumuotoiluprosessissa, jotta he ovat 

sitoutuneita, ja myös tietävät, mihin lähtötietoihin suunniteltu lopputulos perustuu. Koska 

palvelu on aina prosessi, tulee se juurruttaa niin palvelun käyttäjille kuin organisaatioonkin. 

Tähän auttaa kouluttaminen, ohjeistus ja harjoittelu. Roolituksella ja palvelukoreografialla 

voi selventää palveluprosessia, joka tulee esittää niin, että kaikki palveluntuottamisessa 

mukana olevat tahot sen sisäistävät. (Grönroos 2000; Reason, Løvlie & Brand Flu 2016, 118-

119; Tuulaniemi 2011, 229.) 

 

Palvelun tuotantoprosessin selventämisen lisäksi täytyy palvelu hinnoitella. Suuntaviivat sille 

luodaan yleensä jo palvelumuotoiluprosessin alkuvaiheessa strategisten valintojen mukaan. 

Kilpailustrategiaksi voidaan valita esim. kustannusjohtajuus tai differointistrategia. Kuitenkin 

vasta, kun palvelu on muotoiltu loppuun, ja sitä koskevat yksityiskohdat ja ominaisuudet ovat 

selvillä, on palvelun kuluttajahinta ja tarkka hinnoittelumalli järkevää lyödä lukkoon. 

(Tuulaniemi 2011, 229.) 

 

Ennen varsinaista lanseerausta on kehitetylle konseptille hyödyllistä tehdä esilanseeraus eli  

pilotointi. Pilotoinnissa palvelua testataan oikeiden asiakkaiden kanssa aidossa 

palveluympäristössä tietyn ajanjakson ajan. Käytännössä se tarkoittaa (puolivalmiin) palvelun 

viemistä markkinoille kuluttajien testattavaksi. Sen avulla lisätään kuluttajien tietoisuutta 

palvelusta, kerätään palautetta ja herätetään mielenkiintoa. Pilotoinnilla on mahdollista 

vaikuttaa myös markkinoihin. Pilotointivaihe voi tuottaa tietoa palvelun/ratkaisun 

odottamattomista vaikutuksista. (Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 230-231.) 

 

Pilottina voi toimia myöskin esimerkiksi esite, jolla testataan palvelun tarvetta markkinoilla 

ja kerätään palautetta. Digitaalisten palvelun ollessa kyseessä, on tyypillistä luovuttaa 

asiakkaalle Beta-versio, jolla voidaan testata niin käyttökokemusta, tarkoituksenmukaisuutta 

kuin teknologian toimivuuttakin. Viimeistä versiota päivitetään sitten käyttäjien kokemusten, 

näkemysten ja kehitysehdotusten mukaan ennen kuin se lanseerataan suurelle yleisölle. 

(Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 230-231.) 

 

Pilotointivaiheessa palvelun mitattavuus on avainasemassa. Mittaukseen käytettäviä 

menetelmiä ovat mm. haastattelut, asiakkaiden havainnointi, mysteerishoppaus ja muu 
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arviointi. Havaintojen mukaan palvelun tuottamiseen, työkaluihin ja palveluympäristöön voi 

tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia. (Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 237.) 

 

Palvelun lanseeraaminen suoritetaan lopulta pilotoinnin perusteella. Siinä oleellista on, että 

palvelu saatetaan suunnitellun kohderyhmän tietoisuuteen heille sopivalla tavalla heille 

sopivassa palveluympäristössä. Täytyy siis tuntea kohderyhmä hyvin ja tietää, mistä heidät 

tavoittaa. Muutoin vaikka palvelu olisi kuinka hyvä tahansa, ei sillä saavuteta 

liiketoiminnallisia hyötyjä, jos asiakkaat eivät sitä tavoita. (Grönroos 2000; Tuulaniemi 2011, 

237-238.) 

 

Lanseerauksen jälkeen palvelun kilpailukyky varmistetaan jatkuvalla arvioinnilla seuraten 

aikaisemmin asetettuja suorituskyvyn mittareita. Jatkuvalla kehittämisellä ylläpidetään taas 

kilpailuetua kilpailijoihin. Näin ollen muuttuvia markkinoita, uusia trendejä ja asiakkaiden 

kulutustottumuksia on jatkuvasti pidettävä silmällä, jotta pystytään parhaalla mahdollisella 

tavalla vastaamaan asiakastarpeisiin ja tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. (Grönroos 2000; 

Tuulaniemi 2011, 243.) 

2.2 Käyttöliittymäsuunnittelu 

Ennen kuin voidaan käsitellä käyttöliittymien suunnittelua, tulee tuntea käsitteeseen liittyvä 

termi: käytettävyys. Käytettävyys on olennaisin asia ihmisen ja käyttöliittymän 

vuorovaikutuksessa. Se vaikuttaa oleellisesti siihen, miten palvelu otetaan käyttäjien 

keskuudessa vastaan, ja kuinka kauan sitä halutaan käyttää — käytettävyys on siis tärkeää 

tuotteen tai palvelun suosion ja kannattavuuden kannalta. Käytettävyydellä on useita 

määritelmiä. Tunnetuimpia määrityksiä ovat tehneet Shackel (1991), Nielsen (1993) ja 

Schneiderman (1998), joiden lähestysmistapojen pohjalta käytettävyyden termi on 

vakiintunut. 

Käytettävyydelle on olemassa ISO-standardi. ISO 9241-11 -standardi määrittelee 

käytettävyyden seuraavalla tavalla: "Se vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla tietyt 

määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä". Järjestelmän 

käytettävyys ei siis käsitä ainoastaan järjestelmän käytettävyyttä, vaan se koskee koko 

järjestelmän rakennetta sekä sen käyttö- ja toimintaympäristöä (Nielsen 2012). Sinkkonen, 

Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki (2009, 5) selventävät käytettävyyden olevan ”menetelmä- 

ja teoriakenttä, jonka kautta käyttäjän ja laitteen yhteistoimintaa pyritään saamaan 

tehokkaammaksi ja käyttäjän kannalta miellyttävämmäksi”. 

Yleisesti käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin jonkin järjestelmän toimintoja 

voidaan käyttää sen tarkoitukseen. Käytettävyyteen vaikuttaa käytettävyystutkija Jacob 

Nielsenin mukaan (2012) järjestelmän opittavuus, käytön tehokkuus, muistettavuus, virheiden 

vähyys ja subjektiivinen miellyttävyys. Suomalainen käyttöliittymäsuunnittelukirjailija Antti 
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Wiio lisää listaan ymmärrettävyyden, vaivattomuuden, kattavuuden ja esteettisen 

miellyttävyyden. Järjestelmän toiminnot määräävät sen järjestelmän teoreettisen hyödyn, 

kun taas käytettävyys ilmaisee, kuinka helppoa ja onnistunutta näiden toimintojen käyttö on. 

Toiminnot ja käytettävyys yhdessä muodostavat taas järjestelmän kokonaishyödyllisyyden. 

(Nielsen 2012; Wiio 2004, 29.) 

Käytettävää ohjelmaa, konetta, laitetta tai välinettä kutsutaan käyttöliittymäksi. Se on 

näkyvä ja kosketettavissa oleva osa, joka mahdollistaa sen käyttöjärjestelmän käytön. Sen 

avulla käyttäjä syöttää ja vastaanottaa tietoa. Käyttöliittymä voi olla käytännössä esimerkiksi 

yksinkertainen ovikello tai moniulotteinen tietokoneohjelma. Digitaaliset käyttöliittymät 

voivat olla tekstipohjaisia (TUI) tai graafisia (GUI), jolloin laitteen käyttötapa perustuu 

tekstiin, kuviin ja käyttöliittymäelementteihin. Siihen kohdistuu niin suunnittelijan huomio 

kuin käyttäjän kritiikkikin käytettävyyttä arvioitaessa. (Helsingin yliopisto 2021; Sinkkonen 

ym. 2009, 6; Sinkkonen, Nuutila, Törmä 2009b, 23.) 

Käytettävyys mittaa kuitenkin myös useita järjestelmän näkymättömiä ominaisuuksia, kuten 

palvelusta käyttäjälle muodostuvaa sisäistä logiikkaa ja jo aikaisemmin mainittua 

opittavuutta ja subjektiivista tyytyväisyyttä sekä lisäksi useita muita seikkoja, jotka ottavat 

huomioon käyttäjän kokemuksen. Käyttökokemuksella tarkoitetaan tuntemuksia, joita 

käyttäjälle muodostuu käyttäessään palvelua. Siihen vaikuttaa palvelun lisäksi käyttötilanne 

sekä käyttäjän aikaisemmat kokemukset sekä käyttäjän palvelun ominaisuuksiin, 

hyödyllisyyteen, sisältöön ja esillepanoon kohdistuvat mielipiteet. (Sinkkonen ym. 2009, 6; 

Sinkkonen, Nuutila, Törmä 2009b, 23.) 

2.2.1 Verkkopalvelut ja web-käyttöliittymät 

Verkkopalvelut ovat palveluja, joita jaetaan, tuotetaan tai käytetään verkossa. Nykyään 

niiden skaala on erittäin laaja — verkkopalveluja ja web-käyttöliittymiä on tiedon 

välittämiseen, ostosten tekemiseen, vaikuttamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

pelaamiseen, musiikkiin, editointiin, pankkipalveluihin, toiminnanohjausjärjestelmiin jne. Ne 

voivat olla sisällöltään staattisia ja/tai dynaamisia. Staattista sisältöä sisältävissä 

verkkopalveluissa sisältö pysyy samanlaisena pitkiäkin aikoja ja se näyttäytyy kaikille 

käyttäjille samanlaisena. Dynaaminen sisältö taas muuttuu käyttökertojen välillä. 

Käyttöliittymän muutokset ovat lähtöisin joko ylläpitäjän taholta (kuten uutispalvelussa tai 

blogissa), tai sitten ne johtuvat käyttäjän toiminnasta (kuten pelatessa tai 

toiminnanohjausjärjestelmää käytettäessä), jolloin verkkopalvelun sanotaan olevan 

toiminnallinen. (Sinkkonen ym. 2009b, 25-26.) 

Toiminnallisia verkkopalveluja, joissa palvelu on operatiivista, kutsutaan verkkosovelluksiksi.  

Verkkosovellukset ovat toimintalogiikaltaan vuorovaikutteisempia ja monimutkaisempia kuin 

verkkosivustot, joissa toiminnallisuus on korkeintaan tukipalvelun osassa, kuten esimerkiksi 
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maksuominaisuus verkkokaupassa. Yleensä verkkosivustojen tyypillinen käyttötapa on tiedon 

etsiminen. Monesti verkkosovellukset sisältävät toiminnallisuuksien lisäksi informaatiosivuja. 

Näin ollen rajaa verkkosivustojen ja -sovellusten välille voikin olla vaikea määrittää. Web-

käyttöliittymien kehittämisprosessit eli käyttöliittymäsuunnittelu on periaatteessa 

samanlaista molemmille alustoille, mutta verkkosovelluksen ollessa kyseessä, voivat 

tarkemmat mallinnusmenetelmät olla tarpeen. (Sinkkonen ym. 2009b, 26.) 

Kieli, jota web-käyttöliittymistä käytetään, riippuu paljon kontekstista. Käytetyt termit ja 

niiden ymmärrys riippuu esimerkiksi siitä työskenteleekö monikanavaisten digitaalisten 

palveluiden liiketoimintalähtöisenä kehittäjänä, ohjelmistotuotannossa, ICT-infrastruktuurien 

parissa käsitellen palvelinratkaisuja, käyttöjärjestelmiä, tietoverkkoja ja tietoturvaa, vai 

tarkasteleeko ICT-ratkaisuja liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Koska opinnäytetyössä 

suunnitellaan asiakaslähtöinen web-käyttöliittymän rajapinnan prototyyppi (layout eli malli 

ulkoasusta), keskitytään työn tietoperustassa avaamaan web-käyttöliittymien osia, ottamatta 

huomioon niiden teknisiä vaatimuksia. 

Käyttöliittymän kokonaisrakennetta kutsutaan informaatioarkkitehtuuriksi (IA). Se on 

tietosisältöjen rakenteellinen kokonaisuus, joka toimii pohjapiirroksena, jonka päälle 

suunnitellaan käyttöliittymän osat. Se jäsentää sisällöt, niiden elementit ja keskinäiset 

suhteet sekä näiden haku- ja muut käyttömahdollisuudet käyttäjille, tuottajille ja 

ylläpitäjille. Sen tehtävänä on helpottaa tiedon löytymistä ja muuta käyttöhallintaa. Sen 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon aikaisemmin mainittujen käyttäjien tarpeiden lisäksi 

sisällön tuomat rajoitukset sekä asioiden käsitteelliset yhteydet. Verkkosovelluksen 

informaatioarkkitehtuuri kannattaa rakentaa käyttäjän tehtäväprosessia tukevaksi, toisin kuin 

verkkosivuston informaatioarkkitehtuuri, joka hyötyy selkeästä informaatiorakenteesta. 

(Kauhanen-Simanainen 2003, 20; Sinkkonen ym. 2009b, 26-27, 183-184.) 

Informaatioarkkitehtuurissa voi hyödyntää hierarkista rakennetta, jossa asioita järjestellään 

ihmisille luontaisella tavalla ylä- ja alakäsitteisiin. Siihen voidaan käyttää myös dynaamisiin 

linkkeihin perustuvaa rakennetta, joka sopii käytettäväksi sisällöltään dynaamisiin 

käyttöliittymiin. Informaatioarkkitehtuurin rakenne voidaan muodostaa myös käyttöliittymien  

vuorovaikutuksellisten osien toimintoketjuista. Tällöin käyttäjän etenemistapa perustuu 

käyttöliittymän oikea-aikaiseen tiedon tarjoamiseen. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi 

käyttöliittymän käytön aloittamiseen liittyvässä toimintojen esittelyssä (onboarding).(Ding & 

Lin 2009, 10; Sinkkonen ym. 2009b, 184.) 

Personoitu navigointijärjestelmä voi olla onnistunut ratkaisu, kun käyttäjälle on 

tarkoituksenmukaista luoda räätälöityjä sivuja hänen tarpeiden, käyttäytymisen tai 

mieltymysten mukaan. Esimerkkinä tällaisesta ovat toiminnanohjausjärjestelmät. Muitakin 
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informaatioarkkitehtuurin perusrakenteita on olemassa, mutta ne eivät ole yhtä yleisessä 

käytössä kuin edellä mainitut. (Sinkkonen ym. 2009b, 184.) 

Verkkopalvelun informaatioarkkitehtuurin käyttäjälle näkyvä osa ilmentyy valikoina, otsikoina 

ja linkkeinä. Valikot pitävät sisällään toiminnot, joita käyttäjä pääosin käyttää. Niistä 

aukeavat sisältönäkymät ovat yleensä otsikoitu samoin kuin valikossa käytetty termi. Kaikki 

sivustolla käytetyt linkit tulee olla läpinäkyviä, eli linkeissä käytettyjen termien tulisi auttaa 

käyttäjää päättelemää polun olkevan oikea ja hänen olevan lähestymässä etsimäänsä. Linkit 

täytyy pystyä myös tunnistamaan linkeiksi. Tekstilinkkien visuaalisina vihjeinä käytetään 

perinteisesti sinistä väriä ja alleviivausta. Linkkiteksti myös vaihtaa yleensä väriä 

klikkaamisen jälkeen. (Sinkkonen ym. 2009b, 184, 218-220.) 

Jos sivustolla on yli kolme tasoa, on linkeistä hyvä muodostaa myös käyttäjälle näkyvä 

murupolku (bread crumbs), joka ilmaisee käyttäjän kulkeneen reitin sivustolla (esim. Etusivu 

>> Verkkokauppa-alustat >> Taobao-verkkokauppa). Varsinaisten navigointivalikoiden linkkien 

lisäksi sivustoilla käytetään apulinkkejä, joista pääsee siirtymään eri vakiosisältöihin, kuten 

kieliversioihin, help centeriin, asiakaspalveluun, palautesivulle jne. Niiden sijainnit ovat 

yleensä sivuston ylä- tai ala-tunnisteessa. Onnistuneessa informaatioarkkitehtuurissa käyttäjä 

tietää koko ajan, missä osassa palvelua hän on, ja osaa navigoida eteenpäin. Mitä enemmän 

sivustolla on tietoa ja eri tasoja, sitä vaikeampaa navigointi ja tiedon löytäminen on. 

(Sinkkonen ym. 2009b, 184, 218-220.) 

Informaatioarkkitehtuurin eritasoisten pysty- ja vaakavalikoiden ja linkkien lisäksi käyttäjien 

navigointia käyttöliittymässä helpotetaan sanahakuun perustuvalle hakutoiminnoilla ja 

tägeillä eli asiasanoilla. Sivuston toimintoja tai palveluita voi koota myös sivukarttaan, josta 

voi helposti löytää etsimänsä sivun ja klikata itsensä sinne suoraan. Myös aakkosellinen sivu- 

tai asiahakemisto voi olla tarpeellinen, mikäli kyseessä on laaja sivusto. (Sinkkonen ym. 

2009b, 219.) 

2.2.2 Web-käyttöliittymän käyttöliittymäelementit ja -komponentit 

Web-käyttöliittymän pohja (web template), jolle graafisen eli kuvapohjaisen käyttöliitymän 

(graphical user interface, GUI) layout luodaan ja informaatioarkkitehtuuri kootaan, koostuu 

yleisesti ylätunnisteesta, alatunnisteesta, sivupalkeista ja sivun runko-osasta. Ne määrittävät 

datan sijainnin sivustolla. Niihin kootaan graafisen käyttöliittymään kuuluvat tekstit, kuvat ja 

muut käyttöliittymäelementit ja -komponentit, joita käytetään näppäimistön lisäksi erilaisilla 

osoitinlaitteella, kuten hiirellä, pallohiirellä (trackball), kosketuslevyllä tai kosketusnäytöllä. 

(Cooper, Reimann, Cronin, & Noessel 2014, 436; Design TLC 2021.) 

Ylätunniste (header) on verkkosivuston yläosa. Se pysyy näkyvissä ja vakiona, vaikka 

verkkosivustolla liikkuisi eri sivujen välillä. Ylätunnisteeseen sijoitetaan monesti 
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navigointipalkki ja se voi sisältää kohteita, kuten logo, palvelun nimi, hakukenttä ja 

kielivalinnat. Alatunniste (footer) on verkkosivuston alaosa, joka ei myöskään muutu, vaikka 

navigoi eri sivuilla. Sinne kootaan perinteisesti verkkosivustoa ja palvelua koskevia tietoja, 

kuten käyttöehdot, tietosuojaseloste, yhteystiedot jne. Verkkosivuille voi lisätä myös 

kiinnitetyn otsikon (Sticky/fixed header), joka käyttäytyy samoin kuin ylätunniste ja lukittuu 

paikoilleen lähtemättä näkyvistä, vaikka sivua rullaa alaspäin. (Cooper ym. 2014, 437-438; 

Design TLC 2021.) 

Sivun runko-osaan (body/content area) tulee sivuston varsinaiset sisällöt. Sitä kutsutaan myös 

sisältöalueeksi tai sisältönäkymäksi ja siinä oleva sisältö muuttuu sivujen mukana. Sivupalkki 

(side bar) on verkkosivuston sivussa oleva vertikaalinen palkki, joka on näkyvissä tietyillä tai 

kaikilla verkkosivuston sivuilla. Sivupalkkeihin kootaan tietoja, joita käyttäjä saattaa tarvita 

kyseisillä sivuilla. Sivupalkkiin voidaan tehdä esimerkiksi päävalikko tai sinne voidaan koota 

luettelo uusimmista blogiteksteistä. Nykyään sivupalkit ovat käytössä pääsääntöisesti vain 

tietokoneella käytetyillä sivustoilla, sillä ne eivät sovellu responsiivisen web-suunnittelun (ks. 

luku 2.2.4 Layoutin suunnittelu) myötä mobiililaitteilla käytettäväksi mobiilinäytön kapeuden 

vuoksi. Alla olevassa kuvassa 6 näkyy esimerkki web wireframe template -pohjasta. (Cooper 

ym. 2014, 438-440; Design TLC 2021.) 
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Kuva 6: Esimerkkikuva web wireframe template -pohjasta 

Web-käyttöliittymän rakenne ja siellä suoritettavat tehtävät sekä toiminnot perustuvat edellä 

mainittuihin sijainteihin sijoitettaviin käyttöliittymäelementteihin ja -komponentteihin. Web-

käyttöliittymäsuunnittelussa on käytössä paljon käyttöliittymän osien eri jaotteluperiaatteita 

ja nimeämismalleja, eikä universaalia tapaa ole olemassa. Puhuttaessa elementeistä viitataan 

työssä yleisesti osiin, joista käyttöliittymä koostuu. Niitä ovat tekstit, kuvat, videot, 

animaatiot, kaaviot ja kuviot sekä niihin sisällytetyt valinnat, kuten värit, muodot ja 

typografia. Käyttöliittymäelementteihin kuuluu myös käyttöliittymäkomponentit, joista 

puhuttaessa tarkoitetaan tässä kohtaa käyttöliittymän ”toiminnallisia” osia. (Design TLC 

2021.) 

Käyttöliittymää suunnitellessa tulee olla johdonmukainen ja valita käyttöliittymään 

elementtejä ja komponentteja, jotka ovat käyttäjille tuttuja, ja jotka helpottavat käyttäjien 

tehtävien suorittamista. Siten ne lisäävät käyttöliittymän käytön tehokkuutta ja sitä kautta 

käyttäjien tyytyväisyyttä. Seuraavaksi käydään läpi yleisimpiä web-

käyttöliittymäkomponentteja menemättä tarkemmin niiden tekniseen toteutukseen tai 

vaatimuksiin. Alla esitetty jaottelu on peräisin Usability.gov -sivustolta. 
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Käyttöliittymäkomponentit esitellään mahdollisten suomenkielisten nimien lisäksi 

englanninkielisillä termeillä, sillä kaikkien komponenttien nimet eivät ole vielä vakiintuneet 

suomen kielelle. (Design TLC 2021; General Services Administration 2020.) 

Usability.gov -sivuston jaottelun mukaan käyttöliittymäkomponentit voidaan jakaa seuraaviin 

ryhmiin: input controls, navigational components, informational components ja containers. 

Input controls ovat komponentteja, joilla voi tehdä valintoja sivustolla. Niihin kuuluu erilaisia 

valintaruutuja (checkboxes), valintapainike (radio buttons), pudotusvalikkoja (dropdown 

lists), valintalistoja (list boxes), painikkeita (buttons), vaihtimia (toggles), tekstikenttiä (text 

fields) ja aika- ja päivävalitsimia (date and time pickers). (General Services Administration 

2020.) 

Navigational components liittyvät navigoinnin mahdollistamiseen ja niitä ovat erilaiset valikot 

(menu), kuten hampurilaisvalikko (hamburger menu), päävalikko (menu bar) ja 

pudotusvalikko (drop-down menu) sekä hakukentät (search fields), joista voi hakea tietoa 

sanahaulla. Lisäksi niihin kuuluu murupolut (bread crumbs), jotka ovat ylä- ja alasivuista 

koostuvia linkkipolkuja sivustolla, sekä pagination, jolla jaetaan sisältöä erillisiksi 

numeroiduiksi sivuiksi, joita käyttäjä voi selata haluamassaan järjestyksessä. 

Navigaatiokomponentteihin kuuluu myös tägit (tags), jotka ovat hakua helpottavia asiasanoja 

sivustolla, liukusäätimet (sliders tai track bars), joilla käyttäjä voi säätää arvoja, sekä 

kuvakkeet (icons), jotka ovat hyperlinkitettyjä yksinkertaistettuja ihmisille ennestään tuttuja 

kuvia, jotka symboloivat tiettyjä toimintoja, jotka mahdollistuvat niitä klikkaamalla. Lisäksi 

navigaatiokomponentteihin lasketaan kuvakarusellit (image carousels), joilla käyttäjät voivat 

selata karuselliin kuuluvia kuvia ilman, että heidän tarvitsee liikkua sivustolla. Tavallisesti 

kuvakarusellin kuvat ovat myös hyperlinkitettyjä. (Design TLC 2021; General Services 

Administration 2020.) 

Informational components voidaan eritellä ilmoituksiin (notifications), message box, modal 

window ja tooltip -komponentteihin sekä edistymispalkkeihin (progress bars). Ilmoitukset 

(notifications), ovat käyttäjälle saapuvia ilmoituksia. Ne ilmaisevat jotain huomioitavaa tai 

käyttäjälle hyödyllistä tietoa. Niitä merkitään monesti pienillä kuvakkeilla valikoissa, jotka 

avaamalla näkee itse ilmoituksen. Message box on taas pieni näytölle ilmaantuvia ikkuna, joka 

ilmaisee jotain huomioitavaa tai käyttäjälle hyödyllistä tietoa, joka vaatii käyttäjältä 

toimenpidettä, ennen kuin järjestelmän käyttöä voi jatkaa. Samalla idealla toimii modal 

window tai pop-up, jotka ovat näytölle ilmestyviä ikkunoita, jotka vaativat käyttäjää olemaan 

vuorovaikutuksessa jotenkin, ennen kuin järjestelmä on taas käytettävissä normaalisti. 

(General Services Administration 2020.) 

Tooltip on taas toisenlainen ruutu, joka ilmestyy, kun osoittimen vie tietyn toiminnon päälle. 

Sen tarkoituksena on ohjeistaa käyttäjää toiminnon käytössä tai tarjota muuta informaatiota.  
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Edistymispalkit (progress bars) ilmaisevat käyttäjälle taas jonkin moniosaisen prosessin 

etenemisen vaiheen, niin että käyttäjä tietää, kuinka paljon sitä on vielä jäljellä. 

Edistymispalkit voivat olla prosentuaalisia tai koostua vaiheista (steps). (General Services 

Administration 2020.) 

Viimeinen mainittu käyttöliittymäkomponenttiryhmä containers tarkoittaa nimensä mukaisesti 

”kontteja”, jotka pitävät sisällään tietoa. Usability.gov -sivusto on määrittänyt niihin 

kuuluviksi accordion-komponentin, jota kutsutaan myös haitarielementiksi. Se on pystysuora 

luettelo kohteista, jossa hyödynnetään näytä- ja piilota-toimintoa. Kun kohdetta klikkaa, se 

laajentaa osiota näyttäen sen koko sisällön. Haitarielementissä voi olla yksi tai useampia 

kohteita.  

Edellä mainituista käyttöliittymäkomponenteista voidaan koostaa suurempia kokonaisuuksia, 

jotka muodostavat web-sivuille tiettyjä toiminnallisuuksia. Esimerkiksi yhteydenottolomake 

voi koostua tekstikentistä, monenlaisista valintaruuduista, pudotusvalikoista ja tooltip-

ruuduista. Käyttäjien antamat tiedot, kuten tilaukset, yhteydenottopyynnöt tai palautteet 

syötetään tällöin käyttöliittymäkomponentteja hyödyntäville verkkolomakkeille, josta ne 

siirtyvät sivuston ylläpitäjälle. Ne on mahdollista upottaa verkkosivun rakenteeseen. (General 

Services Administration 2020; Sinkkonen ym. 2009b, 222.) 

2.2.3 Ihminen käyttöliittymän käyttäjänä 

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta kutsutaan nimellä HCI (human-computer interaction). 

Se on myös tietojenkäsittelyopin sisällä oleva tutkimussuunta, joka tutkii vuorovaikutteisten 

tietokonejärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelua, toteutusta ja arviointia ihmisten 

käyttöä ajatellen, sekä niihin liittyviä ilmiöitä. HCI:ssä tarkastellaan ihmisen ja tietokoneen 

välistä toimintaa eri näkökulmista, joita ovat mm. kognitiivinen psykologia, 

tietojenkäsittelytiede, käyttöliittymät ja käytettävyys. (Oulasvirta 2011, 15; Pakkanen 2003.) 

Oulasvirta (2011) jakaa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksen kuuteen 

päälinjaan, jotka ovat tietojärjestelmätiede, käyttöliittymätutkimus, tietokonevälitteinen 

yhteistyö, ergonomia, ihminen-tietokone -vuorovaikutus ja vuorovaikutussuunnittelu. Tässä 

tietoperustassa keskitytään niistä kahteen viimeiseen. HCI:n tavoitteena on saada 

käyttöliittymistä mahdollisimman käytettäviä ja käyttäjien tarpeet huomioivia tunnistamalla 

ominaisuuksia tietotekniikassa ja käyttötilanteissa, jotka on tärkeää ottaa huomioon 

käyttöliittymää suunniteltaessa. Käytettävyyden tavoittelussa tulee ottaa huomioon kaikki 

siihen vaikuttavat aspektit (ks. luku 2.2 Käyttöliittymäsuunnittelu) unohtamatta 

käyttöliittymän esteettistä miellyttävyyttä. (Cooper ym. 2014, 218-220; Oulasvirta 2011, 15-

18.) 
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Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus perustuu rajapinnassa tapahtuvaan informaation 

kuljettamista joko koneelta ihmiselle tai ihmiseltä koneelle. Kyseessä on tapahtumien ja 

kommunikaation ketju, jonka perusteella ihminen ymmärtää, mitä käyttöliittymässä tapahtuu 

samalla, kun tekee omat tavoitteensa selväksi käyttöliittymälle. Vuorovaikutusprosessien 

suunnittelun tulee olla periaatteiltaan käyttäjäkeskeistä eli sitä ohjaavat käyttäjät sekä 

heidän tarpeensa. (Cooper ym. 2014, 218-220; Laitinen 2008; Pakkanen 2003.) 

Käyttäjäkeskeiseen tietojärjestelmäkehitykseen ja käyttöliittymäsuunnitteluun on siis tärkeää 

osallistaa käyttäjät sekä ottaa holistinen eli kokonaisvaltainen ote kehitystyöhön. Se 

tarkoittaa mm. käyttäjien ja teknisen järjestelmän vaatimusten huomioimisen lisäksi myös 

käyttöliittymää käyttävän organisaation toimintaympäristön ja sisäisten sosiaalisten 

rakenteiden huomioimista suunnittelussa. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun tarkoituksena on 

varmistaa, että suunniteltu käyttöliittymä vastaa käyttäjien tarpeita. Siihen sisältyvissä 

neljässä vaiheessa varmistetaan, että 1) käyttökonteksti on ymmärretty ja määritetty, 2) 

käyttäjien ja organisaation vaatimukset on selvitetty, 3) suunnitteluratkaisut on viety 

käytäntöön, ja 4) että käyttöliittymä vastaa sille asetettuja tavoitteita. (Laitinen 2008; 

Pakkanen 2003.) 

Kuten edellä mainittiin, on käyttöliittymäsuunnittelussa tärkeää huomioida käyttäjäryhmät, 

mutta suunnitteluperiaatteita kohdistetaan koskemaan myös ihmisiä yleensä. Ihmiset ovat 

kaikki keskenään erilaisia, mutta tiettyjen ominaisuuksien voidaan sanoa pätevän yleisesti 

ihmisiin, sillä ne johtuvat ihmisten fysiologiasta ja psykologiasta. Käyttäjä‐ihmisellä on 

synnynnäisesti tiettyjä fysiologisia ja psykologisia rakenteita, jotka mahdollistavat 

liikuntakyvyn, puhekyvyn, aistit, perustarpeet ja muistirakenteet. Suhteellisen pysyviä 

ominaisuuksia ihmisissä ovat taas kulttuuriset ominaisuudet, kuten kieli, normit ja tavat. 

(Saariluoma, Kujala, Kuuva, Kymäläinen, Leikas, Liikkanen & Oulasvirta 2010, 61; Sinkkonen 

ym. 2009, 10-13.) 

Myös erilaiset toimintaympäristön konventiot eli vakiintuneet käytänteet ja käyttäjän 

aikaisemmat kokemukset ja opit vaikuttavat toimintaan. Ihmisen toimintaan vaikuttavat 

lisäksi vaihtelevat kulttuurielementit, kuten alakulttuurit, muoti, trendit ja muut 

toimintatavat. Myös yksilölliset kyvyt ja toimintarajoitukset vaikuttavat suoriutumiseen. 

Käyttötilanteella ja vallitsevilla olosuhteilla on myös vaikutuksensa toimintaan. Näistä syistä 

käyttöliittymäsuunnittelussa on erittäin tärkeää ymmärtää sen käyttäjien taustat ja 

tottumukset, jotta voidaan välttyä käytettävyysongelmilta. (Saariluoma ym. 2010, 28-30; 

Sinkkonen ym. 2009, 10-12; Schneiderman 1998.) 

Näin ollen ihmiset ovat käyttäjinä erilaisia, mutta tiettyjen pysyvien meille yhteisten 

ominaisuuksien tunteminen edesauttaa tuotteiden ja käyttöliittymien suunnittelua (Sinkkonen 

ym. 2009, 13). Ihmisen toimintaa kuvaavia malleja on käytettävyyskirjallisuudessa useita. Yksi 
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käytetyimmistä on Normanin malli, johon kuuluu seitsemän eri vaihetta, jotka on kuvattu alla 

olevassa kuvassa 7. 

 

Kuva 6: Normanin ihmisen toimintaa kuvaava toimintamalli 

Yllä esitetty toimintamalli on hyvä huomioida käyttöliittymiä suunniteltaessa. Toimintamallin 

kohdat 1-3 huomioiden tulisi suunnittelijan miettiä, kuinka helppo käyttäjän on päätellä 

käyttöliittymän tarkoitus, ja minkälaisia toimenpiteitä käyttäjän mielestä käyttöliittymällä 

voi tehdä, ja kuinka ne vastaavat käyttäjän tavoitetta. Kohdassa 4 tulee miettiä, kuinka hyvin 

käyttäjä osaa suoriutua kyseisistä toimenpiteistä. Kohtien 5-7 kohdalla tulee miettiä, kuinka 

helppoa käyttäjän on tunnistaa käyttöliittymän palaute, tulkita se oikein ja ymmärtää onko 

hän onnistunut tavoitteessaan. Oleellista onkin selvittää toimijan ja toiminnan tavoite, 

toimintaympäristö sekä toimijan mahdollisuudet toimia.(Sinkkonen ym. 2009, 41-42, 50.) 

Käyttöliittymän käyttäjää ei pidä kouluttaa yli hänen tavoitteidensa. Liika informaation 

tarjoamisen ei nähdä tukevan tavoitetta. Jos käyttäjä joutuu tekemään valintoja 

rutiinivalintojen lisäksi, hän toimii tietoisessa kontrolloidussa tilassa. Tällöin käyttöliittymän 

toimintojen vaihtoehdot tulee esittää selkeästi eikä valintojen tekemiseen saa olla aikarajaa. 

Jos mitään valintoja ei tarvitse tehdä, voisi olla hyvä suunnitella käyttöliittymä etenemään 

käyttäjän puolesta automaattisesti. (Sinkkonen ym. 2009, 41-47-50.) 

Havaitseminen ja käyttöliittymän käyttäminen 

Ei riitä, että tietyt toiminnot ja asiat löytyvät käyttöliittymästä, vaan käyttäjän täytyy myös 

havaita ne ja mieltää ne joksikin, jotta hän voisi käyttää niitä menestyksekkäästi. Sen 

mahdollistavat aistit, jotka välittävät ihmiselle tietoa ympäröivästä maailmasta. Ihmisen viisi 
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aistipiiriä (näkö, kuulo, tunto, haju ja maku) sekä liike‐ ja tasapainoaistit muodostavat 

yhteisvaikutuksessa kokonaiskuvan ympäristöstä. Toistaiseksi näkö‐ ja tuntoaisti sekä jossain 

määrin kuuloaisti ovat tärkeimmässä roolissa vastaanotettaessa tietoa käyttöliittymästä. Eri 

aistipiirien rinnakkainen käyttö voi myös auttaa käyttäjää oppimaan paremmin. (Sinkkonen 

ym. 2009, 52.) 

Vain pieni osa näöllä aistituista asioista nousee tietoisuuden tasolle käsiteltäväksi. Ihminen 

pystyy kohdistamaan katseensa vain yhteen kohtaan kerrallaan, vaikka aivomme 

käsittelevätkin informaatiota myös näkökentän reuna-alueilla. Näemme normaalietäisyydellä 

olevalta näytöltä noin 15–18 kirjainta kerrallaan siirtämättä katsetta. Katseen suuntaa onkin 

tärkeää ohjata käyttöliittymässä selkeästi. Näkötarkkuus myös heikkenee iän myötä, joten 

sitä kannattaa kompensoida riittävällä tekstin ja taustan välisellä kontrastilla. (Sinkkonen ym. 

2009, 55-56.) 

Vaikka tarkka näkökenttä onkin kapea, on käyttäjälle merkityksellistä antaa kokonaiskuva 

sisällöstä. Esimerkiksi valikon kohdalla valintaa helpottaa, jos käyttäjä näkee kaikki tai 

ainakin paljon vaihtoehtoja kerralla (esim. pudotusvalikko) sen sijaan, että käyttäjä selaisi 

niitä yksitellen tai näkemällä näytöllä vain pienen listan kerrallaan. Jälkimmäisessä 

vaihtoehdossa käyttäjä ei tiedä, milloin valikon vaihtoehdot loppuvat, mikä voidaan kokea 

turhauttavana. Tietyn valikon kohteen etsimistä voidaan helpottaa myös hakuominaisuudella 

(alkukirjaimen/sanan näppäileminen hakukenttään). (Sinkkonen ym. 2009, 60.) 

Näköaistin lisäksi käyttöliittymissä hyödynnetään kuulo- ja tuntoaistia. Käyttöliittymiin 

voidaan sisällyttää ääni-informaatiota, joka tukee visuaalista kuvaa ja tekstiä. Äänellä 

voidaan antaa myös palautetta käyttäjälle. Tällaisesta esimerkki on näppäinten painamisesta 

kuuluvat äänimerkit, jolloin käyttäjä tietää piippauksesta, että näppäin on painunut pohjaan 

ja toimenpide on onnistunut. Myös kosketusaistia käytetään hyväksi tuotteen ja ihmisen 

välisessä vuorovaikutuksessa. Paras esimerkki on matkapuhelimien tai älypuhelimien 

värinähälytys, jossa puhelin antaa käyttäjälle viestejä ja palautetta värisemällä, vaikka se 

olisikin muuten äänettömällä. (Sinkkonen ym. 2009, 56-57, 59.) 

Asioiden ja ominaisuuksien aistiminen käyttöliittymästä ei onnistu, jos ärsyke ei ylitä 

ärsykekynnystä. Se voi johtua käyttöliittymän huonosta suunnittelusta ihmisaisteja ajatellen. 

Esimerkiksi näin voi käydä, jos informaatio ei erotu taustastaan, ääni ei kuulu tai 

tuntopalaute ei ole havaittava. Jos käyttäjä on motivoitunut huomaamaan tietyn tyyppisen 

ärsykkeen eli kohteen tai tapahtuman, sen havaitsemiskynnys ylittyy helpommin kuin silloin, 

kun käyttäjä ei ole tarkkaavainen ollessaan esim. ajatuksissaan, stressaantunut, 

epämotivoitunut, sairas tms. (Sinkkonen ym. 2009, 61; U.S. General Services Administration 

2020.) 
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Ärsykekynnyksen ylittymisen varmistamiseksi käyttöliittymässä tulee käyttää parasta 

mahdollista aistipiiriä, eli sellaista, joka on sekä käyttäjän työhön, esitettävään 

informaatioon, käyttäjän osaamistasoon että käyttöympäristöön sopiva. Käyttäjän voi myös 

itse antaa valita sopiva aistipiiri, jos se on mahdollista. Täytyy myös muistaa, ettei 

suunnittelija pysty näkemään tuntemaansa käyttöliittymää, kuten ensi kertaa sitä käyttävä 

sen näkee. Käyttöliittymän suunnittelijoille jokaisella elementillä on merkitys, mutta 

käyttäjälle ei ainakaan aluksi ole. Siksi siinä kerralla näkyvän tiedon määrä ei saa olla liian 

suuri ja tieto tulee olla hyvin organisoitu. (Sinkkonen ym. 2009, 51, 62-63.) 

Huomion kiinnittämisen keinot 

Ihmisen huomion saa kiinnittymään tapahtumaan tai kohteeseen monin eri keinoin. Huomion 

herättää mm. kohteet, jotka eivät näytä kuuluvan joukkoon, yhteensopimattomuus 

ympäristön kanssa, epätavalliset, mielenkiintoiset muodot, silmiinpistävät tai vialla olevat 

asiat, liikkuvat, etenkin kohti tulevat asiat ja jostain yllättäen ilmaantuvat asiat. Lisäksi 

huomion kiinnittää suuret kontrastit, vahvat lämpimät, etenkin kylläiset värit, lähellä olevat 

isot kohteet sekä realistiset värikkäät kuvat, joissa on tyhjää tilaa ympärillä. Lisäksi ihminen 

kiinnittää monesti huomionsa itseään tai harrastuksiaan koskeviin asioihin sekä omaan 

nimeensä. Myös kovilla äkillisillä äänillä ja tuntoaistimukset herättävillä tapahtumilla saa 

kiinnitettyä huomion. Näiden tietojen avulla käyttöliittymäsuunnittelija pystyy kiinnittämään 

käyttäjän huomiota ja ohjaamaan katseen suuntaa ja käyttöliittymässä etenemistä (Sinkkonen 

ym. 2009, 60, 78; U.S. General Services Administration 2020.) 

Ihmisen tarkkaavaisuuden kohdistamisen ohjaaminen tiettyyn asiaan on sitä helpompaa, mitä 

helpommin kohde poikkeaa ympäristöstään. Käyttäjän huomiota ei kannata houkutella 

toisarvoiseen tietoon tai kuviin. Taustan ei kannata olla liian mielenkiintoinen tai levoton. Jos 

elementti asetellaan esimerkiksi käyttöliittymän nurkkaan tai muuhun vähemmän huomiota 

herättävään paikkaan, sillä viestitetään käyttäjälle, ettei elementti ole tärkeä. (Sinkkonen 

ym. 2009, 62-63, 82-85.) 

Käyttäjää voi auttaa kiinnittämään huomion oikeisiin asioihin erilaisilla visuaalisilla vihjeillä. 

Vihjeinä toimivat edellisissä kappaleessa lueteltujen huomion kiinnittämisen keinojen lisäksi 

erilaisten kuvioiden ja kuvakkeiden sekä animointien hyödyntäminen. Pieni liike herättää 

automaattisesti kiinnostusta, ja sillä voidaan ohjata käyttäjän käyttäytymistä käyttöliittymän 

sisällä. Lisäksi hienovaraiset mikroanimaatiot (esim. piirtyvät polut, sydänanimaatiot tykkäys-

napin painalluksesta tai lukusuunnan mukaisesti vierivät sivut) parantavat tutkitusti 

käyttäjäkokemusta. Käyttäjän toimista tulee ylipäätään merkityksellisempiä, kun niistä tulee 

seurauksia. (Pihl 2020.) 

Huomionkiinnittämiskeinoina toimii myös sopivan tietomäärän antaminen oikeaan aikaan 

oikeassa järjestyksessä. Myös kaiken turhan pois jättäminen, tiedon ryhmittely ja jakaminen 
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eri tasoille sekä sopiva tiedon esittämistapa auttavat käyttäjää kiinnittämään huomioita 

oikeisiin asioihin. Täytyy muistaa, ettei käyttäjän voi olettaa pystyvän tarkkailemaan kahden 

ikkunan yksityiskohtia samanaikaisesti tai lukevan toista ja kuuntelevan toista yhtä aikaa. 

(Sinkkonen ym. 2009, 62-63, 82-85.) 

Lisäksi erityisesti julkisia palveluja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon niiden 

saavutettavuus. Saavutettavuusdirektiivi (saavutettavuusstandardi WCAG) määrittää 

palveluiden teknistä toteutamista ja sen vaatimukset koskevat tällä hetkellä julkisia 

digitaalisia palveluja. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset 

sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi käyttää niitä ja ymmärtää, mitä 

niissä sanotaan. (Poutapilvi 2021; Valtiovarainministeriö 2020.) 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että videot ja animoinnit tulisi olla saatavilla ääni- sekä 

tekstireferaatteina, etenevät esitykset tulee voida pysäyttää, ja niitä pitäisi voida nopeuttaa 

tai hidastaa tarpeen tullen. Järjestelmää tulee voida käyttää myös ilman hiirtä esimerkiksi 

näppäinyhdistelmillä. Tekstin kokoa, väriä ja kirjasinta täytyy voida muuttaa ja kontrastia 

tekstin ja taustan välillä lisätä. Käyttäjillä pitäisi olla myös mahdollisuus zoomata näytön osiin 

tai yksityiskohtiin. Web-käyttöliittymien tulee olla muutenkin helposti saavutettavissa: Niiden 

tulee olla responsiivisia, ja niissä tulee olla laaja selainyhteensopivuus sekä riittävä nopeus 

hitaallakin verkkoyhteydellä (Ite wiki 2020). (Allanwood & Beare 2019, 119; Poutapilvi 2021; 

Sinkkonen ym. 2009, 62; Valtiovarainministeriö 2020.) 

Saavutettavuus lisää palvelun ymmärrettävyyttä, joten saavutettavasta palvelusta hyötyvät 

kaikki käyttäjät. Saavutettavuusvaatimusten mukainen käyttöliittymäsuunnittelu valjastaa 

verkkopalvelut entistä laajemman ryhmän käytettäväksi. Varsinkin kansainvälisesti toimivien 

yritysten on mahdollista tavoittaa saavutettavuuden varmistamisella maailmanlaajuisesti 

miljoonia lisäkäyttäjiä palvelulleen. Pelkästään Yhdysvalloissa 26%:lla aikuisväestöstä (61 

miljoonaa ihmistä) on jonkinasteinen toimintakyvyn haitta, kirjoittaa Centers for Disease 

Control Prevention -virasto (2020). Suomessakin luku on yli miljoona (Aluehallintovirasto 

2021). Saavutettavuus myös madaltaa yleisesti kynnystä palvelun käyttöönottoon. (Lamminen 

2021; U.S. Department of Health & Human Services 2020.) 

Hahmolait 

Käyttöliittymäsuunnittelussa on hyvä huomioida myös hahmolait, joiden mukaisella 

käyttöliittymän suunnittelulla voidaan tukea käyttäjää kohdistamaan tarkkaavaisuutensa 

olennaiseen informatioon. Hahmolailla on suuri merkitys erityisesti näytön layoutin tai 

pintarakenteen suunnittelussa. Ihmisen havainnointijärjestelmä ryhmittelee yksittäisin 

ärsykkeitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Hahmolakeja on yli 100, mutta Sinkkonen (2009, 71-

72) listaa niistä kahdeksan käytettävyyden näkökulmasta keskeisintä. Ne ovat läheisyys, 

samanlaisuus, jatkuvuus, tuttuus, valiomuotoisuus, yhteinen liike, yhteenliittyminen ja 
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sulkeutuvuus. Hahmolait on kuvattu alla olevassa kuvassa 8. (Andersson 2020; Sinkkonen ym. 

2009, 71-72.)

 

Kuva 7: Tunnetuimmat hahmolait 

Hahmolaista “läheisyys” tarkoittaa sitä, että objektit, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan, 

mielletään yhteenkuuluviksi. Näin voidaan muodostaa kokonaisuuksia, jotka mielletään 

ryhmiksi. “Jatkuvuus” viittaa objekteihin, joita katsoessa katsoja näkee jatkuvuuden, vaikka 

sitä ei välttämättä ole varsinaisesti olemassa kuvassa. Kyse voi olla objekteista, joiden viivat 

leikkaavat toisiaan, mutta katsojat mieltävät kokonaisuuden selkeästi jatkuviksi osiksi. 

(Jackson & Ciolek 2017, 48; Laine 2004; Sinkkonen ym. 2009, 71-72.) 

On kyse sulkeutuvuuden hahmolaista, jos visuaaliset ärsykkeet näyttävät sulkevan sisäänsä 

jonkin alueen. Tällöin rajan sisällä olevat objektit mielletään yhteen kuuluviksi. 

Yhteenliittymisen hahmolailla viitataan kohteisiin, jotka ovat kiinni toisissaan, minkä johdosta 

ne mielletään kuuluvaksi yhteen ryhmään tai olevan samaa kohdetta. Valiomuotoisuuden 

hahmolain mukaan ymmärrämme visuaaliset ärsykkeet mahdollisimman yksinkertaisina, 

hyvämuotoisina ja symmetrisinä kuvioina, vaikka ne eivät olisikaan tarkemmin tarkasteltuna 

niin yksinkertaisia. Esim. kuvan 7 kotka koostuu oikeasti pitkulaisista siveltimen vedoista ja 

ympyrässä on oikeasti kaksi kehää, joita yhdistää katkoviivat. (Jackson & Ciolek 2017, 48; 

Laine 2004; Sinkkonen ym. 2009, 71-72.) 

Samanlaisuuden hahmolaissa on kyse siitä, että kaksi värinsä, muotonsa, kokonsa tai 

suuntansa puolesta samanlaista objektia havainnoidaan toisiinsa liittyviksi tai ryhmäksi. 

Tuttuuden hahmolaki ilmenee siten, että pyrimme muodostamaan yksittäisistä visuaalisista 

ärsykkeistä sellaisia muotoja, jotka ovat katsojalle ennalta tuttuja tai niillä on meille jokin 

merkitys. Yhteisen liikkeen hahmolain mukaan kohteet, jotka näyttävät liikkuvan samaan 
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suuntaan samalla nopeudella, mielletään samaan ryhmään kuuluviksi. (Laine 2004; Sinkkonen 

ym. 2009, 71-72.) 

Hahmolakien avulla tietoa on mahdollista jäsennellä sopiviin loogisiin kokonaisuuksiin. Näitä 

objekteista koostuvia ryhmiä kutsutaan mieltämisyksiköiksi. Niiden avulla käyttäjä pystyy 

muodostamaan kuvan käyttöliittymästä kokonaisuutena sekä sen eri osista. Ihminen pystyy 

muistamaan 3-5 objektiryhmää eli mieltämisyksikköä. Muistikapasiteetti siis tavallaan 

muodostuu kyvystä ryhmitellä asioita. Näin ollen käyttöliittymän visuaalisella ja semanttisella 

ryhmittelyllä ja hahmolakien avulla voidaan helpottaa muistamista. (Andersson 2020; 

Sinkkonen ym. 2009, 140.) 

Mentaalimallit 

Käyttöliittymän toimintojen tunnistamisessa auttavat myös ennakkokäsitykset eli 

mentaalimallit. Käyttäjällä on yleensä olemassa jokin ajatusmalli siitä, minkälaisia objekteja 

käyttöliittymä käsittelee ja minkälaisia toimenpiteitä niille on tehtävissä. Mentaalimallit voi 

jakaa rakennemalleihin ja prosessimalleihin. Rakennemallissa on kyse käyttäjän käsityksistä 

siitä, mitä käyttöliittymä sisältää, ja prosessimallissa siitä, miten käyttäjä olettaa 

suoritettavan tehtävän etenevän (Sinkkonen ym 2009b, 183). Esimerkiksi 

tekstinkäsittelyohjelman käyttäjä odottaa pääsevänsä kirjoittamaan ja muotoilemaan tekstiä, 

verkkokaupassa tuotteita selaileva odottaa käyttöliittymässä olevan tilaus- ja maksutoiminnot 

ja käyttäjä tietää, että play-kuvakkeella varustetulla painikkeella pystyy käynnistämään 

sisällön jakamisen. (Saffer 2010, 133; Sinkkonen ym. 2009, 171-172; Wiio 2004, 151.) 

Mentaalimallit ovat syntyneet esimerkiksi aikaisemmista kokemuksista, median kautta 

tulleesta informaatiosta tai käyttöohjeesta. Käyttöliittymäsuunnittelussa on hyvä hyödyntää 

konventioita eli ihmisille ennestään tuttuja muotoja, kuvakkeita ja käyttötapoja. Ne ovat 

yleensä keinotekoisia ja opittuja, mutta säännönmukaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kursorin 

nuoli, pikanäppäimet, tunnetuimmat käyttöliittymäelementit, universaalit kuvakkeet ja 

symbolit ja ylipäätään kaikki käyttöliittymäkohtaiset vakiotoimintatavat. Myös tiettyjen 

tietojen sijainti esim. web-sivulla on hyvä pitää vakiona. (Cooper ym. 2014, 312; Saffer 2010, 

133; Sinkkonen ym. 2009, 52, 62, 119, 171-172; Wiio 2004, 151.) 

Kaikkien edellä mainittujen huomionkiinnittämiskeinojen lisäksi suunnittelijan tulee 

huolehtia, että käyttöliittymän näkyvä struktuuri esim. verkkosivuston 

informaatioarkkitehtuuri on rakennettu niin, että käyttöliittymässä pystyy navigoimaan 

loogisesti ja helposti. Tärkeintä on varmistaa ensin, että käyttäjän katse kohdistuu haluttuun 

aloituskohtaan. Tämän jälkeen katseen suuntaa voi ohjata eteenpäin, niin että käyttäjä osaa 

navigoida niin, että näkee asiat oikeassa järjestyksessä. (Sinkkonen ym. 2009, 86-90.) 
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Sinkkosen (2009, 86) mukaan ensimmäiseksi näyttöä tarkasteltaessa käyttäjän katse 

suuntautuu luonnostaan vasempaan yläneljännekseen, olettaen, ettei mikään muu vie 

huomiota. Tärkein rooli navigoinnin onnistumisessa on tiedon esittämisjärjestyksellä. Lisäksi 

erilaiset viivat kuljettavat tehokkaasti katsetta. Mikäli esitettävillä elementeillä ei ole mitään 

“oikeaa” järjestystä, katse olisi syytä ohjata ensin tärkeimpään elementtiin ja siitä 

järjestyksessä vähemmän tärkeisiin elementteihin. Toimiva keino tähän on riittävän 

kontrastin käyttö muihin elementteihin verrattuna. Sitä voi hakea esim. koolla, muodolla, 

värityksellä tai tummuudella. Myös ympäröivän tyhjän tilan käytöllä, sijainnilla, suunnalla ja 

muilla aikaisemmin mainituilla huomion kiinnittämisen keinoilla voi tuoda elementin tärkeyttä 

esille. (Jackson & Ciolek 2017, 25; Sinkkonen ym. 2009, 86-90; U.S. General Services 

Administration 2020.) 

Valintojen tekeminen 

Käyttöliittymän käyttö on valintojen tekemistä. Käyttäjä voi tehdä toimintoja ja valintoja 

web-käyttöliittymässä käyttöliittymäkomponenttien avulla. Valintakontrollien (input controls) 

käytössä on hyvä ottaa seuraavat asiat huomioon. Jos käyttäjän tulee valita toinen vaihtoehto 

kahdesta, on syytä käyttää yhtä valintaruutua, jos toinen vaihtoehdoista on selvä (esim. 

“hyväksyn”, niin jätetään “en hyväksy” pois). Jos molemmat vaihtoehdot ovat oleellisia, 

tulee niille molemmille olla valintapainike tai -ruutu. Kaksiarvoista pudotusvalikkoa kannattaa 

käyttää vain, jos on oletettavaa, että valittavia kohteita tulee myöhemmin lisää. Jos 

käyttäjän täytyy valita useammasta vaihtoehdosta, voidaan käyttää useampia 

valintapainikkeita tai -ruutuja, valintalistaa, jossa on useita vaihtoehtoja, tai erilaisia puu- ja 

valintarakenteita. (General Services Administration 2020; Sinkkonen ym. 2009b, 238-329.) 

Palautteen antaminen 

Erityisen tärkeää käyttöliittymäsuunnittelussa on huomioida palautteen anto. Vuorovaikutus 

käyttöliittymän kanssa etenee suurelta osin käyttöliittymän antamien palautteiden — 

alkupalautteen ja loppupalautteen avulla. Käyttäjän saaman palautteen tulee olla niin 

selkeää, että käyttäjä on tietoinen siitä, mitä käyttöliittymässä kuuluu tehdä, ja mitä 

käyttöliittymässä tapahtuu hänen tekemien valintojen seurauksena. 

Sen varmistamiseksi käyttöliittymän linkkien ja painikkeiden tulisi tarjota aina vaste. 

Käyttöliittymän kaikissa toimintavaiheissa tulisi olla myös selkeä aloituskohta, suoritusvaihe 

ja lopetusvaihe, jotka käyttäjän on helppo havaita ja ymmärtää. Alkupalaute ohjaa käyttäjän 

tietyn toiminnon tekemiseen. Sen perusteella käyttäjän on tarkoitus päätellä, mitä pitää 

tehdä ja kuinka suorittaa tietty tehtävä. Loppupalaute taas ilmaisee onnistuttiinko 

tehtävässä. Helpossa ja tehokkaassa käyttöliittymässä palautteenanto ei jätä mitään 

arvioinnin varaan. Jos käyttöprosessista on olemassa käyttöohje, ei siitä saa puuttua yhtään 

yksinkertaistakaan vaihetta, koska käyttäjä on luovuttanut tilanteessa vastuun 
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käyttöliittymälle toimiessaan sen ohjeiden mukaan. (Sinkkonen ym. 2009, 47-50, 92-93; 

Sinkkonen ym. 2009b, 239.) 

Puhuttaessa verkkopalveluista, palautteen antamiseen hyödynnetään mm. informaation 

antamiseen tarkoitettuja käyttöliittymäkomponentteja (informational components). 

Käyttäjän tulee saada tietää, onko hänen tekemänsä toimenpide onnistunut. Siihen riittää 

monesti lyhyt teksti, kuten “toiminto suoritettu onnistuneesti”, “tiedot tallennettu” tai 

“tilaus lähetetty”. Myös muu käyttöliittymän näkyvä reagoiminen, kuten käyttöliittymän 

prosessin eteneminen seuraavaan vaiheeseen, valinnan ilmestyminen valintapainikkeeseen 

tms. tai kirjoitetun tekstin näkyminen ovat palautetta onnistuneesta suorituksesta. (General 

Services Administration 2020; Sinkkonen ym. 2009, 92-93; Sinkkonen ym. 2009b, 239-240.) 

Joskus tietyt prosessit vievät pidemmän aikaa, joten käyttäjää tulee informoida, jos jokin 

verkkoympäristön prosessi (esim. tuotteiden lataus verkkokauppaan) on käynnistetty, ja 

tarjota tietoa sen kestosta esim. edistymispalkilla. Kaikkien opasteiden ja käyttöliittymän 

antamien palautteiden tekemiseen on hyödyllistä hyödyntää käytettävyystestien tuloksia, sillä 

niistä saa selville, missä asioissa käyttäjillä on haasteita käyttöliittymän käytössä. (Cooper 

ym. 2014, 57; Sinkkonen ym. 2009b, 239-241.) 

Käyttäjän täytyy saada myös virheilmoitus, jos hän on tehnyt jotain väärin, kuten vaikka 

syöttänyt väärän arvon kenttään. Silloin käyttöliittymän prosessi ei etene seuraavaan 

vaiheeseen, vaan ilmoittaa ja osoittaa asian, joka vaatii korjausta. Paras tapa informoida 

käyttäjää virheellisestä toiminnasta on heti esim. arvon syöttämisen jälkeen, eikä vasta 

sitten, kun käyttäjä on lähettämässä monia arvoja sisältävää verkkolomaketta eteenpäin. Sen 

lisäksi, että ilmoitetaan, että jotain meni pieleen, täytyy käyttäjälle informoida korjaavat 

toimenpiteet, jotka ilmaisevat, kuinka tilanteesta tulisi edetä. Käyttäjää kannattaa kuitenkin 

lähtökohtaisesti koittaa estää tekemästä virheitä hyödyntämällä toimintaa rajoittavia 

komponentteja ja valintakontrolleja, sekä ohjeistamalla toimintojen käytössä esimerkiksi 

informaatiokomponenteilla. Esimerkiksi tekstikenttiin voi lisätä validointeja, jotka estävät 

tiedon syöttämisen väärässä muodossa. (Cooper ym. 2014, 358; Sinkkonen ym. 2009b, 240-

241.) 

On ensisijaisen tärkeää, että käyttäjä ymmärtää annetun palautteen. Siksi ohjeet kannattaa 

sisällyttää käyttöliittymään ja sen elementteihin monin eri tavoin esimerkiksi käyttämällä 

kuvaketta sekä tekstiä. Myös syötekenttään on hyvä tarjota tietoa tai esimerkki valmiiksi. 

(Cooper ym. 2014, 358; Sinkkonen ym. 2009b, 240-241.) 

2.2.4 Layoutin suunnittelu 

Web-käyttöliittymän layoutin suunnittelu on käyttöliittymäkomponenttien sekä tekstin, 

kuvien, videoiden, animaatioiden, viivojen, muotojen, värien ja tilan harmonista ja 
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tasapainoista sijoittelua ja käyttöä. Layoutin suunnittelun tarkoituksena on luoda 

houkutteleva visuaalinen kokonaisuus, mutta myös organisoida elementit niin, että 

kokonaisuus on helppo sisäistää ja käyttöliittymässä on helppo ja nopea navigoida, jolloin sitä 

on mukava käyttää. Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme kiinnittää huomion toivottuihin asioihin 

ja selkeyttää palvelun käyttöä. (Allanwood 2019, 108-109; Wiio 20-21; U.S. General Services 

Administration 2020.) 

Layoutin suunnittelussa on tärkeää huomioida käyttöliittymän aihe, sen käyttäjät, käytössä 

oleva tekniikka ja muut resurssit sekä käyttötilanne. Siinä tulee lisäksi huomioida aikaisemmin 

tietoperustassa esitetyt käytettävyyden, havainnoinnin ja huomion kiinnittämisen 

lainalaisuudet (ks. luku 2.2.3 Ihminen käyttöliittymän käyttäjänä). Layoutin asettelussa täytyy 

lähteä liikkeelle käyttäjän tavoitteesta ja tehtävistä. Tärkeää on varmistaa käyttöliittymän 

toimivuus ja tuoda esiin käyttöliittymän sisältö sopivalla käyttöliittymän elementtien 

ryhmittelyllä sekä hierarkian muodostamisella. Sinkkonen (2009, 125) tarkentaa, että 

hierarkisten rakenteiden käsitteiden täytyy vastata elementtien takana olevien käsitteiden 

todellisia suhteita, eivätkä ne saa olla epäjohdonmukaisia, jotta käyttöliittymässä olisi 

mahdollista navigoida onnistuneesti. (Allanwood 2019, 108-109; Sinkkonen 125, 184, 204; Wiio 

20-21.) 

Myös tiedon esitysmuoto on avainasemassa. Käyttäjän täytyy ymmärtää sivustolla käytetty 

kieli ja siihen liittyvä terminologia sekä symbolikieli. Valikoissa, otsikoissa ja linkeissä 

käytettyjen termien ja käsitteiden täytyy vastata niiden takaa löytyvää tietoa. Termien 

ymmärrettävyyttä on hyvä testata käyttäjillä ennen käyttöliittymän teknistä toteutusta. 

(Allanwood 2019, 108; Sinkkonen 184, 204.) 

Käyttöliittymän tulee olla yksinkertainen ja johdonmukainen. Kaiken ei tarvitse olla näkyvillä 

ruudulla samanaikaisesti, kunhan käyttäjälle tehdään selväksi, mistä toiminnon tai tiedon saa 

esiin tarvittaessa. Yhtenäisiä sivupohjia luomalla saadaan koko sivustolle yhtenäinen kieli ja 

ulkoasu: kun käyttäjä oppii sivulla jotain, hänen pitäisi pystyä suorittamaan sama toiminto 

sivuston muissakin osissa, mikä lisää tehokkuutta. Erillisillä sivuilla tai ruuduilla tulisikin olla 

yhteinen kehys, jotta käyttäjät tunnistavat niiden eriävästä sisällöstä huolimatta, että ne 

kuuluvat yhteen. Myös verkkosivustoilla yleisesti käytetyt toiminnallisuudet ja käyttötavat on 

hyvä sisällyttää suunnittelumalliin. Esimerkiksi, jos verkkosivuilla on ylätunnisteessa banneri, 

on yleinen käytäntö, että banneria klikkaamalla tulisi päästä takaisin verkkosivun etusivulle. 

(Allanwood 2019, 108-110; Jackson & Ciolek 2017, 24; U.S. General Services Administration 

2020.) 

Marcotten (2010) kehittämän responsiivisen web-suunnittelun mukainen joustava ruudukko 

(fluid grid) on yleinen tapa luoda tämä visuaalisen suunnittelun yhtenäisyys. Sillä tarkoitetaan 

sivuston pohjalla olevaa laitteen ruudun koon perusteella mukautuvaa ruudukkorakennetta, 
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joka mahdollistaa käyttöliittymäelementtien pysymisen oikeissa paikoissa. Ruudukko koostuu 

siis vaaka- ja pystyviivojen muodostamista osioista — pastoista ja moduuleista — jotka ovat 

käyttöliittymän käyttäjälle näkymättömissä, mutta auttavat käyttöliittymän suunnittelijaa 

elementtien sijoittelussa ja organisoinnissa. Ruudukkomalleja on olemassa paljon erilaisia. 

Alla olevassa kuvassa 9 joustavaa ruudukkoa on demonstroitu Pikioun verkkosivulle. Myös 

sivustolla käytettävät kuvat tulisi olla venyviä (flexible images), jotta sivuston skaalautuu 

oikein kaikilla laitteilla. (Allanwood 2019, 108-110; Jackson & Ciolek 2017, 24; Marcotte 2010. 

 

Kuva 8: Joustava ruudukko Pikioun verkkosivulla 

Kuvasta huomaa, ettei Pikioun verkkosivua ole suunniteltu siinä olevan ruudukon mukaisesti. 

Elementit eivät ole sijoiteltu johdonmukaisesti ruudukkorakenteen mukaan. 

Ruudukkorakenteen käyttö mahdollistaisi elementtien täsmällisen sijoittelu ja esimerkiksi 

elementtien välisten alueiden koon pitämisen vakiona. 

Vuosikausien ajan verkkosivujen ulkoasut ovat olleet enimmäkseen staattisia. Nykypäivänä 

digitaalinen kehitys on mahdollistanut sen, että käyttöliittymäsuunnittelussa hyödynnetään  

kuvien ja tekstien lisäksi paljon videoita — ei vain upotettuna sisältönä, vaan myös 

videotaustana. Videoiden lisäämisessä täytyy kuitenkin ottaa huomioon sivun 
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latautumisnopeus ja saavutettavuuden säilyminen. Lisäksi funktionaalinen animointi 

mahdollistaa web-käyttöliittymiin entistä enemmän liikettä ja siirtymiä mikroanimaatioiden 

hyödyntämisen ansiosta. Uusin tulokas on lisätty todellisuus (augmented reality, AR), jota 

vuonna 2021 hyödynnetään kasvavaa tahtia. Siinä digitaalisiin elementteihin yhdistetään 

todellisen maailman tiloja. Esimerkkejä sen hyödyntämisestä ovat webinaarit, lääkärien 

etävastaanotot ja jo vuonna 2016 lanseerattu peli Pokemon Go. (Pihl 2020.) 

Käyttöliittymäsuunnittelun designtyylit ovat kulttuurista riippuvaisia. Ne voidaan jakaa 

karkeasti kahteen ryhmään: low-context ja high-context. Käyttöliittymää suunnitellessa on 

oleellista huomioida, kulttuurialue, jolle se tulee käyttöön. Suomi kuuluu low-context -

kulttuuriin, jossa arvostetaan yksilöllisyyttä ja pidetään selkeästä ja muodollisesta 

viestintätyylistä. Low-context -kulttuurit suosivat suoria ja rationaalisia viestejä, joissa 

tarkemmat tiedot ovat merkityksellisiä. Länsimaisten käyttöliittymäsuunnittelun 

minimalistinen asenne edesauttaa myös ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta. High-context 

-kulttuureissa suositaan sen sijaan visuaalisuutta ja viestintätyyli on epäsuoraa, symbolista ja 

tunteita herättävää. (Usunier & Roulin 2010.) 

Käytettävyystestaus 

Käyttöliittymän käytettävyyttä kannattaa aina testata ennen julkaisua. Sen tarkoituksena on 

parantaa käyttökokemusta, ja sen tekeminen säästää monesti aikaa ja rahaa. Testausta voi 

kohdistaa konseptin sisältöön, ymmärrettävyyteen tai vuorovaikutuksen toimivuuteen tai sillä 

voi pyrkiä arvioimaan käyttöliittymän haluttavuutta ja käyttökelpoisuutta. Sen avulla on 

mahdollista saada selville käytettävyysongelmia. Käytettävyystestausta voidaan hyödyntää 

niin käyttöliittymien betaversioille, käyttöliittymän prototyypeille, joissa on toiminnallisia 

ominaisuuksia, tai pelkästään kuvapohjaisille layouteille. Myös jo konsepteja on erittäin 

hyöydyllistä arvioida ja testata ennen käyttöliittymän fyysistä suunnittelua. (Jackson & Ciolek 

2017, 214-217; Wiio 2004, 218-224.) 

Käytettävyystestaukseen on monia erilaisia tapoja. Kim Goodwinin mukaan (2009, 649) 

testauksen tarkoitus on kuitenkin aina määriteltävä kysymällä miksi, milloin ja mitä 

testataan. Testausta voi tehdä esimerkiksi erilaisilla prototypoinnin menetelmillä, walk 

through -menetelmällä, kyselyillä, fokusryhmillä, heuristisella arvioinnilla, asiantuntija-

arvioinnilla tai laadunvarmennuksella — riippuen testattavan kohteen kehitysvaiheesta. 

(Goodwin 2009, 649; Jackson & Ciolek 2017, 214-222; Wiio 2004, 218-224.) 

Käytettävyyden arvioinnin lisäksi testaukseen kannattaa aina valjastaa käyttäjät, jolloin 

puhutaan käyttäjätestauksesta. Web-sivujen kohdalla käyttäjätesteissä voi tarkkailla 

erityisesti esimerkiksi layoutia ja navigointia, sisältöä ja sen hierarkiaa, tukitoimintoja, 

linkkien ja lomakkeiden toimintaa, järjestelmien yhteensopivuutta, suorituskykyä tai 

tietoturvaa.  Käytettävyystestit sisältävät työvaiheet testiryhmän kokoamisesta datan 
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analysointiin ja löydösten raportointiin. Mitä aikaisemmin testausta päästään tekemään, sitä 

aikaisemmin saadaan hyödyllisiä tuloksia. (Goodwin 2009, 649; Jackson & Ciolek 2017, 214-

222; Saffer 2010. 181-183; Wiio 2004, 218-224.) 

2.3 Tietoperustan synteesi 

Tutkimuksellinen kehittämistyönä palvelumuotoilun avulla toteutettavan opinnäytetyön 

tietoperusta koski palvelumuotoilua sekä käyttöliittymäsuunnittelua. Palvelumuotoilu on 

lähestymistapa ja menetelmäkenttä, jonka prosessin mukaan ja työkaluja hyödyntäen 

opinnäytetyön kehittämistyö eli käyttöliittymäsuunnittelu tehdään. Sitä haluttiin avata 

erikseen, jotta opinnäytetyön lukija ymmärtää prosessin, jonka mukaan kehittämistyö 

etenee. 

Käyttöliittymäsuunnittelun tietoperustassa keskityttiin digitaalisiin käyttöliittymiin, 

käyttöliittymäsuunnittelun ja käyttöliittymien rajapintojen suunnittelun periaatteisiin 

perehtymättä erityisesti mihinkään tiettyyn prosessimalliin. Tämä rajaus tehtiin, koska 

opinnäytetyön suunnitteluprosessi toteutetaan nimenomaan palvelumuotoilun prosessin 

mukaisesti. Näin ollen tietoperustassa käytiin ensimmäisenä kokonaisuutena läpi 

kehittämistyössä hyödynnettävä menetelmä ja sitten menetelmän käyttökohde. 

Toki tämä käyttökohde eli käyttöliittymäsuunnittelu on myöskin kehittämisen menetelmä, 

kuten palvelumuotoilukin. Se vain sopii hyödynnettäväksi yksinomaan käyttöliittymien 

suunnitteluun, toisin kuin palvelumuotoilu, jonka käyttökohteita ja suuntautumisia on 

lukuisia. Jos käyttöliittymäsuunnittelua, joihin lukeutuu UX- ja UI-suunnittelu sekä 

käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu, tarkastelee suhteessa palvelumuotoiluun, sisältyy 

käyttöliittymäsuunnittelu kokonaisuudessaan palvelumuotoilun alle. Käsitteiden suhteiden 

selvennys ja niitä kuvaava kuva 1 löytyvät opinnäytetyön johdantokappaleesta. 

Palvelumuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun prosesseissa on yhtäläisyyksiä, joka on syy, 

miksi palvelumuotoilun prosessin oletetaan sopivan käytettäväksi käyttöliittymien 

suunnitteluun. Palvelumuotoilun prosessin ja menetelmien uskotaan rikastuttavan 

käyttöliittymäsuunnittelua. Palvelumuotoilun näkökantojen ja toimintatapojen omaksuminen 

nähdään myös tukevan käyttöliittymäsuunnittelua. 

Opinnäytetyön kehittämistyössä keskitytään käyttöliittymän ja käyttäjän välisen 

vuorovaikutuksen ja rajapintojen suunnitteluun. Se yhdistää käyttöliittymäsuunnittelua ja 

palvelumuotoilun Meronin ja Sangiorgin esittämää (2011, 22) vuorovaikutuksen suunnittelua 

(designing interactions) sekä palvelusysteemin muotoilua (shaping service systems), johon 

Meronin ja Sangiorgin mukaan (2011, 22) kuuluu palvelun ja käyttöliittymien kehittämistä. 

Kummankin kehittämismenetelmän näkemyksen mukaan kehittämistyössä tulisi olla holistinen 

eli kokonaisvaltainen ote, joka huomioi järjestelmän vaatimusten lisäksi myös käyttöliittymää 
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käyttävän organisaation toimintaympäristön ja sisäiset sosiaaliset rakenteet (Hollins & 

Shinkins 2006, 15; Laitinen 2008; Patrício ym. 2017.) 

Käyttöliittymäsuunnittelun vuorovaikutussuunnittelussa on käytössä myös prosessi, jonka 

neljän vaiheen on tarkoitus varmistaa, että käyttökonteksti on ymmärretty ja määritetty, 

käyttäjien ja organisaation vaatimukset on selvitetty, suunnitteluratkaisut on viety 

käytäntöön ja, että käyttöliittymä vastaa sille asetettuja tavoitteita (Laitinen 2008; Pakkanen 

2003). Ne ovat tavoitteena tietysti myös palvelumuotoilussa. Palvelumuotoilu tuo kuitenkin 

lisäarvoa suunnittelutyöhön suunnitteluratkaisujen kehittämiseen, mikä vaikuttaa tämän 

perusteella puuttuvan käyttöliittymäsuunnitteluun kytketystä vuorovaikutusprosessin 

suunnittelusta. 

Niin palvelumuotoilua kuin käyttöliittymäsuunnittelua määrittää vahvasti käyttäjälähtöisyys ja 

käyttäjäkeskeisyys. Erona käyttöliittymäsuunnittelun prosesseihin, palvelumuotoilussa on 

tarkoitus palvella vahvemmin myös muiden asiakkaiden kuin vain käyttäjien tarpeita. Lisäksi 

palvelumuotoilussa on kyse kokonaisen palvelun muotoilusta, kun käyttöliittymäsuunnittelu 

keskittyy yhden kohteen — käyttöliittymän — suunnitteluun. Tästä johtuen palvelumuotoilu 

tuo suunnitteluun mukaan monipuolisemmin näkökantoja ja kehitysmahdollisuuksia. (Cooper 

ym. 2014, 218-220; Hollins & Shinkins 2006, 15; Laitinen 2008; Pakkanen 2003.)  

Palvelumuotoilussa voidaan erotella, tarkastella ja muotoilla tarkemmin erinäisiä palveluun 

liittyviä prosesseja ja niihin liittyviä sidosryhmiä. Siinä on lisäksi vahvasti mukana 

liiketoiminnallisen hyödyn hakeminen, koska suunniteltavana on kokonainen palvelu, jolle on 

menestymistavoitteet markkinoilla. Lisäksi palvelumuotoilun innovaatiolähtöisyys on eri 

mittakaavassa kuin käyttöliittymäsuunnittelussa. Käyttöliittymien kohdalla 

suunnitteluperiaatteet liittyvät tiukemmin käytettävyyteen ja ihmisten psykologisiin ja 

fysiologisiin ominaisuuksiin. Toisaalta juuri nämä suunnitteluperiaatteet on kriittistä ottaa 

huomioon käyttöliittymän kehittämisprosessin tietyissä vaiheissa. Esimerkiksi käyttöliittymän 

prototypointi ja testausmenetelmät ovat tärkeitä sisällyttää käyttöliittymään kohdistuvaan 

palvelumuotoiluprosessiin, jotta kehittämistyössä suunniteltavan käyttöliittymän käytettävyys 

saadaan varmistettua. (Hollins & Shinkins 2006, 15; Miettinen 2011, 23; Patrício ym. 2017; 

Redland 2020; Sinkkonen ym. 2009, 10-12.) 

Tästä syystä työssä tehtävään kehittämistyöhön sisällytetään palvelumuotoilun 

lähestymistavan lisäksi menetelmiä, joita käytetään käyttöliittymäsuunnitteluprosesseissa 

yleisesti. Käyttöliittymän prototyypin suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähtökohtaisesti 

käyttäjiä koskevat lainalaisuudet, kuten havaitsemisen, huomionkiinnittämisen, valintojen 

tekemisen ja palautteen antamisen mahdollistaminen käyttöliittymässä. Palvelumuotoilun 

menetelmien käyttö koskee enemmän palvelumuotoiluprosessin ensimmäisiä vaiheita: 

suunnittelun lähtökohdan määrittämistä ja asiakasymmärryksen hankkimista sekä 



                                                                                                                  54 
 

 

palvelumahdollisuuksien löytämistä, ideointia, kehittämistä ja konseptointia. Nämä asiat 

huomioon ottaen voidaan todeta, että opinnäytetyöhön koottu tietoperusta muodostaa 

kehittämistyöhön sopivan, yhtenäisen ja johdonmukaisen kokonaisuuden, joka on relevantti 

opinnäytetyön tutkimuksellisen kehittämistyön kannalta. 

3 Tutkimuksellinen kehittämistyö 
 

Tutkimuksellisen kehittämistyön ja samalla palvelumuotoiluprosessin ensimmäinen osa eli 

suunnittelun lähtökohdan määrittäminen tehtiin jo opinnäytetyön alussa osana johdantoa, kun 

toimeksianto ja toimeksiantajayritys määriteltiin. Tässä projektiosuudessa käydään läpi 

palvelumuotoilun prosessin muut vaiheet: 1) asiakasymmärryksen hankkiminen, 2) 

palvelumahdollisuuksien löytäminen, ideointi, kehittäminen ja konseptointi sekä 3) arviointi 

ja prototypointi. Kehitetyn konseptin toteuttaminen jää yritykselle itselleen, eikä sitä 

käsitellä tässä opinnäytetyössä. 

 

Jokaisen palvelumuotoiluprosessin vaiheen yhteydessä selvennetään, mitä 

palvelumuotoiluprosessin vaihe on pitänyt sisällään, mitä menetelmiä on käytetty ja 

perustellaan, miksi ne on valittu. Jokainen käytetty menetelmä on esitelty omana 

alalukunaan. Niissä käydään ensin vetoketjumallin mukaisesti lyhyesti läpi menetelmää 

koskeva kuvaus, sitten kerrotaan käytännön toteutuksesta ja lopuksi kootaan menetelmää 

käyttämällä saadut tulokset. Prosessia ja siihen hyödynnettyjä menetelmiä on 

havainnollistettu alla olevassa kuvassa 9. 
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Kuva 9: Tutkimuksellisen kehittämistyön palvelumuotoiluprosessin vaiheet ja käytetyt 

menetelmät 

Ensimmäisessä vaiheessa palvelumuotoiluprosessia määritetään suunnittelun lähtökohta ja 

hankitaan asiakasymmärrystä. Sitä tehdään miellekarttojen kokoamisen ja 

teemahaastatteluiden avulla. Toisessa vaiheessa selvitetään palvelumahdollisuuksia, 

kehitetään ideaa ja lopuksi konseptoidaan se. Siihen käytettäviä menetelmiä ovat persoonien 

luominen, design drivereiden määrittäminen, benchmarking, rautalankamallintaminen ja 

luonnostelu sketch mapin avulla. Niiden jälkeen kehitetty palvelu konseptoidaan 

käyttökuvaus-menetelmällä. 

Kolmannessa vaiheessa kehitettyä konseptia arvioidaan asintuntija-arvioinnin ja 

käyttäjätestausmenetelmän — korttisorttauksen (card sorting) — avulla. Niiden tulosten 

pohjalta korjattu versio prototypoidaan web-käyttöliittymän layout-kuviksi. Luodulle 

prototyypille tehdään myös käytettävyystestausta, kun koekäyttäjät valjastetaan tekemään 

käyttöliittymän näköiskuvia hyödyntävää pikatestausta. Käytettävyystestauksen tulosten 

pohjalta tehtyjen muutosten jälkeen prototyyppi arvioitutetaan vielä 
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käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijalla ennen kuin se saavuttaa muodon, jossa se 

toimitetaan toimeksiantajalle. 

3.2 Asiakasymmärryksen hankkiminen 
 

Asiakasymmärryksen hankkimiseksi käytettiin kahta eri menetelmään: Miellekarttaa ja 

teemahaastattelua. Yhdessä toimeksiantajan kanssa kootun miellekartan koettiin olevan 

sopiva menetelmä selvittämään kokonaiskuvaa käsiteltävästä asiasta. Lisäksi sen koettiin 

auttavan ymmärtämään toimeksiantajan odotuksia, tarpeita, tavoitteita ja toiveita. Sillä 

haluttiin koota tietoa toimeksiantajayrityksen nykyisestä tilanteesta ja uuden kehitettävän 

verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin tarpeista, vaatimuksista ja 

mahdollisuuksista. Lisäksi sen avulla haluttiin havainnollistaa käsitteiden 

vuorovaikutussuhteita. Miellekartan koettiin olevan tarpeellinen työkalu, jotta varmistutaan, 

että toimeksiantaja ja kehittämistyötä tekevä palvelumuotoilija ovat samalla sivulla 

kehittämisprojektin alkaessa. 

 

Miellekartan laatimisen jälkeen haluttiin selvittää kohdeorganisaation asiakkaiden 

(tuotetoimittajat/verkkokauppiaat) näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Siihen menetelmäksi 

valittiin teemahaastattelut. Koska toimeksianto käsitti uuden palvelun suunnittelun, eikä 

suunniteltavaa käyttöliittymää ollut ennestään olemassa missään muodossa, oli asiakkaiden 

palvelun käyttöä mahdoton havainnoida. Edellä mainittu esti myös muiden palvelun käyttöä 

vaativien tiedonkeruumenetelmien käytön. Sen sijaan tiedonkeruun tavoitetta tukeva 

ennakkoon mietityn teemahaastattelun pää- ja alateemoineen koettiin olevan sopiva 

menetelmä sen mahdollistaman syvällisen ja monipuolisen tiedon, mutta toisaalta 

haastattelutilanteen joustavuuden takia. Teemahaastattelu rajoittaa tiedon saantia 

huomattavasti vähemmän kuin monet muut haastattelumuodot, sillä siinä haastateltava 

pystyy kertomaan itseään koskevista asioista vapaasti. 

 

Valintaa puolsi haastateltavien motivaatio suunnittelutyön kohdetta kohtaan, sillä 

suunniteltava käyttöliittymä on kaavailtu tulevan haastateltavien käyttöön ja vastaamaan 

heidän tarpeisiinsa. Samasta syystä teemahaastattelulla saatava subjektiivinen tieto ei ole 

haitaksi suunnittelutyölle, vaan pikemminkin päinvastoin. Lisäksi teemahaastattelun tarkasti 

mietityillä kysymyksillä on mahdollista saada hyvin spesifiä tietoa kohdistuen suoraan 

määritettyihin suunnitteluongelmiin. 

3.2.2 Miellekartta 

Miellekartta on työkalu, jota käytetään muodostamaan kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta. 

Sillä voidaan jäsennellä ja koota tietoa, havainnollistaa aihepiiriä sekä tarkastella asioiden 

välisiä vuorovaikutussuhteita visuaalisessa muodossa, mikä auttaa tiedon hahmottamista ja 
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sisäistämistä. Sitä käyttämällä on myös mahdollista huomioida asioita, joita ei olisi muuten 

tullut ajatelleeksi. Miellekartta sopii lisäksi ongelmanratkaisuun sekä ideoiden tuottamiseen 

ja niiden esittämiseen. (Curedale 2017, 57; Tuulaniemi 2011, 140.) 

Miellekartan malli hyödyntää puurakennetta, kun tarkasteltavan aiheen ympärille kootaan 

uusia asioita tai ideoita sekä luodaan yhteyksiä niiden välille. Miellekartan koostaminen 

aloitetaan keskeltä miellekarttapohjaa, johon kirjataan tarkasteltava aihe. Sen ympärille 

kootaan keskeisiä ajatuksia, joilla on tietty suhde ko. käsitteeseen. Sitten pääkohtien 

ympärille kootaan niitä koskevat tiedot ja niin edelleen. Lopulta käsitteistä muodostuu 

verkosto, joka koostuu solmukohdista ja niitä yhdistävistä linkeistä. (Curedale 2017, 57; 

Seitamaa-Hakkarainen 2020.) 

Miellekartan linkkejä ei yleensä nimetä, eikä kartalle ole yhtä voimakkaita hierarkisuuden 

vaatimuksia, kuin miellekartan sukulaisessa käsitekartassa. Linkit asioiden välillä voivat 

perustua esimerkiksi assosiaatioon tai olla syys-seuraus-suhteiden tai ajallisen suhteen 

mukaan luokiteltuja. Miellekartan laajuus, esitystapa ja muoto määräytyvät tilanteen 

mukaan. (Curedale 2017, 57; Seitamaa-Hakkarainen 2020.) 

3.2.3 Miellekartan toteutus ja sillä saadut tulokset 
 

Miellekartta koostettiin yhdessä toimeksiantajayrityksen työntekijöiden kanssa 

palvelumuotoiluprojektin ja opinnäytetyön tekijän toimiessa fasilitaattorina. Nopeasti kävi 

ilmi, että tarvetta olisi kahdelle erilliselle miellekartalle. Toisessa miellekartassa keskityttiin 

erityisesti organisaation liikeideaan ja palvelumalliin, jotta saataisiin selvitettyä, millaisen 

kokonaisuuden yhteyteen käyttöliittymä eli verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneeli 

suunnitellaan – mitä palveluja Pikiou Oy: tarjoaa, ketkä ovat sen asiakkaat ja mitä tahoja 

liiketoimintaan liittyy. 

Toinen miellekartta koostettiin suunniteltavan käyttöliittymän ympärille. Siinä selvitettiin 

toimintoja, joita asiakkaiden täytyisi pystyä tekemään suunniteltavassa hallintapaneelissa. 

Erityisesti tämän miellekartan koostaminen antoi suunnittelutyölle suuntaviivoja ja selvitti 

sen tavoitteita. Kohdeorganisaatiokin sai sen kautta selvitettyä ja jäsenneltyä omia 

tarpeitaan.  

Miellekartan täyttäminen sai nimittäin toimeksiantajan pohtimaan tarkemmin 

kehittämismistyön sisältöä ja sitä, mitä toimintoja kehitettävään verkkokauppa-

alustajärjestelmän hallintapaneeliin olisi syytä tulla, ja millainen se voisi olla 

ominaisuuksiltaan. Nämä asiat eivät olleet selvillä vielä projektin alussa. Yhteissuunnittelun 

voidaankin sanoa tuottaneen hedelmällisen lähtökohdan palvelumuotoiluprosessin jatkolle. 
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Miellekarttojen laatiminen auttoi hahmottamaan ja sisäistämään kehittämiskohdetta sekä 

tarjoamaan projektiin osallistuvalle ryhmälle yhteisen kielen. Niiden koostamisen johdosta 

toimeksiantajan palveluprosessi muotoutui myös selkeämmäksi ja yritys pystyy jatkossa 

keskittymään paremmin tarjottavien palveluiden tuotteistamiseen. 

 
Alla kuvina toimeksiantajan kanssa yhdessä koostetut miellekartat. Ensimmäinen (kuva 10) on 

Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustajärjestelmää ja organisaation palvelumallia kuvaava 

miellekartta. Toinen miellekartta (kuva 11) käsittelee verkkokauppa-alustajärjestelmän 

hallintapaneelin vaatimuksia ja toiminnallisuuksia. Täysikokoisia miellekarttoja voi tarkastella 

liitteistä (liite 3 ja liite 4). 

 

 

Kuva 10: Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustajärjestelmää ja organisaation palvelumallia kuvaava 

miellekartta 

 
Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustajärjestelmää ja organisaation palvelumallia kuvaava 

miellekartan pääkohdat olivat palvelut, henkilöstö, verkkokauppa-alustat, psrosessit, 

markkinointi, kilpailuedut, yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat. Niiden ympärille koottiin 

aiheisiin liittyvät asiat. Muutamissa kohdissa miellekartta eteni vielä alatasoille avaten aiheita 

tarkemmin. Pikiou Oy:n esittely ja liiketoimintaidea löytyvät luvusta 1.2 Kohdeorganisaatio 

Pikiou Oy. 
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Kuva 11: Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin vaatimuksia ja 

toiminnallisuuksia kuvaava miellekartta 

 

Suunniteltavaa hallintapaneelia koskevan miellekartan pääkohdat olivat tuki ja 

asiakaspalvelu, sopimukset, asiakastiedot, tuotteiden myyntiin lisäys, muut toiminnot, 

markkinointi ja ominaisuudet. Niiden ympärille koottiin aiheeseen liittyvät asiat. Tuki ja 

asiakaspalvelu -kohdassa selvennettiin, että hallintapaneelin tulisi mahdollistaa viestintä 

yritysasiakkaiden ja verkkokauppa-alustajärjestelmän välillä. Sillä pitäisi voida lähettää 

virheilmoituksia / tukipyyntöjä ongelmatilanteissa ja lisäksi erityisesti lisäpalveluiden ostoon 

tulisi olla sopiva väylä. 

 

Hallintapaneelissa pitäisi olla asiakastietojen lisäksi saatavilla sopimustiedot ja sopimusta 

pitäisi olla helppo muuttaa suoraan paneelissa. Tuotteiden myyntiin lisäykseen kuuluu monia 

huomioitavia seikkoja, jotka selkeytettiin miellekartassa. Tuotetietojen syöttöön liittyviä 

asioita ovat tuotteiden määrä, myyntialustat, joille tuotteet halutaan myyntiin, 

käännöspalveluiden valinta ja mahdollinen tuotemerkkien rekisteröinti Kiinaan. 

Hallintapaneeliissa täytyy myös pystyä muuttamaan ja poistamaan tuotteita kätevästi ja 

näkemään varastosaldon. 

 

Muita toimintoja, joita hallintapaneelissa pitäisi pystyä hallinnoimaan, ovat tuotteiden 

lähettämiseen liittyvät asiat, lähetyksien seuranta ja asiakaspalautukset. Lisäksi sillä pitäisi 

hoitua maksuliikenne Pikioulta yritysasiakkaille eli toisin sanoen tuotteiden myynnistä 
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kertyneiden varojen tilitys. Lisäksi myyntiä täytyisi voida seurata ja siitä koostaa erilaisia 

raportteja. 

 

Lisäksi hallintapaneelissa tulisi voida ostaa markkinointipaketteja ja sopia niiden sisällöstä ja 

markkinointimateriaaleista. Lisäksi markkinointikampanjoita ja -toimenpiteitä pitäisi voida 

seurata jollain tasolla ja saada ainakin lopuksi raportti niiden tuloksista. Ominaisuuksiltaan 

hallintapaneelin pitäisi olla asiakaslähtöinen, helppokäyttöinen, informatiivinen ja selkeä, 

mutta myös sen verran kattava, että kaiken tarvittavan voi hoitaa sen avulla. Järjestelmänä 

sen tulisi olla kevyt ja nopea ja mahdollistaa verkkokauppa-alustajärjestelmän ongelmaton 

käyttö. 

 

Tuotteiden myyntiprosessin selventämiseksi koottiin aiheesta vielä prosessikuva. Kuvasta 12 

näkyy prosessi, jonka läpikäymällä tuotteiden myynti Pikioun palvelun mahdollistamilla 

verkkokauppa-alustoilla on mahdollista. Se alkaa palvelusopimuksesta, jonka jälkeen 

verkkokauppa-alustojen hallintapaneelin käyttö on mahdollista. 

 

 

Kuva 12: Pikioun ja yritysasiakkaan myyntiprosessi 
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Pikioun ja yritysasiakkaan (tuotetoimittaja/verkkokauppias) välille syntyneen sopimuksen 

jälkeen yritysasiakkaan on mahdollista myydä tuotteitaan Pikioun palvelun mahdollistamilla 

verkkokauppa-alustoilla. Yritysasiakkaan on siis tarkoitus toimittaa myyntiin lisättävien 

tuotteidensa tuotetiedot hallintapaneelissa, jonka jälkeen Pikiou lisää tuotteet myyntiin 

sovituille verkkokauppa-alustoille. Kun kuluttaja-asiakas tekee oston jossakin verkkokaupassa, 

rekisteröi Pikiou lähetyksen toimitettavaksi ja tekee tarpeelliset tulli-ilmoitukset. Tämän 

jälkeen Pikiou toimittaa yritysasiakkaalle osoitekortin ja tullauslomakkeen ja yritysäasiakas 

pakkaa ja lähettää lähetyksen kuluttaja-asiakkaalle käyttäen Pikioun toimittamia asiakirjoja. 

 

Prosessin hoiduttua Pikiou toimittaa yritysasiakkaalle maksun myydystä ja toimitetusta 

tuotteesta hallintapaneeliin. Pikiou laskuttaa hallintapaneelin käytöstä kuukausittain. Lasku 

toimitetaan hallintapaneeliin ja se muodostuu yritysasiakkaan palvelusopimuksen kuluista ja 

mahdollisista lisäpalveluista. 

3.2.4 Teemahaastattelu 

Haastattelu on tyypillinen havainnointikeino ja tiedonkeruumenetelmä, joka sopii moneen 

erilaiseen tilanteeseen. Sille tulee asettaa etukäteen tietyt tavoitteet, jotta on selvää, 

minkälaista tietoa haastattelulla halutaan saada. Pyrkimyksenä tulee olla mahdollisimman 

pätevän ja luotettavan tiedon saaminen. Koska tutkimustilanteessa haastattelu kohdistetaan 

tiettyyn yksilöön (tai ryhmään), saadaan sillä subjektiivista tietoa haastateltavan 

näkökulmasta. Kun haastateltava pystyy kertomaan itseään koskevista asioista 

mahdollisimman vapaasti, on mahdollista saada syvällistä tietoa nopeasti. Haastattelun avulla 

voidaan lisäksi selventää tai syventää asioita, joista on ensin hankittu tietoa muilla 

tiedonkeruumenetelmillä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 200–208; Ojasalo, Moilanen & 

Ritalahti 2015, 95.) 

Haastattelumuodot ovat eroteltavissa sen mukaan, miten strukturoitu ja muodollinen 

haastattelutilanne on. Muotoja ovat strukturoitu haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu eli 

teemahaastattelu, strukturoimaton eli avoin haastattelu ja syvähaastattelu. Tässä kohtaan 

avataan tarkemmin vaiheessa käytettävää puolistrukturoitua haastattelua eli 

teemahaastattelua. (Hirsjärvi ym. 2009, 200–208; Ojasalo ym. 2015, 96, 100.) 

Teemahaastattelu käydään nimensä mukaisesti teemoittain, jotka haastattelija on laatinut 

etukäteen. Teemat ovat lisäksi jaettavissa pää- ja alateemoihin, ja niihin liittyvät kysymykset 

tulee miettiä myös ennakkoon, mutta niiden esittämiselle ei ole tarkkaa järjestystä. 

Teemahaastattelu sopii aiheisiin, joissa käsitellään arkaluonteisia aiheita. Sitä on järkevää 

käyttää, kun tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin, eikä tutkimusasetelmaa ole määritelty 

tarkasti. Ennen teemahaastattelun toteutusta on usein tarpeellista etsiä hieman taustatietoja 

haastateltavista. (Hirsjärvi ym. 2009, 200–208; Ojasalo ym. 2015, 96, 100.) 
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Haastattelu edellyttää haastattelijalta aina valmistautumista ja kiinnostusta aiheeseen. Hyvät 

vuorovaikutustaidot ovat tärkeät. Tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolien tulisi olla 

motivoituneita. Haastattelun pituus vaihtelee aiheen ja haastattelumenetelmän mukaan ja se 

kannattaa yleensä nauhoittaa, jotta haastattelija voi muun muassa tarkkailla haastateltavan 

reaktioita ja palata haastattelutilanteeseen uudestaan. Haastattelut kirjoitetaan yleensä 

puhtaiksi eli litteroidaan, jonka jälkeen haastattelulla kerätty aineisto analysoidaan. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 200–208; Ojasalo ym. 2015, 96, 100.) 

3.2.5 Haastatteluiden toteutus 
 

Palvelumuotoiluprojektin tiedonkeruuta suoritettiin miellekarttojen koostamisen jälkeen 

teemahaastatteluilla, jotka kohdistettiin pääasiassa Pikiou Oy:n tuleviin tavarantoimittajina 

ja verkkokauppiaina toimiviin asiakkaisiin. Nämä yritysasiakkaat tulevat myymään tuotteitaan 

Pikioun koostamalla verkkokauppa-alustalla ja käyttämään nyt suunniteltavaa 

hallintapaneelin käyttöliittymää. Koska kohdeorganisaation liiketoiminta ei ollut 

opinnäytetyön tekovaiheessa vielä täysin alkanut, oli sopimusasiakkaiden määrä vielä 

vähäinen. Tästä syystä teemahaastatteluja suoritettiin myös muille verkkokauppa-alustoilla 

toimiville yrittäjille, ja lisäksi haastateltiin myös Pikiou Oy:n kolmea omistajaa. 

 

Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan, joista kolme oli Pikioun yritysasiakkaita, kaksi oli 

muita verkkokauppiaita ja kolme oli Pikioun omistajia. Näille kolmelle eri ryhmälle 

räätälöitiin omat teemahaastattelurungot, joiden kysymykset erosivat aavistuksen toisistaan, 

mutta teemat olivat kaikille samoja. Pikioun yritysasiakkaille suunnattu 

teemahaastattelulomake on liitteenä työn lopussa (liite 5). 

Teemahaastattelurungot koottiin miellekarttojen avulla saadun asiakasymmärryksen pohjalta. 

Teemahaastatteluiden tarkoituksena oli ymmärtää asiakkaiden tietoteknisiä ja 

käytettävyyteen liittyviä tarpeita. Teemahaastatteluiden pääteemat olivat haastateltavien 

tausta, heidän käytössä olevat digitaaliset käyttöliittymät, digitaalisten käyttöliittymien 

tärkeimmät ominaisuudet, digitaalisten käyttöliittymien tekniset ominaisuudet sekä 

kehitettävän hallintapaneelin toiminnallisuudet. Lisäksi kysyttiin haastateltavien näkemyksiä 

verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin tiettyjen ominaisuuksien tärkeydestä. 

Haastatteluilla haluttiin selvittää mm. digitaalisten käyttöliittymien käyttömieltymyksiä, 

minkälaisia digitaalisia käyttöliittymiä haastateltavat ovat tottuneet käyttämään, mitä 

ominaisuuksia käyttöliittymissä arvostetaan ja mitä toimintoja koetaan tarpeellisiksi olla 

verkkokauppa-alustan hallintapaneelissa, jotta tiedettäisiin, mitä käyttöliittymän 

suunnittelussa olisi oleellista tavoitella käyttäjien ja asiakkaiden näkökulmasta. 

Haastateltaville toimitettiin etukäteen kysymysrunko, jotta he ehtivät perehtyä aiheeseen 

ennen haastattelutilannetta. Haastattelut suoritettiin etäyhteydellä ja ne nauhoitettiin 

haastateltavien suostumuksella. Tarvittaessa kysymyksissä esiintyviä termejä (esimerkiksi 
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käytettävyys ja saavutettavuus) avattiin haastateltaville, jotta he ymmärsivät täysin kysytyt 

kysymykset ja niiden tarkoituksen. Haastattelutilanteessa esitettiin syventäviä lisäkysymyksiä 

teemojen aiheista. Pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman pätevää ja luotettavaa tietoa 

valittujen teemojen ympäriltä. Haastatteluilla saatu tieto analysoitiin ja koottiin teemoittain 

seuraavaan kappaleeseen. 

3.2.6 Haastatteluiden analysointi ja menetelmällä saadut tulokset 
 
Haastattelija kirjasi jo haastatteluiden aikana haastateltavien vastaukset muistiin suoraan 

haastattelulomakkeeseen, mutta kuunteli nauhoitteet ja litteroi tekstit jälkikäteen 

varmistaen, että kaikki oleellinen tuli kirjattua ylös. Koska tarkoituksena ei ollut tutkia 

haastateltavien ilmaisua tai vuorovaikutusta, vaan pelkkää haastatteluista esiin tullutta 

sisältöä, litterointia ei tehty sanatarkasti. 

 

Haastattelumateriaalille suoritettiin sisällönanalyysi, jonka tavoitteena oli ensin redusoida eli 

karsia epäoleelliset asiat, ja löytää kehittämistyön kannalta merkityksellinen aineisto. 

Aluksi haastatteluiden litteroinnin jälkeen kaikkien haastateltavien vastaukset koottiin 

teemoittain exceliin. Tämän jälkeen vastaukset luettiin läpi muutamaan kertaan 

kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Sitten aineistosta poimittiin ydinmerkitykset, jotka koottiin 

omaan tiedostoonsa teemajaottelua noudattaen. Samalla suoritettiin myös klusterointia, kun 

vastauksista haettiin yhtäläisyyksiä sanahaulla, jonka mukaan tietoa ryhmiteltiin. Jos sama 

asia toistui vastauksissa, merkattiin analysointitiedostoon rasteja asian esiintyvyyden mukaan. 

Eniten mainitut asiat nostettiin teemansa ensimmäiseksi ja vähiten mainitut viimeiseksi. 

Yksittäiset maininnat kuitenkin huomioitiin, sillä haastateltavien näkökulmat kysymyksiin 

vaihtelivat.  

 

Haastattelutiedon analysoinnissa etsittiin myös vastakohtia haastateltujen vastauksista. 

Näistä haastateltavista saatiin muodostettua erilaisia ryhmiä vastausten mukaan (esim. 

haluaako henkilö ulkoistaa markkinoinnin versus tuottaa sen itse). Tätä Ojasalon (2009, 100) 

mukaista ääriryhmittelyä tehtiin useamman teeman kohdalla. Lisäksi numeerisista 

vastauksista laskettiin keskiarvoja ja asetettiin vastausvaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 

vastausten mukaan. Haastattelujen analysoinnin jälkeen selville saadut tärkeimmät tulokset 

ja huomiot on kuvattu teemoittain alla olevaan posteriin (kuva 13). Niitä voi käyttää 

palvelumuotoiluprosessin seuraavissa vaiheissa hyväksi. 
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Kuva 13: Teemahaastatteluiden keskeisimmät tulokset 

 
Posterissa on esitetty teemahaastatteluiden keskeisimmät tulokset teemoittain diagrammeja 

ja listoja hyödyntäen. Kuusi eri teemaa on jaoteltu omiksi kokonaisuuksikseen posterille ja 

teemojen alle kuuluvat tulokset on värikoodattu, jotta lukija tietää, mikä tieto kuuluu 

mihinkin teemaan. Posteri löytyy myös liitteistä työn lopusta (liite 6). 

 

Haastatteluin saadut tärkeimmät ja keskeisimmät asiat esitetään seuraavissa kappaleissa. 

käyttäjien kokemus verkkokauppatoiminnasta vaihteli 15 vuoden ja täyden kokemattomuuden 

välillä. Lähes 5/8 vastaajista kertoi käyttävänsä käytössä olevia hallintajärjestelmiä vain 

tietokoneella, mutta loput 3 käyttivät niitä myös puhelimella. 

 

Haastatellut pitivät käyttöliittymien tärkeimpinä ominaisuuksina tasapistein helppoa 

navigointia ja nopeutta. Niiden jälkeen suurimpia asiakastarpeita olivat saavutettavuus ja 

toimiva tuki. Myös mobiiliystävällisyyttä ja mahdollisuutta käyttää eri laitteilla pidettiin 

tärkeänä. Vähemmän merkityksellisiä asioita olivat visuaalisesti miellyttävä ulkonäkö ja 
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räätälöitävyys. Muita erikseen mainittuja asiakkaille tärkeitä ominaisuuksia olivat 

helppokäyttöisyys ja se, että kaiken tarpeellisen saa tehtyä samassa käyttöliittymässä, jotka 

useimmat vastaajista mainitsivat. Ärsyttävimpinä ominaisuuksina pidettiin hitautta, heikkoa 

ymmärrettävyyttä, bugeja, chatbotteja ja tukipyyntöjen vaikeutta.  

 

Käyttöliittymien käyttömukavuutta lisääviä toiminnallisuuksia olivat erityisesti kuvakkeet ja 

symbolit, automaattinen tekstinsyöttö, kirjautumistietojen tallentuminen, 

sisäänkirjautuneena pysyminen, käyttäjän mukaan vaihtoehtojen tarjoaminen, toimivat 

hakutoiminnot sekä selkeä rakenne. Lisäksi käyttöliittymiltä toivottiin 

synkronointimahdollisuutta toisiin palveluihin, edistymispalkkeja ja selkeitä ohjeita tekstinä. 

Mieluisena kirjautumistapana pidettiin yksimielisesti sähköpostiosoitteella ja salasanalla 

kirjautumista. Mobiiliversiossa olisi syytä olla mahdollisuus laittaa päälle kasvo- tai 

sormenjälkitunnistus. Vain yksi vastaaja kahdeksasta ei halunnut käyttää kaksivaiheista 

tunnistautumista kirjautumisen yhteydessä. 

 

Tukea käyttöliittymän käytössä vastaajat toivoivat saavansa pääasiassa chatissa ihmisen 

kanssa keskustellen. Chatin aukioloaikojen ulkopuolella toivottiin tukea saatavan nopealla 

sähköpostivastauksella, mutta myös vikailmoituslomakkeella hallintapaneelista käsin. Esiin 

nousseita ideoita tuen tarjoamiseen olivat puhelimitse jätettävä ääniviesti ja ehdotus siitä, 

että asiakaspalvelija näkisi asiakkaan ruutunäkymän palvellessaan tätä. Haastatteluissa 

todettiin myös, että tukiväyliä tulisi olla useita erilaisia tilanteita varten. 

 

Käyttäjistä useampi kuin yksi nimesi suosikkikäyttöliittymäkseen käytettäyyden näkökulmasta 

Osuuspankin pankkipalvelun, Canva-suunnitteluohjelman, Slack-viestintäpalvelun, Spotifyn-

musiikkipalvelun, Netflix-streemauspalvelun sekä sosiaalisen kuvien jakopalvelu Instagramin. 

Myös DNA Minun palveluni, Microsoft Dynamics 365, Google Workspace, S-mobiili, FatSecret, 

Polar Flow, HSL, Airbnb ja Twitch.tv-striimauspalvelu saivat ääniä. 

 

Kun haastatellut miettivät Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneeliin tulevia 

ominaisuuksia, pidettiin tärkeimpänä helppoa navigointia ja sen jälkeen nopeutta. Toimiva 

tuki nousi saavutettavuuden edelle. Niiden jälkeen tärkeysjärjestyksessä tulivat mahdollisuus 

käyttää eri laitteilla, visuaalisesti miellyttävä ulkonäkö ja vähiten tärkein oli näkymän 

räätälöintimahdollisuus. 

 

Hallintapaneelin toiminnallisuuksiksi toivottiin tuotteiden myyntiin lisäämisen ja niiden 

hallinnoinnin (muutokset ja poistaminen) lisäksi myyntisivun esikatselumahdollisuutta. Lisäksi 

haluttiin, että tuotteiden käännösten ostaminen olisi helppoa, ja että voisi itse kätevästi 

valita, missä verkkokauppa-alustoilla mikäkin tuote näkyy. 50% halusi tuotteiden 

lisäämisprosessin hoituvan CSV-tiedostolla (manuaalinen täyttö tai tietojen siirto 
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lomakkeelle), 25% halusin syöttää tiedot selaimessa suoraan hallintapaneeliin ja loput 25% 

toivoivat, että tuotetiedot voisi tuoda suoraan omasta ulkoisesta järjestelmästä. 

 

Hallintapaneelin haluttiin tuovan helpotusta tilausten myynti- ja jakeluprosessin (logistiikka) 

seurantaan. Siellä pitäisi näkyä varastosaldot, jotka ottavat huomioon myyjän muidenkin 

verkkokauppojen saldot. Haastatteluissa nousi esiin myös, että asiakaspalautusten 

hallinnointiin olisi tärkeää miettiä toimiva ratkaisu. 

 

Haastateltavien keskuudessa haluttiin, että myyjillä olisi mahdollisuus muokata 

tilausvahvistukset oman brändin mukaisiksi. Lisäksi hallintapaneelissa pitäisi onnistua 

asiakaspalvelu omiin asiakkaisiin ja sinne olisi hyvä saada koottua asiakasrekisteri, jossa 

näkyisi asiakkaiden profiilit ja ostohistoria. Toivottiin, että asiakkaita voisi luokitella eri 

kriteerien mukaan ja asiakasryhmille olisi helppo lähettää uutiskirjeitä, jotka voisi valita 

hallintapaneelin uutiskirjevarastosta. 

 

Kaikki haastateltavat toivoivat erilaisia analytiikkatyökaluja, joista voisi seurata myyntiä 

tuote- ja asiakaskohtaisesti ja näkisi esim. paljon saatavia on tulossa. Haastateltavista 

suurimmalle osalle kävi myynneistä kertyneiden maksujen tilitysväliksi kaksi viikkoa. Puolet 

halusivat määritellä automaattisen siirtosyklin itse. Kolmelle oli tärkeää voida siirtää saamisia 

tarvittaessa itse. 

 

100% haastatelluista oli valmiita ulkoistamaan markkinointia Pikioulle. Syynä tähän oli se, 

etteivät haastateltavat kokeneet tietävänsä eri maiden markkinointitavoista ja -kanavista 

tarpeeksi. He toivoivat, että voisivat vaikuttaa markkinointiin sen verran, että tietäisivät 

yrityksen brändin ja viestin olevan markkinointimateriaalissa oikeellinen. Esiin nousi, että 

markkinoinnin ostaminen pitäisi olla helppoa ja siihen pitäisi olla valmiita paketteja, joihin 

olisi mahdollista ottaa kestotilaus. 

 

Yksi haastateltava toi esiin, että hyvä vaihtoehto olisi, että asiakas itse tuottaisi 

markkinointimateriaalit ensin, ja sitten markkinoija muokkaisi ne kohdemaassa toimivaan 

muotoon (esim. Kiinan markkinoille), ja hyväksyttäisi sitten yritysasiakkaalla. Useimmat 

totesivat, että kun markkinoinnin tuloksellisuus olisi todettu, voisivat haastateltavat luottaa 

markkinointimateriaalin tuottamisen ja kohdentamisen Pikioulle kokonaan. Myös 

markkinoinnin analytiikkaa haluttiin seurata hallintapaneelissa ja erityisen tärkeänä 

asiakastarpeena esiin nousi kampanjakohtaisen koonnin saaminen markkinointikampanjan 

loputtua. 

 

Pikioun omistajat toivoivat, että hallintapaneeli olisi kevyt ja teknisesti yksinkertainen 

toteuttaa. Muut haastateltavat toivoivat, että hallintapaneeli toimisi itsenäisenä 
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järjestelmänä kooten kaiken tarvittavan pienyrittäjiä silmällä pitäen. Yhtä tärkeänä pidettiin 

integroitavuutta ison verkkokaupan valikoimaan ja asiakkaiden omiin järjestelmiin, jotta 

useita verkkokauppoja hallinnoivat yrittäjät voisivat hoitaa toimintaansa jatkossakin omista 

järjestelmistä käsin. 

 

Lisäksi esiin nousi, että hallintapaneelissa täytyisi huomioida erilaisilla IT-taidoilla varustetut 

käyttäjät. Toivottiin, että kaikki tärkeimmät toiminnot näkyisivät pääruudulla. 

Haastatteluissa painotettiin, että hallintapaneelilla suoritetut prosessit tulisivat olla 

läpinäkyviä palveluiden hinnoittelua myöten. Toivottiin myös, että eri verkkokauppa-

alustoista olisi saatavilla kokonaisvaltaisia, mutta helposti ymmärrettäviä videoesittelyjä. 

Hallintapanellin käyttökieliksi haluttiin suomi ja englanti. 

Kaikki kahdeksan haastattelua tuottivat samansuuntaista tietoa, vaikka poikkeuksia 

haastateltavien mieltymyksissä olikin. Uusilla haastatteluilla ei olisi todennäköisesti enää 

saatu kehittämistehtävän kannalta oleellista uutta tietoa ja näin ollen haastatteluissa 

saavutettiin saturaatiopiste (Ojasalo 2009, 100). Teemahaastatteluiden avulla saatua tietoa 

pidettiin myös luotettavana, sillä kenelläkään haastateltavalla ei nähty olevan syytä antaa 

virheellistä tietoa. 

Pikioun yritysasiakkailla oli suurin motivaatio kertoa näkemyksiään ja esittää toiveita 

hallintapaneelin toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista, koska lopputuotos tulee heidän 

käyttöönsä. Toisaalta saadun tiedon luotettavuuteen vaikuttaa se, onko haastatelluilla ollut 

riittävästi tietoa ja ymmärrystä aiheesta. Käyttöliittymiin paremmin perehtyneet henkilöt 

olisivat voineet tuottaa käytettävyyden sekä käyttöliittymäominaisuuksien ja toimintojen 

näkökulmasta hyödyllisempää tietoa, mutta haastattelemalla oikeita asiakkaita ja käyttäjiä 

saavutettiin ainakin ymmärrystä juuri käyttöliittymää käyttävän ryhmän tarpeista. 

Toimeksiantajayrityksen omistajat halusivat tietenkin myös saavuttaa mahdollisimman 

toimivan lopputuloksen. Kuitenkin heidän vastauksia analysoidessa tuli ottaa huomioon, että 

heillä saattoi olla valmiiksi käsitys siitä, millainen hallintapaneelista tulee, eivätkä he 

välttämättä pystyneet asettumaan käyttäjän rooliin. Toisaalta aiheeseen perehtyneiden 

yrittäjien tietämys on erittäin arvokasta, ja sen huomioimisella varmistetaan, että 

lopputuotos on toimeksiannon mukainen ja mieluisa yrityksen asiakkaiden lisäksi yritykselle 

itselleen. 

3.1.3 Design drivers ja niiden valinta 

Design driverit eli suunnitteluohjurit ovat suunnittelun ohjaimia, jotka on johdettu 

tutkimustuloksista. Niiden tarkoituksena on auttaa tuomaan asiakkaiden tarpeet, tavoitteet ja 

motivaatio suunnittelutyön keskiöön. Kun design driverit on valittu huolella ja oikein, 

pystyvät suunnittelijat hyödyntämään niitä selkeiden konseptien luomisessa. Design driverit 
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kiteyttävät sen, mitä suunniteltavan palvelun tulisi käyttäjälle tarjota, ja mihin käyttäjän 

tarpeeseen sen pitäisi vastata. (Tuulaniemi 2011, 69.)  

Haastatteluilla saavutetun asiakasymmärryksen pohjalta suunnittelutyölle valittiin design 

driverit. Vastausten analysoinnin perusteella design drivereiksi valittiin neljä suunnittelua 

ohjaavaa asiakasvaatimusta. Ne on esitettynä alla olevassa kuvassa 14. 

 

Kuva 14: Palvelumuotoiluprojektin design driverit 

Design drivereiksi asetettiin: 1) kaiken tarpeellisen pitää onnistua samassa käyttöliittymässä 

2) hallintapaneelia ensi kertaa käyttävän tulee oppia keskeiset toiminnot nopeasti 3) toimiva 

tuki ja 4) hallintapaneelin täytyy sopia käytettäväksi ainoana verkkokauppa-alustan 

hallintajärjestelmänä, mutta sopia myös integroitavaksi asiakkaiden omiin järjestelmiin. 

3.3 Palvelumahdollisuuksien löytäminen, ideointi, kehittäminen ja konseptointi 
 

Tavoitteiden ollessa selvillä design drivereiden asettamisen jälkeen siirryttiin 

palvelumuotoiluprosessin toiseen osaan, jonka tarkoituksena on löytää 

palvelumahdollisuuksia, ideoida, kehittää ja lopulta konseptoida suunnittelutyö. 
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Ensimmäiseksi menetelmäksi valittiin persoonien luominen, sillä verkkokauppa-

alustajärjestelmän hallintapaneelin käyttäjäryhmät eroavat jonkin verran toisistaan. 

Haastatteluilla selvisi, että eroavia tekijöitä ovat erityisesti tavoitteet, tarpeet ja 

käyttömieltymykset. Persoonat olivat myös oiva tapa havainnollistaa teemahaastatteluin 

saavutettua analysoitua käyttäjätietoa ja asiakasymmärrystä. 

 

Kun persoonien luonnin pohjalta tiedettiin kenelle suunnitellaan, oli tarpeen ideoida ja pohtia 

tarkemmin suunniteltavan digitaalisen käyttöliittymän rakennetta ja ominaisuuksia. Tähän 

valittiin menetelmäksi benchmarking. Se kohdennettiin teemahaastatteluissa selvitettyihin 

asiakkaiden mielestä käytettävyydeltään erinomaisiin digitaalisiin käyttöliittymiin. 

Menetelmän tavoitteena oli löytää erityisesti hyviä teknisiä ratkaisuja ja saada ideoita, jotka 

olisi mahdollista sopeuttaa kehitettävään käyttöliittymään. 

 

Ideoiden saannin ja hyvien käytänteiden löytämisen jälkeen sen astista kehitystyötä kuvattiin 

rautalankamallintamisella. Luodulla rautalankamallilla haluttiin selventää pääasiassa 

suunnitellun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin navigaatiorakennetta ja siihen 

tulevia toimintoja. Rautalankamalli hyväksytettiin toimeksiantajalla ennen kuin 

palvelumuotoilutyötä jatkettiin seuraavaan vaiheeseen. 

 

Tämän jälkeen käyttöliittymää luonnosteltiin sketch map -menetelmän avulla. Menetelmää 

käytettiin, jotta kehittämistyöhön saatiin mukaan konkretiaa ilman aikaa vieviä tarkkoja 

graafisia suunnitelmia. Menetelmän tarkoituksena olikin luonnostella ja esittää nopeasti 

hiomaton malli käyttöliittymästä. 

 

Sketch mappingin jälkeen koettiin kehitetyn palvelun olevan valmis konseptoitavaksi. 

Konseptointi tehtiin käyttökuvausmenetelmän avulla työpajassa yhdessä toimeksiantajan 

edustajien sekä palvelun tulevien käyttäjien kanssa. Siinä konseptin perustietojen 

määrityksen lisäksi kuvattiin hallintapaneelin käyttöä tarkasti, jotta oli mahdollista 

tarkastella hallintapaneelin käyttöä asiakaslähtöisesti, ja löytää mahdollisesti kehityskohteita 

tai aukkoja palvelusta ennen käyttöliittymän prototyypin luomista. 

 

Konseptin kokoamisessa palvelu ja käyttöliittymä tarkentui huomattavasti ja siitä karsiutui 

turhana pidettyjä toimintoja pois. Käyttöliittymästä ja sen toimintojen käytöstä luotiin 

yksityiskohtainen kuvaus. Konseptoinnin ja sketch mappingin luonnosten pohjalta 

käyttöliittymästä tehtiin protototyyppi. Sen suunnitteluun hyödynnettiin käyttäjätiedon, 

asiakasymmärryksen ja benchmarkatuista palveluista opitun tiedon lisäksi olemassa olevaa 

tietoa käyttöliittymäsuunnittelusta (luku 2.2 Käyttöliittymäsuunnittelu) ja hyvistä 

käytänteistä. 
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3.3.2 Persoonat 
 

Persoona on fiktiivinen profiili, joka edustaa tiettyä ryhmää, kuten palvelun käyttäjiä tai 

yrityksen asiakkaita. Persoonien avulla mahdollistetaan selkeämmän kuvan saaminen siitä 

kyseisestä käyttäjäkunnasta, heidän tavoitteistaan sekä persoonallisista piirteistään, joille 

tuotetta tai palvelua ollaan kehittämässä. Persoonien luominen suuntaa myös ajattelua, 

asenteita ja suunnittelua käyttäjäkeskeisemmäksi (Sinkkonen ym. 2009b, 134).(Guðjónsdóttir 

2010, 64; Sinkkonen ym. 2009b, 134; Stickdorn, Lawrence, Hormess & Schneide, 2018, 40-41.) 

 

Persoonat auttavat työryhmää samaistumaan tuleviin käyttäjiin ja tiivistävät käyttäjäryhmän 

suunnitteluun vaikuttavat piirteet, jolloin ne on helppo pitää mukana suunnittelutyössä sekä 

kommunikoida eri sidosryhmille prosessin aikana. Persoonien avulla voidaan perustella 

suunnittelutyössä tehtyjä valintoja sekä toteutuksia. (Adlin & Pruit 2006, 45; Guðjónsdóttir 

2010, 64; Sinkkonen ym. 2009b, 134; Stickdorn ym. 2018, 40-41.) 

 

Persoonien ei ole tarkoitus olla stereotypioita vaan malliesimerkkejä, jotka perustuvat 

oikeisiin tutkimuksiin ja taustatietojen keräämiseen. Persoona ei myöskään edusta tiettyä 

käyttäjää tai asiakasta, vaan se on läpileikkaus eri käyttäjistä. Persoonat ovat siis fiktiivisiä, 

mutta kuitenkin kokonaisvaltaisia kuvauksia oikeista ihmisistä, heidän taustoistaan, 

mieltymyksistään, odotuksistaan, toiveistaan ja tarpeistaan esimerkiksi suunniteltavaa 

tuotetta tai palvelua kohtaan. On tärkeä kuitenkin muistaa, että persoonien omat 

henkilökohtaiset tavoitteet ja toiveet eivät ole tehtäviä, jotka olisi pakko toteuttaa. Niiden 

avulla suunnittelijat pystyvät paremmin hahmottamaan sekä ymmärtämään, millaisia 

odotuksia ja tarpeita lopputuotteeseen kohdistuu. (Adlin & Pruit 2006, 45; Guðjónsdóttir 

2010, 64; Stickdorn ym.  2018, 40-41.) 

 

Usein persoonalle keksitään nimi ja sille etsitään havainnollistava kuva. Lisäksi persoonista 

kerrotaan demografiset tiedot, kuten ikä, sukupuoli ja kansallisuus. Persoonan suhtautuminen 

tiettyyn asiaan tai elämään yleisesti kiteytetään lainauksella tai sitaatilla. Tyypillistä on myös 

kuvata persoonaa erilaisilla tunnelmakuvilla (mood images), jotka paljastavat enemmän 

persoonan motiiveista ja tavoitteista tai harrastuksista. Muut määritettävät asiat riippuvat 

suunnittelukohteesta. Oleellista voi olla kertoa persoonan tietoteknisistä taidoita, 

käyttöympäristöstä, elämäntyylistä, roolista, tavoitteista, tarpeista, osaamisesta, tehtävistä 

ja käyttäjäkokemuksesta. (Sinkkonen ym. 2009b, 127-131; Stickdorn ym. 2018 40-41.) 

3.3.3 Persoonien luominen ja menetelmällä saadut tulokset 
 

Teemahaastatteluista saatujen tietojen analysoinnin pohjalta luotiin neljä käyttäjäpersoonaa 

(kuvat 15 ja 16). Persoonat ovat kuvitteellisia, mutta kuvastavat todellisia potentiaalisia 
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verkkokauppa-alustajärjestelmän ja sen hallintapaneelin käyttäjiä. Persoonakortteihin on 

koottu suunnittelutyön kannalta oleellista tietoa. 

 

Persoonakorteissa kerrotaan kunkin persoonan nimen, iän ja harrastuksien lisäksi historia 

tuotetoimittajana, myyntiin tuotavat tuotteryhmät, muut käytössä olevat myyntikanavat, 

käyttöön otettavat Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustajärjestelmän verkkokaupat, 

hallintapaneelin käyttötarpeet ja lisäksi on kerrottu, millä tavoin persoona haluaisi lisätä 

tuotteensa myyntiin. Lisäksi on määritetty haluaako persoona ulkoistaa markkinoinnin ja mikä 

on hänen tarve markkinointianalytiikan seuraamiselle. Näiden lisäksi korteissa on kerrottu 

persoonan tietotekniset taidot, käyttöliittymäsuosikit ja ominaisuudet, joita he arvostavat 

digitaalisissa käyttöliittymissä. Persoonakorttien alareunaan on koottu myös persoonaa 

kuvastava mood board, jossa on käyttäjäpersoonaa kuvaavia kuvia. Luodut persoonakortit 

löytyvät alla olevan kuvan lisäksi liitteistä (liite 7 ja liite 8), jotta niitä pystyy tarkastelemaan 

paremmin. 

 

 

Kuva 15: Teemahaastatteluista saatujen tietojen analysoinnin pohjalta luodut 

käyttäjäpersoonat Kristo ja Tanja 
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Kuva 16: Teemahaastatteluista saatujen tietojen analysoinnin pohjalta luodut 

käyttäjäpersoonat Johan ja Reetta 

 

Ensimmäinen persoona on 52-vuotias Kristo, joka työskentelee suuren verkkokauppayrityksen 

hallituksen puheenjohtajana. Hän on ollut verkkokauppatoimijana yli 15 vuotta. 

Tuoteryhmään, jonka hän on tuomassa Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustoille myyntiin, kuuluu 

pelejä, leluja sekä kirjoitus- ja muistiinpanovälineitä. Hän on kiinnostunut Pikiou Oy:n Kiinan 

markkinoilla toimivista myyntialustoista: WeChatista, Taobaosta, Pikiou.cn:stä. Pikioun 

kanavien lisäksi tuotteita on myynnissä hänen yrityksensä omassa verkkokaupassa sekä 

monissa muissa myyntikanavissa. 

 

Kristolle on tärkeää, että Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin toiminnot 

ovat integroitavissa hänen yrityksensä käyttämiin järjestelmiin, jotta niitä kaikkia voi 

hallinnoida yhdessä toiminnanohjausjärjestelmässä. Vaatimus koskee myös tuotteiden 

myyntiin lisäystä, joka pitäisi tapahtua samalla järjestelmällä kuin kaikkien muidenkin 

myyntialustojen tuotteiden lisäys. Kristo haluaisi ulkoistaa kaiken Kiinan markkinoilla 

tapahtuvan markkinoinnin Pikioulle helppouden vuoksi. Hän on kiinnostunut kuulemaan 

ainoastaan markkinointikampanjoiden lopputulokset. 

 

Kriston tietotekniset taidot ovat hyvät. Hänellä on kokemusta oman verkkokaupan käyttöön 

suunnitellusta kokonaisvaltaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä ja hänen 
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verkkokauppayrityksensä työllistää myös ohjelmoijia, jotka pystyvät hoitamaan vaativammat 

järjestelmämuutokset. Hän arvostaa digitaalisissa käyttöliittymissä turvallisuutta ja sitä, että 

kaiken saa tehtyä keskitetysti samalla järjestelmällä. Hänen suosikkikäyttöliittymänsä ovat 

Airbnb-majoituspalvelu ja Osuuspankin verkkopankkipalvelu. Kristo pelaa vapaa-ajallaan 

tennistä, lukee ja matkustelee paljon. 

 

Toinen luotu käyttäjäpersoona on 42-vuotias Tanja. Hänellä on oma pieni suomalaista 

kosmetiikkaa ja ihon- ja hiustenhoitotuotteita myyvä verkkokauppa Suomessa, jota hän on 

pyörittänyt viisi vuotta. Hänkin on kiinnostunut viemään tuotteitaan myyntiin Kiinan 

markkinoille ja on siksi kiinnostunut Pikioun myyntialustoista WeChatista ja Pikiou.cn:stä. Jos 

myynti on menestyksekästä, voisi hän laajentaa myös Taobao-verkkokauppaan. 

 

Hän yhdistäisi mielellään Pikioun hallintapaneelin ja oman verkkokaupan tiedot samaksi 

tietokannaksi. Hän on halukas lisäämään tuotteet myyntiin itse CSV-tiedostolle koodaten. 

Tanja haluaa hyödyntää omaa markkinointimateriaalia ja osallistua markkinoinnin 

tuottamiseen. Hän haluaa myös seurata tuotekohtaista analytiikkatietoa markkinoinnista. 

 

Tanjan tietotekniset taidot ovat erinomaiset ja useat verkkokauppa-alustat ovat hänelle 

tuttuja, sillä hän on itse pyörittänyt verkkokauppatoimintaa niillä. Hän arvostaa 

käyttöliittymissä virheettömyyttä, nopeutta ja esteettisesti miellyttävää ulkonäköä. Hänen 

käyttöliittymäsuosikkinsa ovat Microsoft Dynamics 365 toiminnanohjausjärjestelmä, Slack-

keskustelu- ja yhteistyösovellus ja Adoben suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmat. 

Kauneudenhoito ja graafinen suunnittelu ovat Tanjan intohimoja, ja lisäksi hän pitää 

ruoanlaitosta. 

 

Kolmas käyttäjäpersoona on 30-vuotias Johan, joka on toiminut suomalaisten gourmet-

ruokatuotteiden ja alkoholijuomien tuotetoimittajana vuoden verran. Hän haluaisi keskittyä 

Aasian vientiin ja aikoo tuoda tuotteensa myyntiin Pikioun kanavista WeChattiin ja 

Taobaohon. Tällä hetkellä hänellä ei ole käytössä muita myyntikanavia. 

 

Johan käyttäisi Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelia ainoanan 

järjestelmänä, joten siellä pitäisi pystyä hallinnoimaan kaikkea tarpeellista. Hän lisäisi 

tuotteensa myyntiin itse kirjoittamalla tuotetiedot CSV-tiedostolle. Johan voisi ulkoistaa 

markkinoinnin Pikioulle, kunhan saisi tarkistaa markkinointimateriaalit ennen julkaisua. Hän 

on kiinnostunut seuraamaan useampaa markkinoinnin tunnuslukua reaaliajassa. 

 

Johanilla on hyvät tietotekniset taidot ja hän arvostaa käyttöliittymissä näkymän räätälöintiä 

ja mobiiliystävällisyyttä, sillä hän on usein menossa ja tottunut hoitamaan työasioita 

älypuhelimellaan. Johanin lempikäyttöliittymiä ovat Twitch-streemauspalvelu, Polar Flow 
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urheilukellon datan seurantaan ja Spotify-musiikkisovellus. Johan harrastaa alamäkipyöräilyä, 

streemausta ja erikoisoluita. 

 

Viimeinen luotu persoona on 35-vuotias Reetta. Reetalla ei ole vielä kokemusta yrittäjyydestä 

tai myynnistä. Hän haluaa tuoda itse valmistamiaan sisustustavaroita Pikioun kautta myyntiin 

Amazoniin ja eBayhin, eikä hänellä tulisi olemaan muita myyntikanavia. Reetta käyttäisi 

ainoastaan Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelia toimintaansa. 

 

Hän toivoisi voivansa lisätä tuotteet myyntiin selaimessa toimivassa hallintapaneelissa yksi 

kerrallaan, ja pystyvänsä samalla esikatselemaan, miltä tuotesivu verkkokaupassa näyttää. 

Reetta olisi halukas ostamaan markkinointikampanjoita silloin tällöin, mutta muuten 

markkinoi tuotteitaan itse sosiaalisen median kanavissa. Markkinointikampanjoiden tuloksia 

hän haluaa seurata reaaliajassa. 

 

Reetan tietotekniset taidot ovat auttavat ja hänellä on kokemusta verkkokauppa-alustoista 

lähinnä ostajan roolissa. Hän arvostaa digitaalisissa käyttöliittymissä helppokäyttöisyyttä ja 

toimivaa tukea. Hänen suosikkejaan ovat monipuolinen ja helppokäyttöinen 

kuvankäsittelyohjelma Canva ja sosiaalinen kuvien jakopalvelu Instagram. 

3.2.2 Benchmarking 

Benchmarking on vuorovaikutteisen oppimisen menetelmä, jonka tavoitteena on toiminnan 

sekä kilpailu- ja suorituskyvyn parantaminen toisilta oppimalla. Benchmarkingin 

toimintaperiaatteena on vertailla ja arvioida tilanteeseen sopivien yritysten — monesti 

kilpailijoiden tai esikuvien — tuotteita, palveluja, strategiavalintoja tai toimintatapoja. Tämä 

mahdollistaa parhaiden käytäntöjen löytymisen, jonka jälkeen niitä voi hyödyntää omassa 

liiketoiminnassaan. (Hotanen, Laine & Pietila ̈inen 2001, 6-8.) 

Benchmarkingissa kohteen valinnan perustana käytetään esimerkiksi yrityksen 

asiakastyytyväisyyttä, taloudellista menestystä tai jotain muuta menestystekijää. 

Benchmarkattavan yrityksen ei tarvitse olla välttämättä samalta toimialalta. 

Käyttäjälähtöinen palvelumalli, toimivat verkkosivut tai tehokas mainoskampanja voivat olla 

syitä valita yritys benchmarkingin kohteeksi. Esim. verkkosivun ollessa kohteena, voidaan 

tarkastella ja verrata vaikkapa verkkosivujen vastaavuutta, asiakaspalvelun toimivuutta tai 

sivun navigointia. Määrälliset mittarit ovat hyviä vertailukohteita, mutta tärkeintä on 

ymmärtää taustatekijät, jotka ovat vaikuttaneet tarkasteltavan yrityksen menestykseen eri 

osa-alueilla. Benchmarkingia voidaan hyödyntää myös uuden palvelun suunnittelussa. 

Tutkimalla vastaavia palveluja, voi benchmarkkaamalla saada oman palvelun suunnitteluun 

uusia ideoita ja käyttökelpoisia vinkkejä. Oleellista on myös saada saatu tieto sopeutettua 

omaan yritykseen/palveluun. (Hotanen ym. 2001, 6-8; Watson 2007, 3-8.) 
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Palvelumuotoilussa hyödynnetään pääasiassa prosessi-benchmarkingia, jonka tavoitteena on 

nimenomaan selvittää ja löytää liiketoimintaprosessien taustalla olevat parhaat käytännöt, 

joita on mahdollista soveltaa oman suorituskyvyn parantamiseen (Watson 2007, 5). 

Benchmarking asiantuntija Robert C. Camp (1994, 19-21) esittelee kymmenportaisen 

liiketoiminnan benchmark-prosessin, joka pitää sisällään viisi päävaihetta: 1) suunnittelu, 2) 

analysointi, 3) integraatio, 4) toiminta ja 5) kypsyys. 

Näistä vaiheista ensimmäinen (suunnittelu) pitää sisällään benchmarkingin kohteen 

valitsemisen, benchmarkingin määrittelyn, tiedonkeruutavan valitsemisen ja itse 

tiedonkeruun. Toisessa vaiheessa (analysointi) tarkastellaan suorituskyvyn eroja ja etsitään 

parhaat toimintamallit. Kolmannessa vaiheessa (integraatio) kommunikoidaan tuloksista ja 

määritellään uudet tavoitteet yritykselle. Neljännessä vaiheessa (toiminta) laaditaan 

täsmällinen suunnitelma toimintamallien käyttöönotosta, otetaan ne käyttöön ja raportoidaan 

tuloksista. Viimeinen vaihe (kypsyys) käsittää määrityksen sille, milloin tavoitteet on 

saavutettu. Benchmarkingia kehotetaan pitämään jatkuvana prosessina kilpailukyvyn 

ylläpitämiseksi (Camp 1994, 19-21.) 

3.2.3 Benchmarkingin toteutus ja menetelmällä saadut tulokset 

 

Haastatteluissa kysyttiin haastateltavien suosikkeja digitaalisista käyttöliittymistä erityisesti 

käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Hyväksi todettujen ja todellisten käyttäjien 

suosiossa olevien hallintajärjestelmien, sovellusten ja sivustojen oletettiin olevan 

käyttäjälähtöisiä ja helppokäyttöisiä tai muuten ominaisuuksiltaa sellaisia, että niiden 

käytettävyys on korkealla tasolla. Yleisesti käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin 

jonkin järjestelmän toimintoja voidaan käyttää sen tarkoitukseen (Nielsen 2012). Tämän 

vuoksi niistä eniten mainitut on valittu benchmarkingin kohteeksi. 

 

Benchmarkingiin valittiin mukaan haastattelijoiden mielestä käytettävyydeltään esimerkillisiä 

digitaalisia käyttöliittymiä, joissa on hallintapaneeli. Hallintajärjestelmistä esiin nousivat 

verkkosivujen suunnitteluun tarkoitettu WIX ja CRM-järjestelmä Microsoft Dynamics 365 for 

customer engagement. Useita mainintoja saaneita digitaalisia palveluita olivat myös 

graafiseen suunnitteluun käytettävä Canva, DNA-operaattoripalvelun Minun Palveluni sekä 

Osuuspankin verkkopankkipalvelu. Lisäksi mukaan benchmarkingiin valittiin haastatteluissa 

esiin noussut erityisesti mobiilisovelluksena toimiva kuva- ja yhteisöpalvelu Instagram 

(suunnitteluvaihe). Kuvassa 17 on benchmarkattujen käyttöliittymien ruutunäkymiä. 
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Kuva 17: Ruutunäkymät benchmarkatuista käyttöliittymistä 

Edellä mainittuja digitaalisia käyttöjärjestelmiä haluttiin benchmarkata, jotta saataisiin 

selville niiden menestystekijöitä — toimivia ratkaisuja ja hyviä ominaisuuksia — joita voisi 

ottaa huomioon kehitettävän verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin 

käyttöliittymän suunnittelussa. Benchmarkingiin valittiin arvioitaviksi asioiksi käytettävyyden 

määritelmään liittyvät ominaisuudet, kuten ymmärrettävyys, opittavuus, muistettavuus, 

käytön tehokkuus, kattavuus, vaivattomuus ja esteettinen miellyttävyys. Benchmarkattaviksi 

asioiksi valittiin lisäksi suunnittelutyön design drivereihin tiiviisti liittyen käyttöliittymien 

layout, navigointi, tiedon löytäminen, hakutoiminnot, räätälöinti, tuki ja yhteydenottoväylät 

sekä käyttöä helpottavat toiminnot. 

Tietoa päätettiin kerätä tarkastelemalla kyseisiä käyttöliittymiä käyttäjän näkökulmasta. 

Huomiota kiinnitettiin benchmarkattaviin asioihin käyttöliittymää käyttäen ja sitä tutkien. 

Palvelun tarjoamaa tukea tutkittiin esimerkiksi määrittämällä siihen varatut väylät ja 

kokeilemalla niiden toimivuutta jättämällä palveluun kysymyksiä. Käytettävyysominaisuuksien 

arviointi oli subjektiivista ja tehty opinnäytetyön laatijan toimesta. 

Jokainen palveluista vaati kirjautumisen, joten jos tunnuksia ei löytynyt ennestään, ne 

luotiin. Osuuspankin verkkopankkipalvelun sekä Microsoft Dynamics 365 kohdalla tarkasteltiin 
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toisen henkilön hallussa olleita tilejä. Huomiot kirjattiin jokaisen digitaalisen käyttöliittymän 

osalta sitä varten tehdylle kaksiosaiselle vertailu- ja havainnointilomakkeelle. Benchmarking-

lomakkeet ovat nähtävissä alla olevissa kuvissa 18 ja 19. Niistä saa selville benchmarkingin 

tulokset. Suunnittelukohteen kannalta parhaat käytännöt on merkattu tuli-kuviolla 

lomakkeeseen (analysointivaihe). Vertailu- ja havainnointilomake löytyvät myös työn lopusta 

liitteinä (liite 9 ja liite 10). 

 

Kuva 18: Käyttöliittymien benchmarkkauksen vertailulomake 

 

 

Kuva 19: Käyttöliittymien benchmarkkauksen havainnointilomake 
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Parhaiten käytettävyyden arvioinnissa menestyivät DNA:n  Minun Palveluni ja Osuuspankin 

verkkopankkipalvelu. Myös Canvan käyttöliittymää pidettiin käytettävyydeltään erinomaisena, 

mutta sen monet toiminnot laskivat ymmärrettävyyden, opittavuuden ja muistettavuuden 

arviota. Benchmarkingin tuloksena löytyneet parhaat käytännöt pyritään sopeuttamaan 

suunnittelutyöhön. Niitä olivat havaintojärjestyksessä seuraavassa kuvassa 20 esitetyt asiat. 

 

 

Kuva 20: Benchmarkingilla saavutetut tulokset 
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Benchmarkingin avulla saatiin selville paljon hyviä käytänteitä ja ideoita, jotka pyritään 

sisällyttämään verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneeliin (integraatiovaihe). 

Käyttökelpoiset havainnot koskivat käyttöliittymissä olevia toimintoja, palvelun 

käyttöönottoa, viestintämahdollisuuksia sekä käyttöä helpottavia toiminnallisuuksia ja 

ominaisuuksia. 

 

Parhaimpina tuloksina pidettiin ilmoitusosion lisäystä hallintapaneeliin, erillisen 

hakutoiminnon lisäystä help centeriin, sitä, että yhteydenottoon voi laittaa mukaan liitteen 

(esim. kuvakaappauksen, jos sivustolla on jokin ongelma), portaalit-osion lisäystä 

järjestelmäintegraatioita varten ja käytön aloittamisen ohjeistamista. Nämä edesauttavat 

palvelumuotoilutyön design drivereiden mukaisen käyttöliittymän suunnittelua. Löydetyt 

ideat ja käytännöt edesauttavat sitä, että kaikki tarpeellinen onnistuu samassa 

käyttöliittymässä (design driver 1), hallintapaneelia ensi kertaa käyttävä oppii keskeiset 

toiminnot nopeasti (design driver 2), palvelulle tarjotaan toimiva tuki (design driver 3) ja, 

että hallintapaneelia voi käyttää ainoana verkkokauppa-alustan hallintajärjestelmänä, mutta 

se sopii myös integroitavaksi asiakkaiden omiin järjestelmiin (design driver 4). 

 

Täsmällisen suunnitelman laatiminen toimintamallien käyttöönotosta tehdään 

palvelumuotoiluprosessin myöhemmässä vaiheessa konseptoinnin ja prototypoinnin yhteydessä 

(toimintavaihe osa 1). Benchmarkingilla saavutettujen tulosten ja niiden pohjalta laadittujen 

toimintamallien täydellinen käyttöönotto ja tuloksista raportointi (toimintavaihe osa 2) sekä 

tavoitteiden saavuttamisen määrittäminen (kypsyysvaihe) jäävät prototypointi-vaiheen 

jälkeen toimeksiantajayrityksen itsensä toteutettaviksi.  

3.2.4 Rautalankamallintaminen 

Rautalankamallintaminen (wireframing) on menetelmä, jonka tarkoituksena on 

havainnollistaa suunnitellun käyttöliittymän rakennetta tai sisältöä yksinkertaisella 

pääpiirteittäisellä mallilla. Rautalankamallilla suunnitellaan käyttöliittymä niin, että sen 

käyttäjät voivat tehdä sillä haluamansa asiat (Barnard 2016). Menetelmää käytetään 

kehittämisprosessin alkupuolella käyttöliittymän tai sivuston perusrakenteen luomiseksi ennen 

visuaalisen suunnittelun ja sisällön lisäämistä. Rautalankamallin tekemisessä ei siis oteta 

estetiikkaa tai teknisiä ratkaisuja huomioon. (Experience UX 2019; Wood 2014, 54). 

Rautalankamallilla voidaan havainnollistaa käyttäjän kulkua digitaalisessa palvelussa, mutta 

sitä käytetään myös verkkosivun asettelun määrittämiseen. Sen avulla voidaan osoittaa, mistä 

käyttöliittymäelementteistä sivusto koostuu. Rautalankamallintamista pidetään kriittisenä 

osana vuorovaikutussuunnittelua, sillä sen avulla voidaan suunnitella navigaatiorakenne ja 
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varmistaa, että käyttöliittymässä käytetty terminologia ja rakenne vastaavat käyttäjien 

odotuksia. (Experience UX 2019.) 

Se on menetelmänä nopea, helppo ja edullinen käyttää. Yksi suurimmista eduista on se, että 

se tarjoaa varhaisen visuaalisen kuvan, joka voidaan helposti hyväksyttää asiakkaalla ennen 

luovaa ja tarkkaa suunnitteluvaihetta. Etuna on myös sen muunneltavuus. Rautalankamallin 

voi piirtää käsin, mutta sen muodostamiseen voi käyttää myös jotain suunnitteluohjelmaa. 

Rautalankamalli koostetaan usein käyttöliittymäelementtien kuvakkeista tai tekstilaatikoista, 

jotka on yhdistetty navigaationuolilla. (Experience UX 2019; Wood 2014, 54.) 

3.2.5 Rautalankamallintaminen ja menetelmällä saadut tulokset 
 

Rautalankamalli koottiin käyttäjien toivomien toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien 

ympärille. Mukaan otettiin edellisessä vaiheessa benchmarkingin tuloksena saatuja ideoita ja 

käytäntöjä. Edellä mainituista koottiin rautalankamalli Canva-suunnitteluohjelmalla. 

Rautalankamalli demonstroi käyttöliittymän navigaatiorakennetta, mutta sen 

käyttöliittymäelementtien sijaintien ei ole tarkoitus vastata myöhemmin suunniteltavan 

hallintapaneelin layoutia. Kuvassa 21 oleva rautalankamalli hyväksytettiin toimeksantajalla ja 

se löytyy opinnäytetyön lopusta liitteenä (liite 11). 

 

 

Kuva 21: Rautalankamalli suunniteltavan käyttöliittymän navigaatiorakenteesta 
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Käyttöliittymäelementit on koottu ylä- ja alatunnisteeseen, sivupalkkiin ja 

ponnahdusikkunaan. Ylätunnisteesta löytyy palvelun nimi ja logo sekä kielenvalintavalikko 

(suomi/englanti). Lisäksi siellä on profiili-valikko ja kuvakkeet inbox-viestiväylään ja 

Ilmoitukset-osioon sekä sanahakukenttä tiedon etsintään. Profiili-valikosta aukeaa 

henkilötiedot, yritystiedot, sopimukset, portaalit (integroidut tai synkronoidut järjestelmät), 

sivuston jäsenet, myyntien tilitys, laskut ja lopuksi on kohta uloskirjautumiselle. 

Sopimukset-osiosta hoituu palvelusopimusten ja markkinointisopimusten hallinnointi. 

Portaalit-osiosta pääsee katsomaan synkronoituja tai integroituja järjestelmiä ja liittämään 

uusia. Sivuston jäsenet -kohdasta näkee sivustolle liitetyt jäsenet ja sieltä voi kutsua uusia 

käyttäjiä palveluun. Myyntien tilitys -kohdasta pystyy tekemään siirron tilille ja määrittämään 

automaattisen siirtosyklin. Laskut-osiossa näkyy Pikioulta asiakkaalle tulleet laskut sekä 

niiden status (maksettu/ maksamatta ja eräpäivä). Laskut voi halutessaan maksaa tai ladata 

koneelle. 

 

Inbox-viestiväylä on tarkoitettu asiakkaan ja Pikioun väliseen kommunikointiin. Sieltä pystyy 

valita viestin aiheen ennen lähettämistä. Uusista viesteistä tulee ilmoitukset asiakkaan 

sähköpostiin. Ilmoitukset-osioon Pikiou toimittaa uusia tiedotteita asiakkaiden luettavaksi. 

Niistäkin tulee erillinen ilmoitus sähköpostiin. 

 

Sivupalkkiin on koottu palvelun käyttöön tarvittavat toiminnot. Verkkokaupat-valikosta voi 

lisätä tuotteita myyntiin joko CSV-tiedostolla, jonka voi ladata koneelle täytettäväksi ja 

palauttaa drag & drop -alustalle, tai manuaalisesti uudella välilehdelle avautuvalla upotetulla 

verkkolomakkeella. Niissä on tuotetietojen syöttämisen lisäksi mahdollista valita tuotteille 

halutut myyntialustat ja käännökset. Verkkokaupat-osion toisesta pudotusvalikosta 

“Myynnissä olevat tuotteet” voi tarkastella tuotteita ja tarvittaessa muuttaa tai poistaa niitä. 

Sieltä näkee myös tuotteiden varastosaldot, jotka ottavat huomioon asiakkaan muiden 

palveluun synkronoitujen verkkokauppojen saldot. 

 

Logistiikka-osiossa on kohta “Logistiset vaiheet ja toimenpiteet”, josta voi seurata tuotteiden 

oston jälkeistä prosessia. Sinne on tarkoitus tehdä Pikioun ja yritysasiakkaan väliset lähetys- 

ja saapumiskuittaukset. Logistiikka-osiossa voi myös määrittää halutunlaiset 

tilausvahvistusviestit ja hallinnoida asiakaspalautuksia.  

Markkinointi-osiossa on mahdollista tarkastella ja ostaa myynnissä olevia 

markkinointipaketteja, jolloin Pikiou ottaa asiakkaaseen yhteyttä markkinoinnista 

sopimiseksi. Markkinointisopimuksen synnyttyä tulee asiakkaiden toimittaa Pikioulle 

markkinointimateriaalia, kuten logoja ja tuotekuvia. Niiden jakamiseksi on oma kohtansa 

“Markkinointimateriaalien jako”, jonne asiakkaat voivat ladata materiaalia. Sen alla on 

viestikenttä keskustelua varten. Viimeiseen kohtaan “Markkinointisuunnitelmat” Pikiou 
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toimittaa palvelusopimukseen kuuluvat tai erikseen ostetut markkinointisuunnitelmat 

asiakkaan luettavaksi. 

Asiakkaat-osiosta löytyy asiakasrekisteri, jossa on mukana asiakkaiden profiilit ja ostohistoria. 

Asiakastietoja pystyy myös luokittelemaan eri kriteerien mukaan ja valitulle asiakasryhmälle 

voi lähettää esim. uutiskirjeen tai ladata tiedot laitteella. Toisena kohtana on 

“Uutiskirjevarasto”, jonne asiakas voi kirjoittaa ja tallentaa omia uutiskirjeitään valmiiksi. 

Kolmantena kohtana on “Asiakaspalvelu omiin asiakkaisiin”, joka käsittää väylän, johon Pikiou 

toimittaa asiakkailta tulleita kyselyjä, joihin verkkokauppa-alustan edustaja tai Pikiou eivät 

osaa vastata, ja jotka vaativat myyjän vastauksen. Pikiou toimittaa yritysasiakkaiden sinne 

kirjoitetut vastaukset eteenpäin kyseessä olevien verkkokauppa-alustojen 

asiakaspalvelukanaviin. 

Analytiikka ja raportit -osiossa on mahdollista seurata myynnin, markkinoinnin ja 

verkkokauppa-alustojen myyntisivujen liikenteen tunnuslukuja ja luoda niistä erilaisia 

raportteja. Tehtävät ja muistutukset -osiosta löytyy alusta asiakkaan omien muistiinpanojen 

ja tehtävälistojen tekemiseen. Niiden tarkoitus on auttaa verkkokauppatoimintojen 

hallinnoinnissa ja organisoinnissa. 

Help center -osiosta löytyy ohjeartikkeleita erilaisia tilanteita varten sekä hakukenttä 

sanahaun tekemiseksi. Lisäksi sinne on koottu Pikioun tekemiä infovideoita esim. eri 

verkkokauppa-alustojen toiminnasta. Lisäksi sieltä löytyy yhteydenottolomake, johon saa 

laitettua liitteen mukaan. Sen lähettämisestä tulee vahvistus asiakkaan sähköpostiin. 

Alatunnisteesta löytyy hallintapaneelin ylläpitämiseksi tarvittavat sivustotiedot ja ehdot. 

Sieltä löytyvät myös Pikioun yritystiedot ja kuvakkeet Pikioun somekanaviin. Lisäksi sivustolla 

on pop-up -ruutu, jossa on chat-toiminto Pikioun asiakaspalvelun ollessa paikalla. 

3.2.6 Luonnostelu ja sketch map 

Luonnostelu on keskeinen osa muotoiluprosesseja. Se on ajattelun, oppimisen ja 

yhteistoiminnan työkalu, joka kuuluu varhaisen konseptoinnin vaiheeseen. Sen avulla 

pystytään esittämään nopeasti hiomattomia ideoita. Luonnostelu perustuu mielikuvitukseen ja 

asioiden vapaaseen yhdistelyyn ja siitä oppiminen tapahtuu kokeilujen ja virheiden kautta. 

(Buxton 2010, 315). 

Miellekartta on hyvä väline digitaalisen palvelun rakenteen suunnitteluun ja määrittelyyn. 

Sketch mapissa eli luonnoskartassa on sama ajatus kuin miellekartassa, mutta se kuvaa 

suunniteltua käyttöliittymää vielä tarkemmin ja sisältää luonnoskuvia käyttöliittymästä. 

Sketch mapit ovat siis kaavioita, jotka järjestävät ideoita ja luonnoksia puurakenteeseen. 

Luonnoskartan luomisen ajatuksena on luoda yhteyksiä, tuottaa uusia ideoita ja muodostaa 
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toimivia kokonaisuuksia. Sen luomisen avulla voi myös tunnistaa aukkoja käyttöliittymässä. 

Menetelmällä saa tuotettua ideoita ja kartoitettua vaihtoehtoja nopeasti visuaalisessa 

muodossa. (Shedd 2013.) 

Luonnoskartan luomiseen voidaan käyttää mitä tahansa työkalua — sen voi piirtää joko 

paperille tai luoda jossain sähköisessä järjestelmässä (tietokone, tabletti, puhelin) siihen 

sopivalla työkalulla tai ohjelmalla. Sketch mappia voi käyttää myös monin eri tavoin 

tulokulmasta riippuen. Suunnitteluhaasteita voi lähestyä luonnoskartan avulla esimerkiksi 

luomalla mallin käyttöliittymän asettelusta tai toiminnallisuuksista tai sitä voi käyttää 

kuvaamaan tietyn prosessin tai asiakaskokemuksen kulkua alusta loppuun. Sketch mappia voi 

käyttää myös sivustokarttana, joka havainnollistaa sivuston tms. hierarkian eri tasoja. 

Työkalua voi hyödyntää lisäksi käyttötapausten yhteydessä yksittäisten 

vuorovaikutustilanteiden (esim. virheilmoitukset, asetukset, navigointi) suunnitteluun. (Shedd 

2013.) 

3.2.7 Sketch mapin toteutus sekä menetelmällä saadut tulokset 

 

Sketch mapin koettiin olevan sopiva työkalu suunniteltavan digitaalisen käyttöliittymän eli 

verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin ulkoasun ja toiminnallisuuksien 

määrittelyyn. Luonnostelu tehtiin käsin paperille. Luotu sketch map havainnollistaa 

hallintapaneelin layoutia ja selaimessa toimivan verkkosivuston informaatioarkkitehtuurin (IA) 

hierarkian eri tasoja. Luodun navigointirakenteen tavoitteena on tehdä informaation 

löytäminen ja hallinta mahdollisimman helpoksi. 

 

Hallintapaneelin luonnoksen suunniteltuihin ominaisuuksiin, toiminnallisuuksiin ja 

informaatioarkkitehtuuriin vaikutti projektin käyttäjäpersoonien tarpeet, sisällön asettamat 

rajoitukset ja asioiden käsitteelliset yhteydet. Sketch mapilla pyrittiin järjestelemään 

verkkosivun asiakkaiden toivomia toimintoja ja käyttöliittymäelementtejä 

käyttöliittymäsuunnittelun ja käytettävyyden periaatteiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. 

Käyttöliittymän luonnos on esitetty alla olevassa kuvassa 22. 
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Kuva 22: Suunniteltavasta käyttöliittymästä luotu sketch map 

Sketch map -menetelmää hyödynnettiin kehitettävän käyttöliittymän layoutin asettelun ja 

toiminnallisuuksien havainnollistamiseen. Luonnostelu tehtiin aikaisemmassa vaiheessa 

kuvatun rautalankamallin pohjalta. Luotu sketch map selkeyttää ja visualisoi ideaa 

käyttöliittymän takana. 

Siinä on jäsennelty käyttöliittymän rakenne ja määritetty kahden eri päävalikon sijainnit. 

Valikoista klikatessa sivunäkymä aukeaa aina käyttöliittymän keskelle niin, että 

käyttöliittymän raamit pysyvät paikoillaan. Luonnoksessa näytetyn esimerkkisivun (tuotteiden 

myyntiin lisäys) sisältö ja toiminnot on myös havainnollistettu sketch mapissa. Lisäksi tiettyjä 

valikkoja ja toimintoja havainnollistettiin erilaisilla kuvakkeilla. Käyttöliittymässä on 

hyödynnetty myös monia erilaisia painikkeita ja muita käyttöliittymäkomponentteja, joissa on 

hyödynnetty visuaalisia vihjeitä. Lisäksi sivuston layoutiin lisättiin edellisessä vaiheessa 

puuttunut koti-painike etusivulle palaamiseksi. 

3.2.8 Käyttökuvaus 

Käyttökuvaus (use case) on menetelmä, jota käyttämällä selvennetään, kuinka käyttäjä 

käyttää palvelua tai käyttöliittymää. Siinä palvelua ja palvelukokemusta kuvataan käyttäjän 

näkökulmasta. Käyttökuvaus luodaan kirjoittamalla kuvaus siitä, miten käyttäjää kulkee 

palvelun läpi tai suorittaa siihen kuuluvia osia eli käyttötapauksia. Menetelmää hyödynnetään 
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erityisesti ohjelmistosuunnittelussa. (Turku 2015; U.S. General Services Administration 

2020b). 

Käyttökuvauksen käyttötapaukset ovat tehtäviä, joita käyttäjä käyttöliittymällä suorittaa. 

Jokainen käyttötapaus esitetään yksinkertaisina vaiheina, jotka alkavat käyttäjän tavoitteesta 

ja päättyvät, kun kyseinen tavoite on saavutettu. Niiden aikana kuvataan, kuinka järjestelmä 

vastaa käyttäjän tekemiin pyyntöihin. (General Services Administration 2020b). 

Käyttökuvauksen tekeminen auttaa selvittämään käyttöliittymän toimintaa ja sen avulla on 

mahdollista varmistaa, että käyttäjän läpikäymät polut ovat saumattomia, navigaatiorakenne 

on tarkoituksenmukainen ja käyttäjälähtöinen, ja että käyttöliittymä reagoi ja antaa 

palautetta toivotulla tavalla. Lisäksi sen luomisen kautta on mahdollista saada selville asioita, 

jotka voisivat käytännön toteutuksessa olla ongelmallisia. (General Services Administration 

2020b). 

Käyttötapausten erittely on myös hyödyllistä siksi, että käyttöliittymän toteutuksen 

yhteydessä ne tarjoavat luettelon käyttöliittymän tavoitteista. Näitä tavoitteita voi sitten 

käyttää järjestelmän kustannusten ja monimutkaisuuden määrittämisessä. Ennen 

käyttöliittymän lopullista muotoa, voidaan käyttötapauksia priorisoida ja tarkastella, mitkä 

ominaisuudet nähdään tarpeellisiksi ja sisällytetään lopulliseen käyttöliittymään. (General 

Services Administration 2020b). 

Käyttökuvauksessa tulee olla määritetty ketkä ovat palvelun käyttäjiä, mitkä ovat sen 

käyttötapaukset eli toisin sanoen mitä käyttäjät haluavat käyttöliittymällä tehdä. Lisäksi 

tulee kertoa alku- ja lopputila sekä kuvata käyttötapausten vaiheet tietyn tehtävän 

suorittamiseksi samalla kertoen, kuinka käyttöliittymä reagoi toimintaan. Lisäksi on hyvä 

määrittää digitaaliselle palvelulle nimi, tehdä sen käytöstä yhteenveto sekä määrittää, mitä 

muita vaatimuksia käyttöliittymään kohdistuu. (General Services Administration 2020b). 

3.3.4 Käyttökuvauksen toteutus ja luotu konsepti 

Kaikki tutkimuksellisen kehittämistyön projektiosuudessa tähän asti käytetyt 

palvelumuotoilun menetelmät ovat olleet osa konseptisuunnittelua ja muotoilleet ja 

kehittäneet palvelun siihen pisteeseen, että se voidaan konseptoida. Käyttökuvauksen 

luominen valittiin havainnollistamaan suunniteltua konseptia siitä syystä, että sen avulla on 

mahdollista kuvata digitaalisen käyttöliittymän käyttötapaukset, jotka taas avaavat 

käyttöliittymää konseptina erityisen hyvin. Menetelmällä pystyttiin selkeästi määrittämään 

käyttöliittymän toimintavaiheiden aloituskohta, suoritusvaihe ja lopetusvaihe, jotka tulisikin 

olla aina helposti havaittavissa ja ymmärrettävissä (Sinkkonen ym. 2009, 47-50). 

Alla esitetty käyttökuvaus luotiin yhdessä toimeksiantajan edustajien ja yrityksen asiakkaiden 

kanssa työpajassa, jonka pohjana käytettiin erityisesti rautalankamallia ja sketch mapia 
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käyttäjäpersoonakorttien ja design drivereiden ohjatessa suunnittelua. Alkuun 

palvelumuotoiluprosessin aikaisemmin luodut visuaaliset tuotokset esiteltiin ja niiden sisältö 

avattiin osallistujille. Tämän jälkeen käytiin läpi, mitä käyttökuvaus tarkoittaa, ja mitä 

näkökulmia ja vaiheita sellaisen luomiseksi tarvitaan. Tämän jälkeen käyttökuvauksen 

kohdista keskusteltiin ja käyttötapauksia alettiin käymään yksi kerrallaan läpi samalla 

suunnitellen ja niiden vaiheita tarkentaen. Hallintapaneelin tulevien asiakkaiden 

osallistaminen edesauttoi erityisesti käyttäjän näkökulman saamista käyttökuvaukseen. 

Käyttökuvauksen perinteisesti määritettävien kohtien lisäksi konseptin kohdalla avattiin vielä 

muutamia muotoiltuun käyttöliittymään liittyviä palvelumuotoilun käsitteitä. Niitä olivat 

kehitetyn palvelukokonaisuuden ydinpalvelu ja sen liitännäispalvelut, jotka jaettiin vielä 

avustaviin palveluihin ja tukipalveluihin. Lisäksi alkuun selitettiin lyhyesti mikä on palvelun 

tavoite. Käyttökuvauksen kuvauksessa ei keskitytty pelkästi asiakaskokemukseen ja käyttäjän 

näkökulmaan, vaan avattiin myös käyttöliittymän ominaisuuksia ja toimintoja (vrt. 

informaatiokäyttötarina) sekä käytettävyyttä ja vuorovaikutusta (vrt. 

vuorovaikutuskäyttötarina) laajemmin, koska käyttökuvauksen luonnilla tähdättiin 

ensisijaisesti kokonaisen konseptin luomiseen ja sen esittelyyn. 

KÄYTTÖKUVAUS 

 
Digitaalisen palvelun nimi: Pikiou Paneeli 
 
Palvelun tavoite: Digitaalisen käyttöliittymän päätavoite on mahdollistaa Pikioun 

yritysasiakkaiden tuotteiden myynti Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän 

myyntialustoilla. Hallintapaneelin on tarkoitus toimia välineenä, jolla myyntiin ja 

asiakkuuteen liittyvät prosessit on mahdollista hoitaa ongelmattomasti ja helposti. 

Hallintapaneelin toteutuksessa on pyritty asiakaslähtöisyyteen, helppokäyttöisyyteen, 

informatiivisuuteen ja siihen, että samalla käyttöliittymällä pystyy tekemään kaiken palvelun 

käytössä tarpeellisen. Näin ollen käyttöliittymä vastaisi palveluun kohdistuvaan 

asiakastarpeeseen. 

 

Ydinpalvelu: Yritysasiakkaan tuotteiden myynnin mahdollistaminen Pikioun verkkokauppa-

alustajärjestelmän myyntialustoilla (myyntiin lisäys, hallinnointi, tuotteiden lähettäminen, 

maksun saaminen) 

 

Liitännäispalvelut:  

● Avustavat palvelut: Viestintä palveluntarjoajan kanssa, asiakaspalvelu kuluttaja-

asiakkaisiin, omien tietojen tallentaminen ja muuttaminen 

● Tukipalvelut: Markkinoinnin palvelut, asiakasrekisterin ylläpito, uutiskirjeiden 

lähettäminen, analytiikan seuranta, raporttien tuottaminen, tehtävälistat, tiedon ja 

tuen tarjoaminen, laskujen toimittaminen 
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Käyttötapaukset: 

● Palvelun käytön aloittaminen ja kirjautuminen 

● Viestintä käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä 

● Omien tili- ja sopimustietojen tarkastelu ja muuttaminen 

● Rahaliikenne (maksun saaminen ja laskujen maksu) 

● Tuotteiden myyntiin lisäys 

● Logistiikan tukitoiminnot 

● Markkinointipalveluiden osto 

● Asiakasrekisterin ylläpito ja uutiskirjeiden lähetys 

● Analytiikan seuranta ja raporttien laatiminen 

● Viestintä käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä 

● Asiakaspalvelu kuluttaja-asiakkaisiin 

● Tehtävälistan ylläpito 

● Tiedon ja tuen haku 

● Omien tili- ja sopimustietojen tarkastelu ja muuttaminen 

● Rahaliikenne (maksun saaminen ja laskujen maksu). 

Yhteenveto: Käyttäjä kirjautuu hallintapaneeliin, lisää tuotteita myyntiin verkkokauppa-

alustoille ja hallinnoi niiden myyntiprosessiin liittyviä vaiheita, viestii asiakkaidensa ja 

järjestelmän ylläpitäjän kanssa, ylläpitää asiakasrekisteriä, ostaa markkinoinnin palveluja, 

markkinoi, seuraa analytikkaa ja tuottaa raportteja. 

Toimijat: Pikioun yritysasiakkaat (tuotetoimittajat/verkkokauppiaat), joiden tuotteita Pikiou 

myy eri verkkokauppa-alustoilla. 

Alkutila: Käyttäjän on oltava Pikioun sopimusasiakas. 

Käyttötapausten kuvaukset: Liite 12 

Lopputila: Käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä ylätunnisteen “Omat tiedot” -kuvakkeesta 

aukeavasta pudotusvalikosta löytyvästä “kirjaudu ulos” -painikkeesta. Näkyviin tulee Pikiou-

paneelin kirjautumissivu.  

Muut vaatimukset: 

● Täytyy olla internetyhteys 

● Sivuston täytyy latautua tarpeeksi nopeasti 

● Käyttäjän täytyy hyväksyä evästeet 

● Käyttöliittymän tulee antaa kaikista toiminnoista palautetta. Esim. kaikista tehdyistä 

muutoksista tulee “tallenna”-painikkeen klikkauksen jälkeen vahvistusilmoitus 

sisältönäkymään, jossa vahvistetaan toiminnon onnistuminen tai epäonnistuminen. 
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Käyttökuvausmenetelmän vaatiman käyttötapausten yksityiskohtaisen ja pitkän selostuksen 

takia käyttötapausten kuvaukset, joissa käydään läpi käyttäjän eteneminen ja 

käyttöjärjestelmän reagoiminen kohta kohdalta, löytyvät erillisestä liitteestä (liite 12). 

Käyttökuvaus on kirjoitettu yksityiskohtaisesti, koska sen tarkoituksena oli varmistaa, että 

käyttäjän läpikäymät polut, käyttöliittymän navigaatiorakenne ja sen palautteen anto ovat 

tarkoituksenmukaisia ja saumattomia, eikä suunniteltavaan käyttöliittymään jää ongelmallisia 

asioita. Käyttötapaukset ovat kuitenkin konseptin ymmärtämisen ja siitä luodun lopullisen 

käyttöliittymäprototyypin suunnitteluratkaisuihin päätymisen kannalta tärkeää lukea. 

 

käyttökuvaus on myös tiivistetty alla olevaan kuvaan 23. Siinä käyttöliittymän 

käyttötapaukset on jaoteltu eri vaiheisiin. Niitä ovat käytön aloittaminen ja lopettaminen 

sekä käyttöliittymän ydinpalvelut, avustavat palvelut ja tukipalvelut. 

 

Kuva 23: Suunniteltavan käyttöliittymän käyttökuvauksen vaiheet ja niihin kuuluvat 

käyttötapaukset 

Jokaiseen vaiheeseen ja palvelun osaan kuului useita eri käyttötapauksia. Niiden kulku ja sitä 

koskevat järjestelmävaatimukset täsmentyivät käyttökuvauksen teon myötä. Käyttökuvausta 

tehdessä konseptikuvaus selventyi myös kokonaisuudessaan ja käyttöliittymälle keksittiin 

nimi: Pikiou Paneeli. Käyttöliittymästä karsittiin turhat ja päällekkäiset toiminnot pois ja 
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muutamia kohtia yhdisteltiin. Käyttökuvauksen yhteydessä konseptista muodostui toimivampi 

ja tarkoituksenmukaisempi kokonaisuus. 

Vielä rautalankamallissa help centerin yhteydessä ollut yhteydenottolomake poistettiin, jottei 

asiakkaalle olisi epäselvää, missä viestiväylässä kuuluu tehdä mitäkin, ja jotta kaikki viestintä 

olisi mahdollista keskittää yhteen kanavaan. Tämä viestintäväylä kuitenkin toimii kuten chat, 

vikailmoituslomake ja sähköposti yhdessä. Edelleen yhteydenoton tai tukipyynnön voi tehdä 

help center näkymässä, mutta siellä on viestikentän sijaan linkkipainike ylätunnisteesta 

löytyvään viestiväylään. 

Myöskään markkinointipakettien alla ollutta markkinoinnista sopimiseen tarkoitettua 

keskustelupalstaa ei koettu tarpeelliseksi säilyttää konseptissa samaisesta syystä. Se 

korvattiin linkkipainikkeella, josta pääsee viestiväylän Markkinointi-kanavaan. Viestiväylän 

ollessa niin monipuolinen, koettiin, ettei erilliselle chatillekään ole tarvetta, kun 

viestiväylässä saa nopeasti ja kätevästi lähetettyä viestejä ja vastauksia niihin. 

Lisäksi henkilö- ja yritystiedot sekä sivuston käyttäjät yhdistettiin saman kohdan alle. Myös 

asiakaspalautusten hallinnointi yhdistettiin osaksi “Logistiset vaiheet ja toimenpiteet” 

kohtaa. Laskujen maksamisen mahdollistamisesta suoraan käyttöliittymästä luovuttiin, sillä se 

ei ole oleellinen toiminto, ja lisäksi toimeksiantajan toive oli pitää käyttöliittymä 

kevytrakenteisena. Pikioulta tulleet laskut saa kuitenkin edelleen avattua käyttöliittymässä ja 

tallennettua laitteelleen tai pilveen halutessaan. 

3.4 Arviointi ja prototypointi 
 
Palvelun käyttökuvauksella tehdyn konseptoinnin jälkeen siirryttiin palvelumuotoiluprosessin 

kolmanteen ja viimeiseen osaan, jonka tarkoituksena on arvioida kehitettyä konseptia ja 

lopulta prototypoida palvelumuotoilun prosessin mukaisesti suunniteltu web-käyttöliittymä. 

Kehitetyn konseptin kriittiseen tarkasteluun ja arviointiin valittiin arviointimenetelmäksi 

käyttöliittymäsuunnitteluun soveltuva asiantuntija-arviointi. Lisänä käytettiin 

käyttäjätestausmenetelmänä korttisorttausta (card sorting) käyttöliittymän 

navigaatiorakenteen ja siinä käytettyjen termien käytettävyyden tarkasteluun. 

 

Niiden tulosten pohjalta palvelu prototypoitiin, jotta sen toteutettavuutta pystyttiin 

arvioimaan vielä lisää ennen palvelun julkaisua. Se oli vaihe, johon opinnäytetyön 

tutkimuksellinen kehittämistyö ja toimeksianto tähtäsi. Käyttöliittymän prototypointi tehtiin 

web-käyttöliittymän layout-kuvina. Niiden mahdollistaman tarkan visualisoinnin ansioista 

kehitettyä käyttöliittymää ja sen vuorovaikutusprosesseja oli mahdollista tarkastella 

konkreettisesti. Layout-kuvien suunnittelun ansiosta käyttöliittymän vuorovaikutusprosessit 

täsmentyivät ja käyttöliittymän elementit ja komponentit muotoutuivat muodostaen 

tavoitteiden mukaisen, toimivan ja eheän kokonaisuuden. 
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Layout-kuvien suunnittelun jälkeen prototyypin käytettävyyttä oli vielä tarpeen testata 

oikeilla käyttäjillä, sillä käytettävyystestauksen menetelmien hyödyntäminen on tärkeä 

erityisesti konseptien pohjalta kehitettyihin prototyyppeihin (Jackson & Ciolek 2017, 214-

217). Käytettävyystestaukseen käytettiin pikatestausta, johon on mahdollista hyödyntää 

pelkästään käyttöliittymän näköiskuvia. Prototyyppiä parannettiin ja korjailtiin koekäyttäjien 

käytettävyystestien tulosten pohjalta. Lopulta muokattu prototyyppi esiteltiin vielä 

asiantuntija-arvioinnin tehneelle käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijalle, mikä mahdollisti 

ammattimaisen näkemyksen saamisen. Näin prototypoinnin iteratiivisen prosessin 

noudattamisesta johtuvat hyödyt saatiin sisällytettyä lopulliseen web-käyttöliittymän 

prototyyppiin. 

3.4.2 Asiantuntija-arvio 
 

Asiantuntija-arviota voidaan käyttää käyttöliittymäsuunnittelussa suunnitellun käyttöliittymän 

arvioimiseksi. Siinä hyödynnetään heuristisia eli kokemukseen perustuvia 

suunnitteluperiaatteita, joita asiantuntija käy läpi. Asiantuntijan tulee olla kokenut 

käyttöliittymäsuunnittelun ja käytettävyyden ammattilainen. Asiantuntijan tehtävänä on 

käydä tarkasteltava kohde läpi ja etsiä siitä todennäköisiä ongelmia tai puutteita ja arvioida 

niiden vakavuutta. Asiantuntija voi myös ehdottaa parannuksia tai muutoksia hyödyntäen 

kokemustaan ja tietämystään käytettävyystesteistä sekä tutkimustietoa kognitiivisesta 

psykologiasta, käyttäjien tarpeista, sovelluksen alustan käytännöistä jne. (Goodwin 2009, 

651; U.S. General Services Administration 2020c.) 

 

Asiantuntija-arvion teettämiseen on monia tapoja. Se voi olla esimerkiksi vuorovaikutteinen 

päiviä kestävä keskustelu tai itsenäisemmin teetetty arvioraportti. Siinä voidaan keskittyä 

käyttöliittymän tiettyyn osa-alueeseen tai koko kokonaisuuteen. Menetelmän etuna on, että 

se on edullinen ja nopea käyttää. Lisäksi arviointi on mahdollista tehdä aikaisessa vaiheessa. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että asiantuntija-arviot perustuvat yksilön mielipiteisiin, ja sen 

vuoksi niitä pidetään vähemmän tieteellisinä kuin muita arvioinnin lähestymistapoja. 

Asiantuntija-arvio toimii parhaiten, kun asiantuntija pääsee perehtymään suunnitelmaan ja 

sen perusteisiin perinpohjaisesti. Asiantuntijalla tulee olle selvillä suunnitteluperiaatteiden 

lisäksi käyttäjätietoa ja erityisesti käyttäjien tavoitteita sekä käyttötilanteita. (Goodwin 

2009, 651; U.S. General Services Administration 2020c.) 

3.4.3 Asiantuntija-arvion suorittaminen ja sen tulokset 
 
Suunnittelutyön arvioimiseksi konsultoitiin käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijaa, jotta 

saatiin ammattilaisen mielipide ja arvio tehdylle käyttöliittymäsuunnittelutyölle, ja siitä 

pystyttiin havaitsemaan ongelmakohtia tai puutteita ennen prototyypin luomista. 

Asiantuntijalta haluttiin saada myös arvokkaita vinkkejä ja näkemyksiä verkkokauppa-
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alustajärjestelmän hallintapaneelin prototyypin luomiseksi. Arvioinnin teki 

käyttöliittymäsuunnitteluun perehtynyt asiantuntija, joka on titteliltään Senior UX Designer. 

Hän työskentelee ohjelmistokehitysyritys Eficodessa konsulttina eri projekteissa. Hänellä on 

yli 10 vuoden kokemus käyttöliittymien suunnittelusta ja toteutuksesta ja hän on toiminut 

niin UI-, UX- kuin visuaalisena suunnittelijanakin. 

 

Ennen etäyhteydellä järjestettyä konsultointitilaisuutta käyttöliittymäasiantuntija oli 

perehtynyt palvelumuotoilun keinoin tehtävään käyttöliittymäsuunnittelutyöhön, siinä 

käytettyihin menetelmiin ja niillä saavutettuihin tuloksiin kattavasti. Konsultointi oli 

vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa oli kuitenkin etukäteen laadittu runko, jotta kaikki 

asiat tuli käytyä läpi. Asiantuntijan konsultoinnilla haettiin arviota erityisesti palvelun 

käyttökuvauksella kehitettyyn konseptiin ja sen käytettävyyteen liittyen, sillä se oli viimeisin 

palvelumuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun prosessin vaihe ennen prototypointia. 

Asiantuntija-arviossa keskityttiin lisäksi erityisesti käyttöliittymän informaatioarkkitehtuuriin 

ja navigaatioon. Asiantuntija-arviolla haettiin myös vahvistusta sopivien 

käyttöliittymäelementtien ja komponenttien valintaan. 

 

Konsultoinnin johdosta käyttöliittymän suunnitelma täsmentyi huomattavasti ja prototyypin 

luomiseksi saatiin paljon hyviä käytännön vinkkejä ja huomioita. Suunnittelutyö sai kehuja ja 

asiantuntija totesi sen perusteiden olevan vahvat ja suunnitelman vaikuttavan tarpeen 

mukaiselta ja käytettävältä. Käyttötapausten sisällytys suunnittelutyöhön oli asiantuntijan 

mielestä erinomainen valinta ja kokonaisuuden tarjoavan hyvät lähtökohdat UI-

suunnitelmalle. 

Käyttöliittymän käytön aloittaminen on kriittinen vaihe, joka oli arvioijan mielestä huomioitu 

käyttöliittymän käyttökuvauksessa erittäin hyvin. Kuitenkin käytön aloittamiseen liittyvä 

onboarding eli käyttöliittymään perehdytys selventyi konsultoinnin avulla. 

Käyttöliittymäsuunnittelija totesi, että siinä käyttäjällä täytyy olla mahdollisuus ohittaa 

opastus. On myös hyvä tarjota vaihtoehtona, että opastuksen voi katsoa myöhemmin 

uudestaan. Omien tietojen lisäystä opastuskierroksen aikana pidettiin erinomainen 

ratkaisuna. Lisäksi asiantuntija huomautti, että käyttäjän täytyy hyväksyä evästeiden käyttö, 

jotta voi käyttää käyttöliittymää, mikä tulee olla ensimmäinen käyttäjän kohtaama asia 

sivustolle tultaessa.  

Käyttöliittymän käytön aloituksen lisäksi täsmennystä saatiin termien nimeämiseen ja 

navigaatioon. Navigaation todettiin olevan palvelun sydän ja käyttäjätestauksen 

hyödyntäminen sen luomisessa ensisijaisen tärkeää. Tästä syystä tiettyjä valikkojen termejä 

nimettiin uudestaan. Nimeämistä tehtiin konsultaation yhteydessä 

käyttöliittymäsuunnittelijan laajaan kokemukseen perustuen ja lisäksi termien sopivuutta 

päätettiin testata vielä ennen prototyypin luomista käytettävyystestauksen avulla. 
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Asiantuntija esitteli käyttäjätestaukseen sopivia tapoja ja sitä varten päädyttiin käyttämään 

projektin ulkopuolisille henkilöille suoritettua korttisorttausta (card sorting), jossa kolmea 

projektiin liittymätöntä henkilöä pyydettiin järjestämään käyttöliittymän valikko- ja 

linkkitermit navigoinnin mukaiseen hierarkiseen järjestykseen ja tarvittaessa nimeämään niitä 

uudelleen. 

Korttisorttauksessa käyttäjät osasivat asettaa termejä oikeille paikoille, mutta muutamat 

niistä vaativat pidempää miettimistä. Parille termille saatiin käyttäjien mielestä selkeämpiä 

nimeämisehdotuksia. Konsultoinnin ja käyttäjätestauksen pohjalta muutettavia termejä olivat 

“Verkkokaupat”, joka muutettiin muotoon ”Verkkokaupat ja tuotteet”, “Inbox” ja 

“Viestiväylä”, joista tuli yhtenäisesti ”Viestit” sekä “Portaalit”, josta tuli 

“palveluintegraatiot”. Asiantuntija suositteli myös käyttämään käyttöliittymässä tooltip-

komponentteja vähemmän kuvaavien termien vieressä. 

Termien nimeämisen lisäksi käyttöliittymäsuunnittelija toi esiin copywritingin merkityksen: 

käyttöliittymässä tulisi käyttää mahdollisimman vähän ja mahdollisimman selkokielistä 

tekstiä, jotta kaikki oleellinen tulee luetuksi. Lisäksi kuvakkeiden käyttöä painotettiin, joten 

niitä tullaan lisäämään suunniteltavaan käyttöliittymään. Lisäksi käyttöliittymäasiantuntija toi 

esiin personoinnin käyttäjälle arvoa luovan vaikutuksen. Tästä syystä käyttäjän omien 

tietojen kuvakkeen alle käyttöliittymään tulee lopullisessa prototyypissä käyttäjän nimi. 

Myös käyttöliittymän layoutia ja navigointirakennetta pohdittiin konsultoinnin aikana. 

Päänäkymät, tärkeimmät elementit ja sivut tulee olla näkyvissä etusivulla ja samaa toistavia 

näkymiä tulee välttää. Asiantuntija ehdotti toiseksi vaihtoehdoksi sketch mappingissä 

suunnitellun Informaatioarkkitehtuurin rakenteen sijasta mallia, jossa alavalikot tulevat 

vertikaalisesti avautuvan sisältönäkymän yläreunaan välilehdiksi. 

Myös käyttöliittymään sopivia komponentteja käytiin osio osiolta läpi, jotta ne olisivat 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisia, ja jotta toimintoja olisi niiden kautta mahdollisimman 

helppo käyttää. Käyttöliittymäsuunnittelija ehdotti myös erilaisten käyttöliittymään sopivien 

visuaalisten vihjeiden lisäämistä. Esimerkkinä oli liikennevalojen värien ja checkmarkkien 

käyttö sekä haluttujen valintojen ja painikkeiden korostaminen erilaisin visuaalisin keinoin. 

Koska tiedon löytäminen on ensisijaisen tärkeää, keskitytää käyttöliittymässä hierarkisen 

navigoinnin lisäksi hakutoimintojen toimivuuteen. Käyttöliittymän hakukentissä päätettiin 

käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä ja sen haluttiin tarjoavan käyttäjälle eniten käytettyjä 

osioita hakukentän alle ehdotuksiksi. Asiantuntija suositteli hakukentän lisäämistä myös 

Viestit-osioon, jotta viestien vaihdannasta löytää helposti etsimänsä tiedot. 

Esiin nostettiin erittäin tärkeänä pointtina, ettei yksikään sivu käyttöliittymässä saa olla 

tyhjä. Vaikka sivu on tarkoitettu käyttäjän täytettäväksi, tulee siinä lukea vähintään, mitä 

sivulla voi tehdä tai mitä tietoa sinne voi tuoda. Lisäksi käyttöliittymäsuunnittelija kaipasi 
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tarkennusta logistiikkaa koskevien toimintojen järjestämiseen käyttöliittymässä. Prosesseista 

tulisi suunnitella mahdollisimman automatisoidut ja selkeät. 

Kuten käyttökuvauksen tietoperustassakin tuli ilmi, huomautti käyttöliittymäsuunnittelija 

käyttöliittymän toiminnallisuuksien laajuuten vedoten, että toiminnoille on hyvä tehdä 

priorisointia. Täytyy siis miettiä, mitkä liitännäispalveluista ja niiden käyttötapauksista ovat 

oikeasti tärkeitä toimintoja käyttöliittymässä vahvistaen sen käytettävyyttä, ja mitkä ovat 

vain hyviä, mutta eivät välttämättömiä lisäyksiä siihen. Tähän huomioon perustuen 

käyttöliittymän toiminnallisuuksia ja käyttötapauksia tarkasteltiin uudestaan ja päätettiin, 

että käyttöliittymän prototyyppiin ei sisällytetä “Tehtävät ja muistutukset” -osiota. Se on 

mukava lisä, mutta ei välttämätön käyttöliittymän käyttötarkoitukseen. 

 

Lopuksi konsultaatiossa todettiin, että prototyypin luomisen jälkeen on vielä tärkeää suorittaa 

käytettävyystestausta. Kun toimeksiantaja luo prototyypistä toiminnallisen (esim. 

käyttöliittymän betaversion) on sille järkevää suorittaa vielä laajempia 

käytettävyystestauksia. Ne jäävät siis toimeksiantajayrityksen vastuulle. 

3.4.4 prototypointi 
 
Prototypoinnista ei esitellä tässä kohtaa erikseen teoreettista tietoa, kuten muista 

Kehittämistyön osuuden menetelmistä, sillä prototypointia koskeva teoreettinen tieto käytiin 

läpi jo opinnäytetyön tietoperustassa luvussa 2.1.3 Arviointi ja prototypointi. Prototypointi on 

tässä palvelumuotoilun avulla tehtävässä kehittämistyössä web-layoutin suunnittelua. 

Toimeksiantaja saa siis itselleen verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin 

prototyypin layout-kuvina. Layoutit suunniteltiiin tietokoneella windows-käyttöjärjestelmässä 

käytettäväksi, mutta käyttöliittymä on kuitenkin tarkoitus optimoida niin, että se on 

käytettävissä myös muilla käyttöjärjestelmillä ja laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. 

Tämä jää toimeksiantajan itsensä toteutettavaksi. 

 

Prototyyppi suunniteltiin tehdyn palvelumuotoilutyön pohjalta käyttöliittymäsuunnittelun 

tietoperustassa esitettyihin suunnitteluperiaatteisiin pohjautuen. Pikiou Paneelin prototyyppi 

rakennettiin Adobe XD -suunnitteluohjelmalla. Se on vektoripohjainen UI- ja UX-suunnitteluun 

sopiva suunnittelutyökalu, joka soveltuu verkkosivujen ja mobiilisovellusten suunnitteluun. 

Kuten sanottua, jätettiin prototyypistä toiminnallisuus tässä vaiheessa pois, sillä layout-

kuvien koettiin havainnollistavan luotua verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelia ja 

sen toimintamahdollisuuksia tarpeeksi hyvin. Prototypoinnin tuloksena luotiin yhteensä 37 

web-käyttöliittymän layoutia, jotka havainnollistavat käyttöliittymän eri osia ja toimintoja. 

 

Koska prototyypille suoritetaan seuraavassa vaiheessa käytettävyystestausta, jaetaan 

lopulliset web-layouttien kuvat vasta testauksessa saavutettujen tulosten ja käyttöliittymän 

parannusten lisäämisen jälkeen luvussa 3.3.6 Suunniteltu prototyyppi. Prototyypin 
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suunnitteluratkaisut käydään läpi ja perustellaan erikseen luvussa 4 Tulokset ja 

johtopäätökset koko kehitystyön ja projektin tulosten kirjaamisen yhteydessä. 

3.3.4 Prototyypin testaus 

Toiminnallisten prototyyppien kehittäminen vie aikaa, joten Wiio (2004, 218-224) on 

kehittänyt suunnitteluvaiheessa käytettävän pelkästään käyttöliittymän näköiskuvia 

hyödyntävän pikatestauksen. Sitä varten on hyvä olla vähintään kolme projektin ulkopuolista 

koekäyttäjää. Käytettävyystestin kulku on hyödyllistä tallentaa videoille tai tehdä 

testitilanteesta muistiinpanoja. (Wiio 2004, 218-224.) 

Tässä käytettävyystestauksessa koekäyttäjälle kerrotaan ensin testin tarkoitus ja esitellään 

alkutilanne. Sitten hänelle annetaan erilaisia tehtäviä yksi kerrallaan ja seurataan kuinka hän 

suoriutuu niistä. Samalla testaajalta kysytään miksi hän toimii kuten toimii. Tarvittaessa 

käyttäjää opastetaan eteenpäin. Näin testattavasta käyttöliittymästä voidaan löytää 

kehityskohteita tai epäjohdonmukaisuuksia käyttäjän näkökulmasta. Testin päätyttyä 

koekäyttäjältä voidaan vielä kysyä tehtäviin liittymättömiä lisäkysymyksiä. Sopivalla 

kysymysten asettelulla voidaan saada hyödyllistä informaatiota ja palautetta monista asioista. 

Kaiken kaikkiaan tavoitteena on selvittää, kuinka helppoa käyttäjän on käyttää 

käyttöliittymää, ja kuinka hän pääsee sisälle sen käsitemalleihin, eli tulkitsee käyttöliittymän 

objektien tilat ja toimintamahdollisuudet. Näin pystytään varmistamaan käyttöliittymän 

yhtenäinen ja johdonmukainen käyttö- ja esitystapa. (Wiio 2004, 218-224.) 

3.3.5 Käytettävyystestaus ja sen tulokset 

Luodun prototyypin käytettävyystestaukseen käytettiin Wiion (2004, 218-224) esittelemää 

pikatestausta, jossa hyödynnettiin luotuja web-käyttöliittymän layout-kuvia. Prototyyppiä 

testattiin kolmella koekäyttäjällä. Prototyyppiä parannettiin ja korjailtiin koekäyttäjien 

käytettävyystestien tulosten pohjalta ja lopulta muokattu prototyyppi esiteltiin vielä 

asiantuntija-arvioinnin tehneelle käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijalle, jotta hän pystyi 

ottamaan kantaan toteutukseen ammattilaisen silmin. 

Käyttäjätestaukset suoritettiin yksi kerrallaan testausmenetelmän prosessin mukaisesti ja 

testitilanteista tehtiin muistiinpanoja. Käytettävyystestit pidettiin etäyhteydellä ja 

käyttöliittymäprototyypin kuvat esitettiin jaetulta näytöltä. Ensimmäiseksi koekäyttäjille 

kerrottiin minkälaisesta käyttöliittymästä on kyse, mitä sillä on tarkoitus tehdä ja mitä 

seuraavaksi tullaan näyttämään. Ensin näköiskuvat näytettiin aloittaen kirjautumisesta ja 

käyttöliittymän onboardingista ja sitten jatkaen toimintokohtaisessa järjestyksessä. 

Koekäyttäjien oli tarkoitus kommentoida, jos he eivät ymmärrä käyttöliittymän 

ominaisuuksia, tai jos vastaan tulee jotain epäselvää tai epäjohdonmukaista. Se osoittautui 
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selkeästi pikatestauksen tuloksillisimmaksi vaiheeksi, sillä sen avulla käyttäjiltä saatiin 

kerättyä loistavia huomioita, joita ei suunnitteluvaiheessa oltu osattu huomioida. 

Tämän jälkeen koekäyttäjille annettiin tehtäviä käyttöliittymässä. Heidän täytyi esimerkiksi 

käydä lähettämässä uutiskirje kaikille 30 päivän sisään Pikiou.cn -verkkokaupasta tilanneille 

asiakkailleen, lisäämässä verkkokauppaintegraatio ja lähettää tukipyyntö. Koekäyttäjät 

selostivat etenemistään ja valintojaan samalla, kun tehtävän etenemistä seurattiin. 

Tehtävien suorittaminen onnistui kaikilta koekäyttäjiltä ongelmitta. Tehtävien suorittamisen 

jälkeen koekäyttäjiltä kysyttiin vielä mielipiteitä ja parannusehdotuksia. Alla kuva 

prototyypin layout-kuvista Google Drive-kansiossa (kuva 24), jossa koekäyttäjät pystyivät 

testaamaan prototyyppiä. 

 

Kuva 24: Suunnitellun prototyypin layout-kuvat 

 

Käytettävyystestauksen perusteella käyttöliittymästä löytyi muutamia kehityskohteita ja 

korjattavia asioita. Heti alussa yksi koekäyttäjä kysyi, miten salasana on mahdollista luoda, 

joten sitä varten käyttöliittymään luotiin uusi tunnusten aktivointiin tarkoitettu sivu. Lisäksi 

etusivulla olevan painikkeen teksti “aloita käyttöopastus” koettiin hämmentäväksi, sillä 

käyttäjä on sivulle päästäkseen juuri katsonut läpi onboardingin käyttöopastuksen tai 

vaihtoehtoisesti ohittanut sen. Testaaja ehdotti siihen muotoa “toista käyttöopastus”, jonka 

koettiin olevan tarkoituksenmukaisempi. 

Lisäksi testauksessa nousi esiin, ettei käyttöliittymässä ollut salasanan vaihto -ominaisuutta, 

joka sitten lisättiin käyttäjän profiilin Omat tiedot -osioon. Käyttäjätestauksen seurauksena 
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uutiskirjeen luomista varten suunniteltu tekstikenttä sai myös lisätoimintoja. Sinne lisättiin 

tekstinmuotoiluominaisuuksiksi kuvakkeet värin vaihtoon ja tekstin koon muuttamiseen. 

Lisäksi sinne lisättiin kuvien, liitteiden ja emojien lisäysmahdollisuus. 

Käytettävyystestien jälkeen prototyyppiin tehtiin muutokset ja sitten layout-kuvat esiteltiin 

käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijalle. Hänen tekemän arviointikatselmuksen ja 

kommentoinnin jälkeen päädyttiin säätämään vielä muutamaa yksityiskohtaa 

käyttöliittymässä. Painikkeiden muotoilua yhtenäistettiin ja tunnusten aktivointi -kohdassa 

vaihdettiin käytetyt termit niin, että siinä puhuttiin aina rekisteröitymisestä aktivoinnin 

sijaan. “Rekisteröi tunnuksesi” -linkki kirjautumissivulla muutettiin myös kokonaan 

alleviivatuksi pelkän jälkimmäisen sanan alleviivauksen sijaan. 

Tuotetietojen lisäykseen tarkoitettu verkkolomake sai moitteita kapeista sarakkeista, mutta 

koska kyseinen verkkolomake oli tehty Pikioulla jo käytössä olevan tuotekortin pohjalta, 

päätettiin se pitää pääosin ennallaan. Siihen lisättiin vain käännösten osto -kohtaan entisen 

tekstikentän sijasta selkeä valintaruutu, jonka klikkaaminen merkitsee käännöspalvelun 

ostoa. Lisäksi layout-kuvasta ei selvinnyt, että verkkolomakkeen kentät venyvät niihin 

kirjoitetun tekstin mukaan, joten käyttäjän on mahdollista nähdä, mitä kenttään kirjoittaa, 

vaikka alussa kentät ovatkin kapeat. Lopuksi kuluttaja-asiakkaiden yhteydenottoihin 

vastaamiseksi suunniteltu osio Asiakkaat-valikon takana selkeytyi asiakaskeskusteluiden väliin 

lisätyillä vaakaviivoilla, jotta käyttäjällä ei menisi vahingossa sekaisin, mikä viesti kuuluu 

mihinkin keskusteluun. 

Käyttöliittymäasiantuntija kehui Käyttöliittymää kokonaisuudessaan informatiiviseksi, 

selkeäksi ja toimivaksi. Myös visuaalinen toteutus sai kehuja. Kiitosta 

käyttöliittymäsuunnitelma sai erityisesti onboardingista, kuvakkeiden käytöstä, käyttäjän 

avustuksista, viestit-osioista, help centeristä ja drag & drop -komponenttien käytöstä. 

3.3.6 Suunniteltu prototyyppi 

Työssä suunniteltu verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin web-käyttöliittymä on 

muodoltaan dynaaminen verkkopalvelu – Käyttäjät pystyvät muuttamaan sen sisältöä tuomalla 

omia tietojaan ja tuotteitaan, mutta käyttöliittymän raamit, kuten layout ja toiminnot, ovat 

staattisia ollen kaikille käyttäjille samanlaisia. Näin ollen kyseessä on toiminnallinen 

verkkopalvelu eli verkkosovellus, jossa on mukana vuorovaikutteisia toimintalogiikkoja, mutta 

myös staattisia informaatiosivuja, kuten esim. help center, johon on koottu käyttäjälle tietoa 

ja ohjeistuksia. 

 

Tämän käyttöliittymän prototyypin kuvien on tarkoitus olla pääasiallinen suunnitellun 

prototyypin havainnollistamisen keino. Prototyypin sisältöä avataan vain lyhyesti 

tekstimuodossa, sillä suunnitteluprosessissa on aikaisemmissa vaiheissa käyty laajastikin läpi 

suunnitellun käyttöliittymän sisältöä. Täten vältetään turhaa toistoa. Edeltäviin suunnitelmiin 
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tulleet muutokset kuitenkin esitellään. 

 

Verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin (Pikiou Paneeli) prototyyppi koostui 

käytettävyystestaustulosten implemoinnin jälkeen 37 eri layoutista. Ne sisältävät palveluun 

sisällytetyt pääkäyttötapaukset, joita ovat palvelun käytön aloittaminen ja kirjautuminen / 

palveluun rekisteröityminen, tuotteiden myyntiin lisäys ja muokkaaminen, logistiikan 

tukitoiminnot, markkinointipalveluiden osto, asiakasrekisterin ylläpito ja uutiskirjeiden 

lähetys, analytiikan seuranta ja raporttien laatiminen, viestintä käyttäjän ja 

palveluntarjoajan välillä, asiakaspalvelu kuluttaja-asiakkaisiin, tiedon ja tuen haku, omien 

tili- ja sopimustietojen tarkastelu ja muuttaminen sekä rahaliikenne (maksun saaminen ja 

laskujen maksu). 

Prototyypin layout-kuvat etenevät Pikiou Paneeliin kirjautumisesta / rekisteröitymisestä 

onboardingiin, jossa syötetään tarvittavat tiedot käytön aloittamiseksi ja esitellään 

käyttöliittymän toiminnot. Tämän jälkeen käydään läpi palvelun etusivu, käyttäjän 

profiilivalikon kohdat sekä Ilmoitukset- ja Viestit-osiot. Sen jälkeen siirrytään sivuston 

päävalikon kohtiin alakohtineen. Lopuksi havainnollistetaan help center sekä sivustolla 

suoritetun haun tulokset. Koska layouteja on niin paljon, on ne koottu suurempina ja 

selkeämpinä kuvina työn liitteiksi (liite 13). Alla on esitetty muutama käyttöliittymän tärkein 

layout (kuvat 25, 26, 27 ja 28). 

 

 

Kuva 25: Pikiou Paneelin kirjautumissivu 
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Kuva 26: Pikiou Paneelin onboarding. Esittelyssä profiilivalikko. Taustalla näkyy etusivu. 

 

Kuva 27: Pikiou Paneelin Viestit-osio 
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Kuva 28: Tuotteiden myyntiin lisääminen Pikiou Paneelissa 

 

Prototyypissä päätettiin hyödyntää käyttöliittymäasiantuntijan ehdottamaa valikkomallia, 

jossa päävalikon alavalikot tulevat vertikaalisesti avautuvan sisältönäkymän yläreunaan 

välilehdiksi (kuvassa 28). Lisäksi alkuun lisättiin evästeilmoitus (kuva 25) ja suunnittelutyössä 

hyödynnettiin muutenkin käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijan neuvoja. Muutoin 

käyttökuvaus-menetelmän käyttötapaukset vain täsmentyivät ja saivat visuaalisen muodon. 

Sen johdosta komponenttien ja ohjeistusten tarve selkeytyi. Ilman visuaalista toteutusta ei 

olisi pystynyt suunnittelemaan käyttöliittymän osia ja ominaisuuksia sen vaatimalla 

tarkkuudella. Ne suunniteltiin käyttöliittymäsuunnittelun periaatteisiin, käytettävyyteen ja 

ihmisten psykologisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin pohjautuen. Perustelut 

suunnitteluvalinnoille on käyty läpi seuraavassa luvussa 4 Tulokset ja johtopäätökset. 

 

Käyttöliittymän suunnitteluun ei varsinaisesti kuulunut visuaalisia suunnitteluratkaisuja, 

mutta prototyyppiin hyödynnettiin Pikioun verkkosivujen värimaailmaa ja muotoilukieltä, 

joten käyttöliittymän voi halutessaan toteuttaa suunnitellunlaisena. Lisäksi prototyyppiin 

hyödynnettiin Pikioun olemassa olevia kuvaelementtejä. Valikoiden termit ja toimintojen 

ohjeistukset suunniteltiin valmiiksi, mutta sisältöosioihin sisällytettiin vain esimerkkitekstiä. 

Käyttöliittymän toimintojen tarkempi läpikäynti, kuten myös perustelut prototyypin 

suunniteluvalinnoille, käydään erikseen läpi seuraavassa luvussa 4 Tulokset ja johtopäätökset. 
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4 Tulokset ja johtopäätökset 
 

Tässä luvussa käydään tutkimuksellisen kehittämistyön ja koko opinnäytetyön tulokset läpi, 

esitellään ratkaisu kehittämistehtävään ja esitellään opinnäytetyön tulosten pohjalta tehdyt 

johtopäätökset. Käsittely aloitetaan palvelumuotoiluprosessin ja vuorovaikutussuunnittelun 

hyödyntämisen tarkastelusta. Sitten käydään läpi kehittämistehtävänä suunnitellun 

käyttöliittymään sisällytetyt toiminnot ja asiakastarpeen toteutuminen, jonka jälkeen 

perustellaan käyttöliittymän suunnitteluratkaisuja käyttöliittymäsuunnittelun teoriatietoon 

peilaten. Lopuksi luvussa edetään työn tarkoituksen ja tavoitteen saavuttamisen tarkasteluun 

ja vastataan tarkemmin kehittämistyötä ohjaaviin tutkimuskysymyksiin. 

Opinnäytetyön tutkimuksellisena kohteena oli selvittää, miten palvelumuotoilun prosessi ja 

käyttöliittymäsuunnittelu voidaan tuoda yhteen niin, että ne tuottavat tietoa 

käyttöliittymäsuunnittelun tueksi. Haluttiin myös selvittää, minkälaista tietoa 

palvelumuotoilun hyödyntäminen käyttöliittymäsuunnittelussa tuottaa. Kehittämistehtävä oli 

prototypoida toimeksiantajayritykselle verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin 

käyttöliittymä. Suunnitteluongelmana oli toteuttaa se yhdistämällä palvelumuotoilun prosessi 

käyttöliittymäsuunnitteluun. Lisäksi suunniteltavan digitaalisen palvelun ja sen 

käyttöliittymän tarkoituksena oli täyttää toimeksiantajayrityksen määrittämät tavoitteet sekä 

hallintapaneelin tulevien käyttäjien tarpeet. 

4.1    Palvelumuotoilun hyödyntäminen käyttöliittymäsuunnittelussa 

Opinnäytetyön aiheen mukaisesti työssä keskityttiin tosielämän ongelmaan ja synnytettiin 

ymmärrystä kehittämistyötä tekemällä. Sitä saavutettiin palvelumuotoilun prosessin edetessä 

työstämällä konkreettista käyttöliittymän prototyyppiä. Palvelumuotoiluprosessi käytiin läpi 

sen tietoperustassa esitetyn pääpiirteittäisen vaiheistuksen mukaan ja se käsitti 

palvelukokemuksen ja vuorovaikutuksen käyttäjälähtöistä suunnittelua ja kehittämistä 

palvelumuotoilun keinoin. 

Kehittämistyössä käytetyt palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut valittiin 

tutkimushaasteiden mukaisesti tilannekohtaisesti harkiten. Palvelumuotoiluprosessi oli luova 

eikä etukäteen määritelty, sillä sille ei ollut olemassa valmista sapluunaa, vaan 

palvelumuotoilijan täytyi aina jokaisen menetelmän käytön jälkeen reagoida saatuun tietoon 

ja pohtia, miten palvelumuotoiluprosessissa olisi tarkoituksenmukaisinta edetä seuraavaksi. 

Työkalujen ja menetelmien käyttö visualisoi ja teki näkyväksi suunnittelukohdetta ja ketjutti 

sen prosesseja, kuten palvelumuotoilussa on tarkoituskin. 

 

Palvelumuotoilutyö oli käyttäjälähtöistä, sillä sitä ohjasivat toimeksiantajan ja 

yritysasiakkaiden eli hallintapaneelin tulevien käyttäjien toiveet, halut ja tarpeet. 

Toimeksiantajan edustajat  ja opinnäytetyön tekijä tapasivat koko prosessin ajan ja lisäksi 
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hallintapaneelin tulevat käyttäjät olivat mukana prosessissa alusta loppuun, kun heidät 

osallistettiin yhteissuunnitteluun. Menettelyllä varmistettiin, että luotu konsepti ja 

prototyyppi saavuttivat toteutettavissa olevan tason, eikä suunnitelma ollut yksinomaan 

suunnittelijan käsialaa. 

 

Osana palvelumuotoiluprosessia konsultoitiin myös kahteen otteeseen 

käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijaa, jotta hänen kokemustaan ja asiantuntijuuttaan 

pystyttiin hyödyntämään onnistuneen lopputuloksen saavuttamisen varmistamiseksi. Lisäksi 

suunnittelutyöhön hyödynnettiin käytettävyyden psykologiaan pohjautuvia 

käyttöliittymäsuunnittelun ohjeita, joita on yleisesti tarkoituksenmukaista hyödyntää 

suunnitellessa asioita ihmisten käyttöön. Nämä kaikki asiat huomioiden ote kehitystyöhön on 

ollut osallistavaa. Siinä on ollut alusta lähtien myös holistinen ote, sillä käyttäjien ja teknisen 

järjestelmän tarpeiden ja vaatimusten huomioimisen lisäksi siinä on huomioitu myös 

käyttöliittymää käyttävän organisaation tarpeet, resurssit ja toimintaympäristö. 

Ensimmäisessä palvelumuotoiluprosessin vaiheessa suunnittelun lähtökohdan määrittäminen 

ja asiakasymmärryksen hankkiminen oli onnistunutta. Vaiheeseen valituilla menetelmillä 

saatiin tarkennettua, mitä ollaan suunnittelemassa ja kenelle. Lisäksi selvitettiin 

kohdeorganisaation toimintaympäristöä ja toimeksiannon vaatimuksia. Käyttäjätiedon 

hankkimiseksi tehtyjen teemahaastatteluiden tuottamien tulosten monivaiheisen 

aineistolähtöisen analysoinnin avulla saatiin kerrytettyä hyvin asiakasymmärrystä koko 

projektin toteuttamiseksi ja pystyttiin asettamaan kehittämistyölle muun muassa design 

driverit. Näin ollen käyttäjätiedon hankinta on ollut tarkoituksenmukaista eli 

tutkimusmateriaalia on voitu suoraan hyödyntää ohjaamaan ja inspiroimaan suunnittelua. 

Palvelumahdollisuuksien löytäminen, ideointi, kehittäminen ja konseptointi muodostivat 

seuraavan palvelumuotoiluprosessin kokonaisuuden. Edellisessä vaiheessa kerättyä 

asiakasymmärrystä ja käyttäjätietoa hyödynnettiin käyttäjäpersoonien luomiseen, joiden 

avulla saatiin spesifioitua kenelle käyttöliittymää suunnitellaan. Benchmarking oli taas sopiva 

ideoinnin työkalu, kun sillä kerättiin ideoita markkinoilla olevista käytettävyydeltään hyviksi 

havaituista web-käyttöliittymistä. Innovatiivisempaa ideointia palvelumuotoiluprosessiin ei 

sisältynyt, sillä kehitettävän käyttöliittymän raamit oli määritelty toimeksiannossa selvästi. 

Käyttöliittymän suunnitteluratkaisuja ohjasivat innovaatiohakuisuutta enemmän 

toimeksiantajan tavoitteet sekä käyttäjäasiakkaiden tarpeet ja halut. 

 

Persoonien tarpeiden ja benchmarkingin avulla löydettyjen käyttökelpoisten ideoiden 

pohjalta käyttöliittymästä ja sen tarvittavista toiminnoista pystyttiin rakentamaan 

rautalankamalli, joka määritti käyttöliittymään sisällytettävät päätoiminnot. Se auttoi lisäksi 

kehitetyn idean kommunikointia toimeksiantajalle. Tämän hyväksynnän jälkeen suunnitelma 

sai mukaan visuaalisia piirteitä, kun käyttöliittymää luonnosteltiin sketch mapin avulla, joka 
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auttoi hahmottamaan kokonaisuutta, käyttöliittymän muotoa ja sen 

informaatioarkkitehtuuria. 

 

Tämän tietämyksen pohjalta käyttöliittymästä oli mahdollista luoda konsepti. 

käyttökuvausmenetelmällä esitetty konsepti kokosi ja konkretisoi käyttöliittymäidean luoden 

suuremman kokonaiskuvan. Sen johdosta palvelun tuottamiseen liittyvien rakenteiden 

konkretisoiminen ja asiakkaan sivustolla etenemisen kuvaaminen mahdollistui ennen kuin 

oikeaa hallintapaneelia oli vielä olemassa. Konseptointi jätti kuitenkin vielä paljon 

liikkumavaraa käyttöliittymän jatkokehittämiselle, kuten on toivottavaa. 

 

Seuraavaan palvelumuotoiluprosessin vaiheeseen eli arviointiin haluttiin hyödyntää 

käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijaa onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. 

Asiantuntijan arviointia käytettiin erityisesti informaatioarkkitehtuurin ja navigaation 

arvioimiseen. Käyttöliittymäsuunnittelijan arvioin pohjalta käyttöliittymä muotoutui 

käytettävämmäksi. Asiantuntijan kehotuksesta käyttöliittymälle suoritettiin myös 

käyttäjätestausmenetelmänä korttisorttaus, joka osaltaan varmisti käyttöliittymän 

navigaation onnistumisen.  

 

Lopuksi siirryttäessä opinnäytetyön viimeiseen vaiheeseen eli prototypointiin, johon 

kehittämistyö oli tähdännyt, suoritettiin prototypointi sille tietoperustassa asetettujen 

ohjenuorien mukaisesti ja prototyyppi konkretisoitiin käyttöliittymäsuunnittelun periaatteisiin 

nojaten. Koska palvelukonsepti käsitti web-käyttöliittymän, havainnollistettiin prototyyppiä 

kuvamuodossa layout-kuvina, ja hyödynnettiin siihen digitaalisen suunnitteluun sopivaa 

käyttöliittymäsuunnittelutyökalua. Pääpaino suunnittelussa asetettiin ohjeistuksen mukaan 

inhimillisille tavoille suunnitella, kun mukaan suunnitteluun ja arviointiin otettiin palvelun 

käyttäjät ja käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntija. 

 

Ensimmäisen prototyyppiversion valmistuttua, oli sen käytettävyyttä tarve testata 

testikäyttäjillä, kuten käyttöliittymäsuunnittelun kuin myös palvelumuotoilun kirjallisuus 

pitää tärkeänä. Testaukseen perustuvien muutosten teon jälkeen haluttiin vielä varmistaa 

käyttöliittymäsuunnitelman käyttökelpoisuus arvioituttamalla prototyyppi 

käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijalla. Hänen huomioiden pohjalta opinnäytetyössä 

esitettävä prototyyppi sai lopullisen muotonsa. 

 

Palvelumuotoilulle ominaisen iteraation ansiosta prototyyppi tarkentui ja saavutti 

toteutettavissa olevan tason. Prototypoinnilla saatiin visualisoitua ja täsmennettyä 

käyttöliittymän ominaisuudet ja toiminnot selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin 

prototypoinnin avulla pystyttiin parantamaan käyttöliittymän käytettävyyttä ja minimoimaan 

riskejä epäonnistua lanseerauksen yhteydessä.  
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Muutenkin palvelumuotoilutyössä oli iteratiivinen ote, kun ratkaisuja kehitettiin, kokeiltiin ja 

arvioitiin ja sitten taas kehitettiin saatujen tulosten pohjalta. Näin saavutettiin haluttu 

lopputulos ja suunnittelutyölle asetetut tavoitteet: Luodussa prototyypissä on otettu 

huomioon toimeksianto, tutkimuksessa saavutettu käyttäjätieto, suunnittelutyölle asetetut 

design driverit ja benchmarkingissa löytyneet hyvät käytänteet. Luodun prototyypin 

suunnittelussa on ensisijaisesti suunniteltu vuorovaikutuksia käyttöliittymän ja käyttäjän 

välillä ja käytettävyyden näkökulma on sisällytetty siihen vahvasti mukaan. 

Palvelumuotoiluprosessin johdosta palvelu ja kehitetty käyttöliittymä saatiin vastaamaan 

käyttäjien tarpeita, mutta myös tukemaan toimeksiantajan liiketoiminnallisia tavoitteita, 

kuten palvelumuotoilun yhtenä pääperiaatteena on. Liiketoiminnallisia tavoitteita tukee 

toimeksiantajan toivoman mukainen toteutus sekä hallintapaneeliin lisätyt lisämyynnin ja 

markkinoinnin mahdollistavat toiminnallisuudet. 

4.2    Kehittämistehtävänä suunnitellun käyttöliittymän toiminnallisuudet ja asiakastarpeen 

toteutuminen 

 

Kaikki käyttäjäasiakkaiden ja toimeksiantajan toivomat palvelumuotoiluprosessissa 

asiakasymmärryksen ja käytettävyyden pohjalta tarpeelliseksi todetut toiminnot onnistuvat 

suunnitellussa käyttöliittymässä. Käyttäjätiedon hankinnassa selville saadut asiakkaiden 

toiveet ja tarpeet toteutuivat myös siltä osin kuin toimeksianto mahdollisti. Luvussa 3.2.5 

Käyttökuvauksen toteutus ja luotu konsepti esitetyn käyttökuvauksen liitteenä olevia 

käyttötapauksia (liite 12) mukaillen Pikiou Paneeliin otettiin mukaan alla avatut 

käyttötapaukset. Hallintapaneelin toiminnallisuuksien avaus selventää myös suunniteltua 

prototyyppiä, jonka layout-kuvia onkin hyödyllistä tarkastella samalla. 

 

Palvelun käyttö aloitetaan sivuston etusivulla tunnusten aktivoinnilla ja palveluun 

kirjautumisella. Käytössä on asiakkaiden toiveiden mukaisesti sähköpostitunnuksilla 

kirjautuminen. Käyttöliittymään voi valita, että järjestelmä muistaa tunnukset, ja käyttäjä 

myös pysyy kirjautuneena sisään, kuten asiakkaat toivoivat. Kirjautumissivulla on myös 

informoitu käyttäjää, että luomalla tunnukset hän hyväksyy palvelun käyttöehdot ja 

tietosuojakäytännöt, jotka löytyvät tekstilinkkien takaa. 

 

Kirjautumisen jälkeen seuraava vaihe on palvelun käytön aloittamiseen liittyvä tietojen 

syöttäminen ja käyttöliittymän toimintojen esittely (onboarding). Se opastaa käyttäjää 

yksityiskohtaisesti ja selkeästi palvelun toiminnoissa ja niiden käytössä yksi toiminto 

kerrallaan. Siinä hyödynnetään asiakkaiden keskuudessa tärkeänä pidettyä edistymispalkkia. 

Vaihtoehtona on myös ohittaa onboarding ja katsoa se myöhemmin, mikä antaa käyttäjälle 

vapautta ja lisää palvelun käyttömukavuutta. 
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Pikiou Paneelin etusivulla on personoitu tervehdys käyttäjälle, jossa toivotetaan hänet 

tervetulleeksi käyttämään Pikiou Paneelia. Sen alla on listattu kaikki hallintapaneelin 

pääkäyttötapaukset, jotta käyttäjälle on selvää, mitä käyttöliittymällä voi tehdä. Niiden alta 

painikkeesta on mahdollista käynnistää vielä Pikiou Paneelin käyttöopastus uudelleen, jos sen 

on ohittanut ensimmäisellä käyttökerralla, tai ei enää muista sen sisältöä. Näkymän 

alareunaan on tuotu näkyviin tilitettävissä oleva myyntituotto, jotta käyttäjän ei tarvitse sitä 

erikseen etsiä valikoista. Kyseessä on kuitenkin käyttäjiä mahdollisesti eniten kiinnostava 

hallintapaneelin tieto. Sen alta painikkeesta voi siirtyä suoraan tilittämään tuotot. 

 

Ylätunnisteessa henkilökuvakkeen alla olevassa navigointivalikosta löytyvät kohdat Omat 

tiedot, Sopimukset, Palveluintegraatiot, Myyntien tilitys ja Laskut. Niiden alla on Kirjaudu 

ulos -painike, josta käyttäjä kirjataan turvallisesti ulos palvelusta. Edellä listattuihin liittyviä 

käyttötapauksia ovat siis omien yritys- ja laskutustietojen sekä sivuston jäsenten hallinnointi, 

sivuston salasanan muuttaminen, sopimusten hallinnointi, palveluintegraatioiden hallinnointi, 

myyntien tilitys ja tilityssyklin muuttaminen sekä laskuarkiston tarkastelu ja laskujen 

lataaminen itselleen. Nämä mahdollistavat omien tietojen ja käyttöominaisuuksien helpon ja 

yksinkertaisen hallinnoinnin. Tietoja voi muokata yksinkertaisilla kuvakkeilla varustetuilla 

muokkauskomponenteilla. 

 

Sopimukset-osioon on tuotu käyttäjää hyödyttävien tietojen ja toiminnallisuuksien lisäksi 

Pikioun liiketaloudellista hyötyä silmällä pitäviä elementtejä. käyttöliittymä ohjaa 

käyttäjäänsä tutustumaan Pikioun tarjoomaan, jotta tämä ostaisi lisäpalveluja tai laajentaisi 

palvelusopimustaan. Sivulle on tuotu esittelyt Pikioun palvelusopimuksista, jossa on mukana 

“Kysy lisätietoja” -nappi,  josta käyttäjä voi kysyä helposti mieltään askarruttavia asioita 

Pikioulta. Markkinointipakettien pariin käyttäjä ohjataan “Tutustu Pikioun 

markkinointipaketteihin!” -painikkeen kautta. Näin käyttäjä voi helposti laajentaa 

palvelusopimustaan.  

 

Myyntien tilitys -kohdassa käyttäjä voi itse määrittää myyntituottojen automaattisen 

tilityssyklin, mutta voi myös tilittää tulleet varat samantien, kuten teemahaastatteluissa 

hallintapaneelin tulevat käyttäjät toivoivat. Sivulla näkyy myös seuraava automaattinen 

tilityspäivä. Tilitettävissä olevat varat näkyvät ylhäällä ja näkymän alareunassa on 

myyntituotot vuoden alusta. Näkymässä voi myös tarkastella myyntierittelyjä uudessa 

ikkunassa ja sieltä voi myös ladata tiedot itselleen. 

 

Ylätunnisteessa edellisen valikon vieressä on kuvake Viestit-osioon, joka on chattimainen 

keskustelualusta hallintapaneelin käyttäjien ja Pikioun välillä. Alustalla on eri kanavia eri 

aihealueiden (Yleinen, Tuki, Markkinointi, Tilausvahvistukset) keskusteluille. Sieltä löytyy 
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myös oma kanava Pikioun toimittamien kuluttaja-asiakkaiden yhteydenottoihin vastaamista 

varten. Tekstiä sisältävien viestien lisäksi Viestit-osiossa voi lähettää myös liitteitä, kuten 

tekstitiedostoja, kuvia ja kuvakaappauksia esim. ongelmatilanteista käyttöliittymän käytössä. 

Näin asiakkaat saavat helposti ja nopeasti raportoitua tukea vaativia tilanteita ja 

käyttöongelmia, kuten he toivoivat. Tekstiin voi liittää myös emojeja, jotka tuovat 

viestintään nykyaikaisen otteen. 

 

Keskustelualustan sivupalkista näkee, ketkä sivuston käyttäjistä ovat paikalla, ja mihin 

keskusteluihin on tullut uusia viestejä. Uusista viesteistä tulee notification-merkki Viestit-

kuvakkeeseen käyttöliittymän ylätunnisteen sekä keskustelupalstan kanavan nimen kohdalle. 

Saapuneista viesteistä lähetetään myös automaattisesti sähköpostiviesti käyttäjille, jotta he 

saavat myös Pikiou Paneelin ulkopuolelle tiedon uusista viesteistä. 

 

Jos yksikään Pikioun asiakaspalvelijoista ei ole paikalla, näkyy viestikentän yläpuolella 

arvioitu vastausaika. Keskusteluissa näkee henkilön profiilikuvasta sekä nimestä kenen kanssa 

viestinvaihtoa on käyty ja monelta viestit on lähetetty. Keskustelut voidaan myös siirtää 

arkistoon, josta niitä on mahdollista tarkastella myös jälkikäteen. Keskusteluiden sisältöjä voi 

hakea kaikki kanavat sisällään pitävällä hakutoiminnolla tai kanavakohtaisella 

hakutoiminnolla. 

 

Tähän viestintämuotoon päädyttiin, koska se yhdistää sähköpostiviestinnän sekä chatin 

hyödyt, ja täten vastaa asiakkaiden toiveisiin. Lisäksi Pikiou Paneelin keskustelualusta on 

parempi kuin perinteinen chat, sillä kaikki viestienvaihto jää talteen ja keskusteluja voi 

jaotella niiden aihealueen mukaan. Lisäksi käyttäjät tietävät aina suunnilleen monelta voivat 

olettaa saavansa vastauksen. 

  

Ylätunnisteessa on myös Ilmoitukset-osio, jonne Pikiou lähettää yritysasiakkaille suunnattuja 

ilmoituksia ja tiedotteita. Siitä avautuu ikkuna, jossa näkyy viisi viimeisintä ilmoitusta. Jos 

osa niistä on uusia, on Ilmoitukset-kuvakkeen päällä uusien ilmoitusten lukumäärää vastaava 

notification-merkki. Käyttäjä voi valita, mitä ilmoitusta haluaa tarkastella, ja klikata sen auki 

tai valita “näytä kaikki”, jolloin käyttöliittymän keskelle avautuu kaikki ilmoitukset sisältävä 

sisältönäkymä. Ikkunasta voi myös klikata “Merkitse kaikki luetuksi”, jolloin kaikki ilmoitukset 

kuittaantuvat luetuiksi kerralla. Ilmoitusten saapuessa saavat Pikiou Paneelin käyttäjät myös 

sähköpostiilmoituksen, jotta käyttäjiltä ei jää mitään tärkeää tietoa saamatta esimerkiksi 

harvojen kirjautumiskertojen johdosta. Tiedotteiden lähettäminen on Pikioulle oiva tapa 

markkinoida palvelujaan ja koittaa vaikuttaa asiakkaidensa ostokäyttäytymiseen. 

 

Käyttöliittymän vasemman reunan päävalikosta onnistuu tuotteiden myyntiin lisäys, johon on 

toivotun mukaisesti useita tapoja. Tuotetiedot voi toimittaa CSV-tiedostolla, jonka saa 
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ladattua sivustolta ja palautettua drag & drop -palautuslaatikkoon (johon on koodattu 

validointi, jotta tiedot tulevat oikeassa muodossa), tai sitten tuotetiedot voi syöttää 

verkkolomakkeelle manuaalisesti uudella välilehdellä. Kummallakin tavalla voidaan kätevästi 

valita myyntiin vietävien tuotteiden verkkokauppa-alustat (oma sarake). Valintaruudun avulla 

voidaan myös ilmoittaa, halutaanko tuotteelle ostaa kiinankielinen käännös vai ei. Näin ollen 

suunnitelmassa toteutui toive siitä, että tuotteiden käännösten ostaminen olisi helppoa 

ja että haluttu verkkokauppa-alusta olisi helppo määrittää tuotetietojen syöttämisen 

yhteydessä. Tuotetiedot saa myös tuotua ulkoisesta järjestelmästä, jos tarvittava 

palveluintegraatio on liitetty Pikiou Paneelin. Näin ollen tuotetietojen syöttö onnistuu kaikilla 

asiakkaiden toivomilla tavoilla heidän erilaiset tarpeensa huomioiden. 

 

Tuotetietojen syöttämistä varten tehdyssä verkkolomakkeessa hyödynnettiin Pikioun olemassa 

olevaa tuotekorttia ja sen tietoja. Verkkolomakkeen kentät venyvät niihin kirjoitetun tekstin 

mukaan, joten käyttäjän on mahdollista nähdä, mitä kenttään kirjoittaa, vaikka alussa kentät 

ovatkin kapeat. Verkkolomake tuotteiden lisäykseen ei ole kuitenkaan käytettävyydeltään 

paras mahdollinen, mutta sen tarkempaa suunnittelua ei koettu tarpeelliseksi. Pikiou voi 

toteuttaa palvelun lanseerauksen yhteydessä verkkolomakkeen haluamansa mallisena. 

 

Lisäksi jo lisättyjä tuotteita voi muokata ja poistaa tuotelistauksessa Tuotteet-välilehdellä. 

Siellä tuotetietojen tarkastelu on tehty mahdollisimman helpoksi: Käyttäjä voi valita minkä 

verkkokauppa-alustan tuotteita haluaa tarkastella, jaotella niitä tuotekategorioittain tai etsiä 

sanahaulla. Tuotetiedot saa myös ladattua itselleen tarvittaessa. 

 

Valikon Logistiikka-kohdassa voi tarkastella tilausten logistisia vaiheita ja merkitä niille 

vaadittuja toimenpiteitä tehdyiksi. Tarkennuksena logistinen prosessi menee niin, että 

kuluttaja-asiakkaan tilauksen tullessa verkkokauppaan, lähettää Pikiou yritysasiakkaalle 

(Pikiou Paneelin käyttäjä) tullauslomakkeen ja osoitekortin. Sen tehtyään Pikiou tekee 

ensimmäiseen ikkunaan kyseisen tilauksen kohdalle merkinnän, jolloin sen tilaustiedot 

siirtyvät myös seuraavan ikkunaan. Tämän listan tilauksiin tulee taas myyjän tehdä merkintä, 

kun hän on lähettänyt (vienyt Postin automaattiin tai toimipisteeseen) tilaukset kuluttaja-

asiakkaille käyttäen Pikioun toimittamia tositteita. Merkinnän tekemisen jälkeen siirtyy 

tilausten tiedot myös kolmanteen ikkunaan. Siinä olevien tilausten merkinnät tekee Pikiou, 

kun Pikiou on saanut tietoonsa, että kuluttaja-asiakas on vastaanottanut tilauksensa. Tällöin 

tilaus on käsitelty loppuun. Loppuunkäsitellyt tilaukset siirretään arkistoon 30 päivän jälkeen 

ja niitä voi tarkastella tilausarkistosta. 

 

Palautustenhallinta toimii samalla periaatteella: Kun Pikiou on saanut ilmoituksen, että tietty 

tilaus palautetaan, tulee kyseisen tilauksen tiedot näkyviin Palautukset-ikkunaan. Kun 

palautus on lähetetty takaisin myyjälle, tekee Pikiou ensimmäiseen ikkunaan tilauksen 
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kohdalle merkinnän, jolloin sen tiedot siirtyvät seuraavaan ikkunaan. Yritysasiakas merkitsee 

jälkimmäiseen ikkunaan, kun hän on vastaanottanut palautuksen, jolloin Pikiou voi palauttaa 

maksun kuluttaja-asiakkaalle ja palautusprosessi on saatettu päätökseen. Loppuunkäsitellyt 

palautukset siirretään arkistoon 30 päivän jälkeen, ja niitä voi tarkastella tilausarkistosta. 

Tilausten ja palautusten kohdalla näkyy myös niiden lähetystunnukset, jotka toimivat 

linkkeinä Postin lähetysseurantaan lähetysten seuraamiseksi. Tällainen menettely vastaa 

asiakkaiden toiveeseen järjestelmällisestä logitiikanhallinnasta ja pakettien seurannasta. 

 

Logistiikka-kohdan kolmas välilehti on tilausvahvistusviestin määrittämistä varten. Sen tarve 

nousi esiin teemahaastatteluissa: Personoitu tilausvahvistusviestin koettiin ilmentävän 

myyjäyrityksen brändiä halutulla tavalla. Käyttäjä voi määrittää siihen haluamansa viestin, 

jota sovelletaan kaikkien myyjän käyttämien verkkokauppa-alustojen tilauksista tuleviin 

tilausvahvistusviesteihin. 

 

Päävalikon Markkinointi-kohdasta onnistuu markkinointipakettien ostaminen ja niiden sisällön 

tarkastelu. Käyttäjä voi ostaa tiettyjä selkeästi esitettyjä markkinointipaketteja suoraan, 

kuten teemahaastatteluissa kävi ilmi. Mahdollista on myös kysyä Pikioulta lisätietoja 

esimerkiksi sopivan markkinointipaketin räätälöimiseksi “Kysy lisätietoja” -painikkeen kautta. 

Pyynnöt ja viestit kirjautuvat asiakkaan ja Pikioun välisen Viestit-osion Markkinointi-

kanavaan. Siellä käyttäjät voivat keskustella markkinoinnin tarpeesta ja vaikuttaa 

markkinointiratkaisuihin, kuten asiakastiedon hankinnan pohjalta todettiin tarpeelliseksi. 

Kaupan syntyessä Pikiou toimittaa laskun ostosta asiakkaan Laskut-osioon sekä lähettää 

ilmoituksen siitä sähköpostitse. Jos yritysasiakkaalla on käytössä jokin laskutusintegraatio, 

toimitetaan laskut sen mukaisesti. 

 

Pikioun laatimien markkinointisuunnitelmien tarkastelu onnistuu seuraavalla 

Markkinointisuunnitelmat-välilehdellä. Tiedostokuvakkeella varustetut suunnitelmat ovat 

avattavissa uuteen ikkunaan tai ladattavissa laitteelle tai pilveen. Näkymässä on myös 

yhteydenottopainike markkinointisuunnitelman päivittämiseksi. Se johtaa asiakkaan ja Pikioun 

välisen Viestit-osion Markkinointi-kanavaan.  

 

Kolmannella välilehdellä käyttäjä voi jakaa markkinointimateriaalia Pikioulle. Se onnistuu 

kätevän drag & drop -kentän kautta tai hakemalla tiedoston laitteelta/pilvestä manuaalisesti. 

Näkymässä voi myös kirjata materiaalia koskevia lisätietoja alla olevaan tekstikenttään. Jo 

tuodut materiaalit on tarkasteltavissa samassa näkymässä omana listanaan. Kaikki 

markkinointimateriaalit ja lisätiedot näkyvät myös Viestit-osion Markkinointi-kanavassa ja 

siellä voi käydä keskustelua aiheen ympärillä. Toteutuneista markkinointikampanjoista saa 

tiedot Analytiikka ja raportit -osiosta Markkinointi-välilehdeltä. 
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Asiakkaat-kohdassa voi pitää yllä asiakasrekisteriä, kuten Pikioun asiakkaat toivoivat. 

Käyttäjät voivat tuoda sinne uusien asiakkaiden tietoja sekä luoda uusia asiakassegmenttejä. 

Olemassa olevien asiakkaiden tietoja voi hakea ja jaotella selkeiden komponenttien avulla eri 

periaatteiden mukaisesti. Niitä ovat esimerkiksi asiakassegementit, asiakkaiden 

ostoajankohdat ja eri verkkokaupat. Kontakteille voi lähettää uutiskirjeitä tai heidän 

tietojaan voi ladata laitteelleen. Asiakasrekisterin ylläpidossa tulee ottaa GDPR:n säädökset 

huomioon. 

 

Asiakkaat-kohdassa voi myös toisella välilehdellä vastata kuluttaja-asiakkaiden 

yhteydenottoihin. Niillä tarkoitetaan tuotteita koskevia yhteydenottoja, joihin myyntialustan 

ylläpitäjä tai Pikiou eivät voi vastata. Tämä toive tuli Pikioulta. Vastaaminen käy kätevästi 

keskustelupalstamaisen viestikomponentin avulla. Kaikki asiakasviestit näkyvät myös Viestit-

osiossa, jotta niitä ei tarvitse erikseen etsiä tältä välilehdeltä. Kolmas asiakkaita koskeva 

hallintapaneeliin asiakkaiden haluama toiminto on uutiskirjeiden laatiminen heidän omille 

asiakkaille lähetettäväksi. Luodut uutiskirjeet on listattu näkymään ja niitä voi muokata, 

ladata itselleen ja lähettää kontakteille. 

 

Analytiikka ja raportit -kohdassa voi tarkastella dataa ja laatia raportteja myyntisivustojen 

liikenteestä, myynneistä, markkinoinnin tavoittavuudesta ja asiakkaista, kuten 

teemahaastatteluissa toivottiin. Luodussa prototyypissä on kuitenkin vain esimerkkisisältöä 

analytiikkatiedoista ja tunnusluvuista. Asiakkaille hyödyllisimpien tunnuslukujen päättäminen 

jää täten Pikioulle. 

 

Pikiou Paneelin päävalikon alla on linkkipainike help centeriin, joka mahdollistaa käyttäjien 

tiedon ja tuen haun. Help center on jaettu aiheen mukaan eri osioihin. Myös niin 

toimeksiantajan kuin Pikioun asiakkaidenkin toivomat verkkokauppa-alustoja koskevat 

videoesittelyt löytyvät help centeristä. Seillä on myös hakutoiminto tiedon etsintään. 

 

Tietoa voi hakea myös sivuston ylätunnisteessa olevalla hakutoiminnolla. Niissä molemmissa 

on toimiva sanahaku ennakoivalla tekstinsyötöllä, joka löytää monipuolisesti sisältöä ja 

ehdottaa hakutuloksia. Jokaisessa hakukentässä on myös selittävä teksti valmiina, jotta 

käyttäjän on helppo tietää, mitä toiminnolla on mahdollista etsiä. Jos etsittyä tietoa ei löydy, 

ohjaa käyttöliittymä käyttäjät ottamaan yhteyttä Viestit-osion Tuki-kanavaan. Näin ollen 

tiedonhaku ja tuen saaminen on toivotunlaisesti toimivaa. 

 

Käyttöliittymän alatunnisteesta löytyvät Pikioun yhteystiedot sekä Pikioun käytössä olevien 

sosiaalisen median kanavien kuvakelinkit. Lisäksi siellä on linkit tietosuojalausuntoon, 

evästeasetuksiin ja käyttöehtohi. Sieltä löytyy myös sivuston ylläpitäjän tiedot. 
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Käyttöliittymään sisällytettiin jo edellä mainittujen käyttäjätietoon pohjautuvien toimintojen 

ja ratkaisujen lisäksi runsas kuvakkeiden käyttö sekä selkeät tekstiohjeet. 

 

Näillä toiminnoilla varustettuna käyttöliittymä vastaa sen suunnittelemiseksi asetettuja 

design drivereita. kaikki tarvittava onnistuu samassa käyttöliittymässä ja hallintapaneelia ensi 

kertaa käyttävän on mahdollista oppia käyttöliittymän keskeiset toiminnot nopeasti 

onboardingin johdosta. Käyttöliittymän helppokäyttöisyyttä tukevat myös sen 

navigointimahdollisuudet ja informaatioarkkitehtuuri, joita avataan lisää seuraavissa 

kappaleissa. Lisäksi käyttöliittymässä on toimiva tuki ja hallintapaneeli sopii käytettäväksi 

ainoana verkkokauppa-alustan hallintajärjestelmänä, sillä siinä on kattavasti toimintoja, 

mutta sen voi myös integroida asiakkaiden omiin järjestelmiin palveluintegraatioiden avulla. 

Myös muut käyttäjien toiveet otettiin toteutuksessa laajalti huomioon. 

4.3    Käyttöliittymän suunnitteluratkaisujen perustelu 

Kehitetty prototyyppi mallintaa valmista käyttöliittymää, vaikkakaan siinä ei ole 

havainnollistettu sen kaikkia osia tai ominaisuuksia täydellisesti. Se osoittaa käyttöliittymän 

toiminnot, käyttöliittymäelementtien sijoittelun ja navigointimahdollisuudet. Layout on luotu 

hyödyntäen käyttöliittymäsuunnittelun periaatteita. Prototyyppiin on otettu mukaan valmiita 

kuvia niissä määrin, kun niitä on ollut mahdollista saada. Lisäksi visuaalista ulkonäköä ja 

typografiaa on havainnollistettu esimerkkitekstein, vaikka lopullista ulkonäköä tai 

tekstisisältöä ei ole ollut tarkoituksenmukaista sisällyttää vielä prototyyppiin. 

 

Koska kehitetty verkkosovellus oli toiminnoiltaan hyvin monipuolinen, ja siinä on mukana 

vuorovaikutteisia toimintalogiikkoja, mutta myös informaatiosivuja, käytettiin web-

käyttöliittymän kehittämiseen tarkempia mallinnusmenetelmiä. Siitä johtuen laadittu 

prototyyppi on hyvin täsmällinen ja se sisältää suhteellisen tarkan kuvauksen käyttöliittymän 

toimintalogiikasta ja ulkonäöstä. Käyttöliittymän informaatioarkkitehtuuri rakennettiin 

verkkosovelluksia koskevien suositusten mukaan käyttäjien tehtäväprosesseja tukevaksi, 

mutta toiminnot sijoiteltiin kuitenkin hierarkisen informaatio arkkitehtuurin selkeää 

puurakennetta hyödyntäen. Käyttöliittymään hyödynnettiin lisäksi sen vuorovaikutuksellisten 

osien toimintoketjuihin perustuvaa informaatioarkkitehtuuria käyttöliittymän käytön 

aloittamiseen liittyvän onboardingin yhteydessä. Siinä käyttäjän etenemistapa perustuu 

käyttöliittymän oikea-aikaiseen tiedon tarjoamiseen, kun käyttäjä ohjataan etenemään 

ikkunasta toiseen ja täyttämään tietojaan samalla. 

 

Onboardingissa käyttäjälle annetaan myös vaihtoehdoksi täyttää käyttöliittymän pyytämät 

tiedot myöhemmin (sulkea ikkuna rastista) ja ohittaa hallintapaneelien tärkeimpien 

toimintojen esittely (“Katso myöhemmin” -painike), mikä antaa käyttäjälle vapauden päättää 

ja tutustua toimintoihin silloin, kun hänellä on aikaa, kuten on suositeltavaa. Onboardingin 
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yhteydessä on myös etenemispalkki, joka kertoo käyttäjälle kuinka monta vaihetta esittelyä 

on vielä jäljellä. Käyttäjän on myös aina mahdollista palata takaisin edelliseen ikkunaan. 

Lopuksi esittelyn voi sulkea klikkaamalla “Valmis” -painiketta. Onboarding esitetään vain 

ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä. Jatkossa sen voi katsoa uudelleen etusivulta 

löytyvän “Toista käyttöopastus” -painikkeesta, mitä käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntija 

suositteli. 

 

Käyttöliittymää käyttäessään käyttäjä joutuu tekemään valintoja ja hän toimii tietoisessa ja 

kontrolloidussa tilassa. Tästä syystä käyttöliittymän toimintojen vaihtoehdot ja tiedot 

esitetään selkeästi, eikä käyttöliittymän käyttöön liity aikarajoituksia. Käyttäjä voi vapaasti 

miettiä asioita, ratkaista ongelmia, luoda tekstiä, tehdä päätöksiä ja ylipäätään opetella 

käyttämään käyttöliittymää ja sen toimintoja. 

 

Ihan ensimmäiseksi käyttäjän tullessa sivustolle, tulee hänen hyväksyä sivuston käyttämät 

evästeasetukset käyttääkseen palvelua. Tämän jälkeen seuraava vaihe on sisäänkirjautuminen 

tai tunnusten rekisteröinti. Pikioun on tullut lisätä järjestelmään etukäteen käyttäjäkohtainen 

tunnus, jona toimii käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjä voi halutessaan klikata “Muista 

minut” -valintaruutua, jonka jälkeen sivusto tallentaa tunnukset palveluun valmiiksi, mitä 

hallintapaneelin tulevat käyttäjät toivoivat. Palvelu ei myöskään kirjaa käyttäjää heti ulos, 

kun hän ei hetkeen käytä palvelua, sillä palvelun käytön aikakatkaisut koettiin 

haastateltavien kesken turhauttaviksi. Sopivana aikakatkaisun rajana pidettiin 30 minuuttia, 

joka määritettiin käyttöliittymän aikakatkaisurajaksi. 

 

Tunnusten rekisteröinnin yhteydessä käyttäjän on määritettävä salasana. Etusivulla on 

informoitu, että luomalla tilin käyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt, 

mikä on yleinen käytäntö hyväksyttää käyttäjällä palvelun ehdot. Jos taas tunnukset on jo 

rekisteröity, mutta salasana on unohtunut, on kirjautumissivulla kohta, josta käyttäjä voi 

tilata uuden salasanan helposti sähköpostiin ilman, että palvelun käyttö estyy missään kohtaa. 

 

Kun käyttäjä on kirjautuneena palveluun, on hänellä käytössään kaksi navigointivalikkoa: 

profiilivalikko, joka avautuu käyttäjän nimen alta henkilökuvakkeesta klikatessa, sekä 

vasemmalla sivupalkissa oleva päävalikko, josta löytyy palvelun käyttöön liittyviä toimintoja. 

Varsinaisten navigointivalikkojen linkkien lisäksi sivustoilla on käytetty apulinkkejä, joista 

pääsee siirtymään eri vakiosisältöihin, kuten englanninkieliseen versioon (kielinä toivotusti 

suomi ja englanti), Ilmoitukset-osioon, Viestit-osioon ja help centeriin. Niistä muiden sijainnit 

ovat sivuston ylätunnisteessa, kuten verkkopalveluiden käyttäjät ovat yleisesti tottuneet, 

mutta help centerin linkki löytyy päävalikon alta suurena painikkeena erotettuna päävalikon 

muista kohdista, jotta se on helppo löytää. Sen eroava muotoilu perustuu siihen, että 

näköaisti havaitsee poikkeavuuden ennen säännönmukaisuutta. 
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Muutenkin valikkojen ja toimintojen sijainnit on pidetty käyttöliittymässä vakiona, kuten 

suositeltua. Käyttöliittymän kehykset (ylä- ja alatunniste sekä sivupalkki) pysyvät stabiilina 

sivulta toiselle navigoinnin aikana, kun sisältönäkymä aukeaa aina käyttöliittymän keskelle 

sen runko-osaan. Alatunnisteessa sijaitsee verkkosivustoa ja palvelua koskevia tietoja, joihin 

johtaa kuvakelinkit. Ylätunnisteesta löytyy edellisessä kappaleessa mainittujen apulinkkien 

lisäksi sivuston logo ja nimi sekä hakukenttä. Pikiou Paneeli -bannerista pääsee palaamaan 

etusivulle, kuten verkkosivustoilla yleensäkin, mutta etusivulle siirtymistä varten on 

päävalikossa ylimpänä myös linkkipainike “Etusivu”, jonka on tarkoitus helpottaa navigointia 

sivustolla. 

Sivuston suunnittelussa on hyödynnetty joustavaa ruudukkoa (fluid grid), jolla on saatu luotua 

visuaalisen suunnittelun yhtenäisyys, sillä sen ansiosta kaikki elementit pysyvät oikeissa 

paikoissa kaikissa layout-kuvissa. Navigointia helpottamaan sivustolla on ylätunnisteessa koko 

sivuston kattava sanahakukenttä, jolla pystyy hakemaan niin tietoa kuin sivustolla olevia 

toimintojakin. Omilla hakukentillä tietoa voi hakea myös erikseen Viestit-osiossa, 

tuotelistauksessa sekä asiakasrekisterissä, jotta tarvittavat tiedot on helppo ja nopea löytää. 

Kaikissa sivuston hakukentissä on selventävä teksti, jotta käyttäjä tietävät, mitä hakukenttien 

avulla on mahdollista hakea. Hakukentät helpottavat hakemista myös ennakoivan 

tekstinsyötön avulla ja hakuominaisuudella, joka tarjoaa eniten käytettyjä hakuvaihtoehtoja 

hakukentän alle ehdotuksiksi. 

Käyttöliittymässä käytetyt valikko- ja linkkitermit on testattu käyttäjillä ja 

käyttöliittymäasiantuntija on myös arvioinut ne toimiviksi. Käyttäjille haluttiin antaa selkeä 

kokonaiskuva sisällöstä. Esimerkiksi valikkojen kohdalla käyttäjien valintaprosessia on 

helpotettu näyttämällä kaikki vaihtoehdot kerralla. Sivustolla navigointi oli myös prototyypin 

käytettävyystestauksessa koekäyttäjille selkeää. Näin ollen käytetyt termit vastaavat 

sisältöään, niiden kieli on ymmärrettävää ja ne auttavat käyttäjää navigoimaan onnistuneesti. 

Näin ollen käyttöliittymässä nähdään olevan selkeä ja testattu informaatioarkitehtuuri, 

selkokieliset tekstit ja ja sen kielen olevan yhteneväistä. 

Käyttöliittymään on hyödynnetty low-context -kulttuuriin pohjautuvaa selkeää ja muodollista 

viestintätyyliä, jossa hyödynnetään suoria ja rationaalisia viestejä. Käyttöliittymän 

kuvakkeiksi on valittu ihmisten yleisesti tuntemia kuvioita ja ne ovat yleensä varustettu 

kuvakkeen lisäksi tekstillä (kuten päävalikon kohdat). Lisäksi vähemmän tunnettuihin 

toimintoihin tai pelkällä kuvakkeella varustettuihin toimintoihin on lisätty tool tip -

komponentteja, jotka kertovat osoittimen sen päälle vietäessä, mitä toimintoa kuvake 

edustaa. Näin ollen käyttäjälle on tehty mahdollisimman selväksi, mitä mistäkin on 

mahdollista tehdä. Kaikki edellä mainitut seikat huomioiden käyttöliittymä on 

informatiivinen. 
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Käyttöliittymässä on käytetty lisäksi paljon muitakin visuaalisia vihjeitä, jotka auttava 

käyttäjää kiinnittämään huomiota oikeisiin kohtiin, ja suorittamaan toimintoja onnistuneesti. 

Painikkeet reagoivat, kun osoittimen vie niiden päälle, ja käyttäjä tietää aina, mikä valikon 

kohdista on valittuna, kun kaikkien painikkeiden väri vaihtuu valinnan seurauksena. Sivustolla 

olevat linkit on myös alleviivattu ja linkkien väri vaihtuu, kun linkkiä on klikannut kyseisellä 

istunnolla. 

 

Muutoin huomion kiinnittämisen keinoina käyttöliittymässä on hyödynnetty taustasta selkeästi 

erottuvia painikkeita ja kenttiä. Niihin on lisäksi Pikioun olemassa olevien verkkosivujen tyylin 

mukaisesti lisätty varjoefektiä, joka nostaa ne erilleen taustasta. Tärkeät elementit on myös 

sijoiteltu keskeisille sijainneille, jotta käyttäjä huomaa ne helpommin. Käyttäjän nimen 

lisääminen profiilivalikkoon on mukavan personointikeinon lisäksi tutkitusti toimiva tapa 

kiinnittää käyttäjän huomio. Sen alla sijaitsee toinen käyttöliittymän navigointivalikoista, 

joten se ohjaa käyttäjän huomion oikeaan paikkaan. 

 

Saavutettavuuden näkökulmassa käyttöliittymässä on hyödynnetty kontrastia onnistuneesti. 

Käyttöliittymän tausta on selkeän valkoinen ja teksti mustaa. Painikkeissa, päävalikossa ja 

alatunnisteessa käytettiin taas tarpeeksi tummaa väriä, jotta ne erottuvat runko-osasta. 

Tumman värin takia niiden tekstin värinä käytettiin valkoista. Kaikkien elementtien ympärille 

on myös jätetty tarpeeksi tyhjää tilaa, jotta ne erottuvat selkeästi taustasta ja toisistaan. 

Kaikissa painikkeissa on myös tarpeeksi pinta-alaa osoitinlaitteella klikkaamista varten. 

 

Tärkeimmät elementit on myös sijoiteltu keskeisille paikoille. Koska näyttöä tarkasteltaessa 

käyttäjän katse suuntautuu luonnostaan vasempaan yläneljännekseen, on sinne sijoitettu 

käyttöliittymän päävalikko. käyttöliittymän runko-osan sisältö ohjaa myös katsetta loogisesti 

vasemmalta oikealle ja ylhäältä alaspäin. Tarvittaessa vasempaan yläkulmaan on sijoitettu 

vielä tekstiohjeistukset, jotta käyttäjälle on selkää, mitä näkymässä voi tehdä.  

 

Käyttöliittymässä hyödynnetään pääasiassa näköaistia, mutta myös kuuloaistia siellä olevien 

opetusvideoiden myötä. Useiden eri aistipiirien rinnakkaisen käytön tarkoitus on auttaa 

käyttäjää oppimaan paremmin. Videoiden ansiosta käyttäjä voi katsoa kuvaa, lukea tekstiä ja 

kuunnella niitä tukevaa ääntä. Videoiden ohjeet on myös tekstimuodossa help centerissä, 

jotta käyttäjän on mahdollista valita kumpaa aistipiiriä hän haluaa käyttää, kuten 

käyttöliittymäsuunnittelussa ohjeistetaan. Oletuksena on, että käyttöliittymän toteutuksessa 

mahdollistetaan lisäksi käyttöliittymän sisältämän tekstin koon muuttaminen sekä 

zoomaaminen sivuston eri osioihin. Nykyisellään tekstin väri ja valittu kirjasin jo tarjoavatkin 

mahdollisimman suuren kontrastin parantaen saavutettavuutta. 
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Käyttöliittymän suunnittelussa ja elementtien sijoittelussa otettiin myös hahmolait huomioon.  

Niiden mukaisella käyttöliittymän suunnittelulla tuettiin käyttäjää kohdistamaan 

tarkkaavaisuutensa olennaiseen informatioon. Käyttöliittymän elementit sijoiteltiin layoutille 

niiden lainalaisuuksien mukaan. Hyödynnettyjä hahmolakeja olivat “läheisyys”, sillä yhteen 

kuuluvat objektit sijoiteltiin lähekkäin, jolloin käyttäjät mieltävät ne ryhmäksi. 

Sulkeutuvuuden hahmolakia käytettiin mm. tekstikentissä ja -ikkunoissa, 

monivalintaikkunoissa, drag and drop -komponenteissa, palvelu- ja markkinointipakettien 

visualisoinnissa sekä tietenkin ala- ja ylätunnisteessa. Samanlaisuuden hahmolakia 

hyödynnettiin sisällön elementtien muotoilussa — Esimerkiksi toiselle sivulle vievät 

linkkipainikkeet ovat kaikki samanmuotoisia ja -värisiä. Tietojen tuomiseen ja tietoihin 

tehtäviin muutoksiin tarkoitetut toimintokuvakkeet ovat taas kaikki keskenään samankokoisia 

ja -värisiä. Jälkimmäisissä hyödynnetään lisäksi tuttuuden hahmolakia, sillä käytetyt 

kuvakkeet jäljittelevät muotoja, jotka ovat yleisesti tunnettuja. 

 

Elementtejä ja tietoa on muutenkin jäsennelty loogisiin kokonaisuuksiin. Käyttöliittymän eri 

osat muodostavat mieltämisyksiköitä, joiden avulla käyttäjät hahmottavat kokonaisuuden ja 

erottavat käyttöliittymän eri osat toisistaan. Yksikään sivu ei ole liian täynnä, vaan ne ovat 

keskittyneet yhteen tai korkeintaan muutamaan samantapaiseen toimintoon. Jos toimintoja 

on useita, on niihin kuuluvat elementit ryhmitelty omiksi mieltämisyksiköikseen. Käyttäjän 

muistikapasesiteetti ei siten pääse missään kohtaan ylittymään. Näin ollen kerralla näkyvän 

tiedon määrä ei ole liian suuri ja sivuilla oleva tieto on hyvin organisoitu, kuten ohjeistus 

elementtien asettelussa on. 

 

Käyttöliittymäsuunnittelussa otettiin huomioon ihmisten mentaalimallit niin rakenne- kuin 

prosessimallienkin osalta. Rakennemamalleja hyödynnettiin sijoittelemalla käyttöliittymän 

elementit muista web-käyttöliittymistä tuttuihin sijainteihin ja prosessimalleja otettiin 

huomioon käyttämällä ihmisille web-käyttöliittymistä ennestään tuttuja komponentteja ja 

selittämällä käyttäjille, mitä missäkin käyttöliittymän osassa on mahdollista tehdä. Kun 

käyttäjät tietävät minkälaisia toimintoja käyttöliittymässä on mahdollista tehdä, he osaavat 

paremmin hyödyntää niihin tarkoitettuja välineitä. 

 

Käyttöliittymässä hyödynnettiin ylipäätään ihmisille ennestään tuttuja asioita eli 

konventioita. Tilannekohtaisesti käyttöliittymään valittiin aina kaikista tarkoituksenmukaisin 

ja helppokäyttöisin komponentti tietoperustassa esitettyjen komponenttien 

käyttöohjeistusten mukaisesti. Samankaltaisissa tilanteissa hyödynnettiin aina samaa 

komponenttia ja tapaa toimia, jotta käyttäjä pystyy hyödyntämään sivuston toisissa osissa 

oppimiaan toimintatapoja myös muualla sivustolla. Niin käyttäjien on mahdollisimman helppo 

suorittaa haluttuja toimintoja. 
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Koska vuorovaikutus käyttöliittymän kanssa etenee suurelta osin käyttöliittymän antamien 

palautteiden — alkupalautteen ja loppupalautteen avulla — on sivusto valjastettu antamaan 

palautetta käyttäjälle tarjoamalla tehdyistä toiminnoista vasteen. Käyttöliittymä antaa 

virheilmoituksen aina, kun vaadituista kentistä puuttuu tietoa tai jotain on syötetty väärin. Se 

myös osoittaa kohdan, joka vaatii korjaavaa toimenpidettä, ja antaa palautetta kertoen, 

miksi pyyntö epäonnistui. Onnistuneesta toiminnosta käyttöliittymä antaa palautetta 

etenemällä seuraavan vaiheeseen tai ilmoittamalla tiedon lisäyksen yhteydessä “tiedot 

tallennettu” tai “uutiskirje lähetetty” jne. informaatiokomponenttien avulla. 

 

Jos käyttäjä käyttää hakutoimintoa ja hänen etsimäänsä sivua ei löydy tai haku ei tuota 

tulosta, ilmoittaa käyttöliittymä siitä. Samalla käyttäjä saa ehdotuksen muuttaa hakusanaa 

tai siirtyä help centeriin tai sivuston etusivulle. Edellä mainituista asioista johtuen käyttäjä 

on aina tietoinen siitä, mitä käyttöliittymässä kuuluu tehdä, ja mitä käyttöliittymässä 

tapahtuu hänen tekemien valintojen seurauksena. 

 

Käyttöliittymän kaikkiin toimintavaiheisiin on pyritty sisällyttämään myös selkeä aloituskohta, 

suoritusvaihe ja lopetusvaihe. Esimerkiksi tuotetietojen täytössä aloituskohdassa käyttäjä 

lataa tuotekortin tai avaa verkkolomakkeen, suoritusvaiheessa syöttää tuotetiedot ja 

lopetusvaiheessa palauttaa tuotekortin tai klikkaa verkkolomakkeella tallenna-painiketta. 

Käyttöliittymän kaikkia toimintatiloja ja toimintojen yksityiskohtaista etenemistä ei 

kuitenkaan havainnollistettu prototyypissä, vaan siihen valittiin ainoastaan tärkeimmät 

päänäkymät, sillä kyseessä on hyvin laaja web-käyttöliittymä. 

 

Nämä kaikki asiat huomioon ottaen käyttöliittymän informaatioarkkitehtuurin ja navigoinnin 

koetaan olevan onnistuneesti toteutettuja: Käyttäjälle on selvää koko ajan missä osassa 

palvelua hän on ja hän osaa navigoida eteenpäin. Selkeiden informatiivisten ohjeistusten 

ansioista hallintapaneelia on myös helppoa ja selkeää käyttää. Muutenkin käyttöliittymän 

suunnitteluratkaisut noudattavat käytettävyyden periaatteita, hyviä käytänteitä sekä muita 

käyttöliittymäsuunnittelun ohjeistuksia. 

 

4.4 Tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen 

 

Kehittämistehtävänä oli prototypoida toimeksiantajayritykselle hallintapaneeli (web-

käyttöliittymä) verkkokauppa-alustajärjestelmän käytön mahdollistamiseksi. Sen suunnittelu 

palvelumuotoiluprosessia hyödyntämällä oli tuloksellista. Palvelumuotoilua hyödyntämällä 

saatiin kattavasti selville niin toimeksiantajan, asiakkaiden kuin järjestelmänkin toiveet, 

tarpeet ja vaatimukset. Sen avulla pystyttiin muotoilemaan ja suunnittelemaan palvelu 

johdonmukaisesti prototypointipisteeseen tilannekohtaisesti valittujen palvelumuotoilun 

menetelmien ja työkalujen avulla. Palvelumuotoilun prosessi tuotiin yhteen 
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käyttöliittymäsuunnitteluun siten, että digitaalisen palvelun ja prototyypin 

suunnitteluratkaisut kytkettiin työssä tehdyn käyttäjätutkimuksen lisäksi onnistuneesti 

olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen. 

 

Kokonaisuutena suunniteltu käyttöliittymä täytti toimeksiantajayrityksen määrittämät 

tavoitteet sekä hallintapaneelin tulevien käyttäjien tarpeet. Onnistunutta lopputulosta 

osoittaa myös design drivereiden toteutuminen suunnitellussa käyttöliittymässä sekä 

toimeksiantajan arvio. Sen käytettävyyttä osoittavat käytettävyystestauksen tulokset, 

käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntijan arvio sekä peilaaminen käytettävyyttä ja 

käyttöliittymäsuunnittelua koskevaan kirjallisuuteen. 

 

Toimeksiantajayritys voi luoda suunnitellun prototyypin pohjalta kokonaisuudessaan toimivan 

verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin käyttöliittymän, jota hyödyntää 

liiketoiminnassaan. Valjastaessaan sen omien asiakkaidensa 

(tuotetoimittajat/verkkokauppiaat) käyttöön, mahdollistaa se verkkokauppa-

alustajärjestelmän ongelmattoman ja helpon käytön ja tuotteiden myyntiprosessin tarjooman 

mukaisilla verkkokauppa-alustoilla. Näin ollen kehittämistehtävä todettiin onnistuneeksi, sillä 

palvelumuotoilun prosessin mukaisesti suunnitellun web-käyttöliittymän prototyypin koettiin 

tavoitteidensa mukaisesti olevan asiakaslähtöinen, johdonmukainen, helppokäyttöinen ja sen 

nähtiin vastaavan ja olevan sovellettavissa toimeksiantajan sekä sen asiakkaiden tarpeeseen. 

 

Tämän perusteella palvelumuotoilun vaiheiden 1) Suunnittelun lähtökohdan määrittäminen ja 

asiakasymmärryksen hankkiminen, 2) Palvelumahdollisuuksien löytäminen, ideointi, 

kehittäminen ja konseptointi, 3) Arviointi ja prototypointi ja 4) Toteutus (pilotointi, 

lanseeraus ja ylläpito) voidaan todeta sopivan digitaalisten käyttöliittymien suunnitteluun. 

Niissä hyödynnettyjen menetelmien ja työkalujen avulla saavutettiin laajaa 

asiakasymmärrystä, jonka pohjalta muotoiltiin toimeksiantajan sekä käyttäjien tarpeita 

vastaava käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun teoreettiseen tietämykseen kytketty 

verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin prototyyppi. Näin ollen opinnäytetyössä 

osoitettiin palvelumuotoilun hyödyntämisen tukevan käyttöliittymäsuunnittelua. 

 

Vastauksena opinnäytetyön tutkimukselliseen tavoitteeseen ja suunnitteluongelmaan työssä 

käsitellyt tieteenalat on mahdollista tuoda tuloksellisesti yhteen, kun ottaa seuraavat asiat 

huomioon. Ensinnäkin palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut tulee valita niin, että ne 

sopivat digitaalisten palveluiden muotoiluun ja niiden käyttö on tarkoituksenmukaista. 

Suunnitteluprosessissa on tärkeää tuntea web-käyttöliittymien mahdollisuudet ja niiden 

rajoitukset. On oleellista ymmärtää, mitä vaatimuksia esimerkiksi informaatioarkkitehtuuri, 

käyttöliittymäelementit ja -komponentit sekä järjestelmän tekniset ominaisuudet tuovat. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon käytettävyyteen ja saavutettavuuten vaikuttavat 
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aspektit ja kaikki asiat, jotka vaikuttavat ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen. 

Lisäksi on hyvä tuntea layoutin suunnittelua koskevat yleiset käytännöt ja ohjeistukset. 

Prosessissa on myös erittäin tärkeää hyödyntää käytettävyystestausta on onnistuneen 

lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

Edellä mainitut digitaalisten palveluiden muotoiluprosessin vaatimukset huomioiden 

opinnäytetyön tekemisen pohjalta selvisi, miten palvelumuotoilua ja sen prosessia voidaan 

hyödyntää käyttöliittymäsuunnittelussa. Millaista tietoa palvelumuotoilun hyödyntäminen 

sitten tuo käyttöliittymien suunnittelemisen tuoksi? Projektin perusteella palvelumuotoilun 

prosessin ja menetelmien käyttö tuovat käyttöliittymäsuunnitteluun lisää asiakaslähtöisyyttä, 

kun asiakkaat ovat suunnittelun keskiössä ja heidät osallistetaan suunnitteluun. Lisäksi 

palvelumuotoilu mahdollistaa holistisella lähestymistavallaan digitaalisten palveluiden 

(mukaan lukien niiden käyttöliittymien) kokonaisvaltaisen suunnittelun. 

 

Palvelumuotoilu tarjoaa myös laajasti ja monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja työkaluja, 

joita voidaan soveltaa erilaisiin vaiheisiin ja suunnitteluongelmien ratkaisemiseen, joka 

mahdollistaa perinteistä käyttöliittymäsuunnittelua luovemman ja joustavamman 

suunnitteluprosessin. Niitä soveltamalla on mahdollista vaikuttaa suunnitteluprojektin 

kestoon sekä tehdä suunnittelutyötä erilaisilla kokoonpanoilla ja erikokoisilla budjeteilla 

pitäen kuitenkin asiakas suunnittelun keskiössä. Palvelumuotoilun monipuoliset näkökannat ja 

innovaatiolähtöisyys tuovat lisäksi uusia kehitysmahdollisuuksia käyttöliittymäsuunnitteluun. 

5 Pohdinta 
 

Tässä luvussa pohditaan tarkemmin palvelumuotoilun prosessin ja menetelmien soveltuvuutta 

digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä tulkitaan opinnäytetyön tuloksia. Sitä ennen 

esitellään kuitenkin vielä kehitetyn käyttöliittymän jatkokehittämisehdotukset 

toimeksiantajalle. Siinä esitetyt asiat ovat hyödyllistä tiedostaa myös muissa 

käyttöliittymäsuunnitteluprojekteissa.  

Koska opinnäytetyön konstruktiivisena tuotoksena oli prototyyppi, tulisi 

toimeksiantajayrityksen jatkaa kehittämistyötä johdonmukaisesti siihen pisteeseen, että 

käyttöliittymä on valmis käyttöön otettavaksi. Pikiou Oy pystyy hyödyntämään opinnäytetyön 

tietoperustassa ja liitteissä esitettyä aineistoa lopullisen web-käyttöliittymän toteuttamisessa 

ja sen jatkokehittämisessä. Sen hyödyntäminen edesauttaa lopullisen verkkokauppa-

alustajärjestelmän hallintapaneelin toteuttamista mahdollisimman käyttäjäystävällisenä. 

Käyttöliittymän toteutuksessa tulisi ottaa huomioon käyttäjätiedon hankinnassa selvitetyt 

käyttäjien tarpeet, joita ei ole voitu sisällyttää prototyyppiin, koska prototyyppi ei pitänyt 

sisällään toiminnallisuuksia mahdollistavia teknisiä ratkaisuja. Tällaisia olivat muun muassa 

toive käyttöliittymän suoritusnopeudesta ja sen saavutettavuudesta. Hallintapaneelin tulevat 
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käyttäjät toivoivat myös, että palvelu olisi hyvin mobiilioptimoitu, ja sitä voisi käyttää 

tietokoneen lisäksi myös muilla laitteilla. Näin ollen käyttöliittymä tulisi optimoida toimimaan 

eri laitteilla ongelmitta. Muutenkin toimeksiantaja hyötyy teemahaastatteluilla saavutetusta 

asiakasymmärryksestä ja sen pohjalta luoduista käyttäjäpersoonista. 

Hallintapaneeli tulisi toteuttaa teknisesti niin, että saavutettavuusstandardi täyttyy. 

Verkkosovelluksen tulisi olla esteettömyyden lisäksi helposti saavutettavissa. Sen 

toteutuksessa on hyvä huomioida mm. responsiivisuus, laaja selainyhteensopivuus sekä 

riittävä nopeus hitaallakin verkkoyhteydellä. Lisäksi hallintapaneelissa tarjottava tuen on 

tärkeää olla toimivaa, eli asiakkaiden viesteihin ja tukipyyntöihin tulisi kehittää toimiva 

tekninen ratkaisu, ja käyttää tarpeeksi henkilöresursseja nopean tuen tarjoamisen 

varmistamiseksi. (Ite wiki 2020; Poutapilvi 2021.) 

Tietoperustan käyttöliittymäsuunnittelua koskevassa teoriatiedossa käsiteltiin paljon 

käyttöliittymän visuaalista toteuttamista ja annettiin ohjeita siitä, mitä suunnittelussa pitäisi 

ottaa huomioon, jotta käyttöliittymän käytettävyys olisi paras ihmisaisteja ja muita ihmisen 

fyysisiä ja psykologisia ominaisuuksia ajatellen. Kuitenkin opinnäytetyön lopputuotoksena 

suunniteltiin palvelumuotoilun prosessin avulla vain prototyyppi, joka ei pidä sisällään 

käyttöliittymän ulkonäön viimeistelyä. Se on jo toimeksiannossa jätetty 

toimeksiantajyrityksen itsensä toteutettavaksi. 

Näin ollen toimeksiantajan on hyödyllistä perehtyä tietoperustassa esitettyihin 

käyttöliittymän ulkonäköä koskeviin suunnitteluperiaatteisiin. Kehittämistyön tekijän mielestä 

lopulliseen käyttöliittymään olisi hyvä sisällyttää low-context -kulttuurin mukainen designtyyli 

ja minimalismiin pyrkivä muotoilukieli, jota tämän hetkisessä prototyypissäkin on jäljitelty, 

jotta käyttöliittymä voitaisiin toteuttaa mahdollisimman yksinkertaisena, selkeänä ja 

helppokäyttöisenä. Muotoilukielessä olisi hyödyllistä hyödyntää yksinkertaisia ja selkeitä 

elementtejä ja tasaisia väripintoja. Lisäksi huomioita tulisi kiinnittää selkeään ja 

johdonmukaiseen typografiaan. Näin saataisiin käyttäjän huomio kiinnittymään olennaisiin 

toimintoihin ja informaatioon. (Sinkkonen ym 2009, 105-106; Usunier & Roulin 2010; UX 

Magazine 2013.) 

Erityisen tärkeää säännön- ja hyvänmukaisuus on mobiililaitteille optimoitua 

käyttöliittymäversiota suunnitellessa, koska mobiililaitteen ruudulla kaikki objektit tulisi 

esittää mahdollisimman yksinkertaisena ruudun pienen koon johdosta (Teikko 2018). 

Pitämällä käyttöliittymän ulkoasun ja elementit yksinkertaisina toteutuisi myös Pikioun toive 

käyttöliittymän keveydestä ja sen asiakkaiden toive käyttöliittymän nopeudesta, kun 

minimalistiset ratkaisut edesauttavat sivuston nopeaa latautumista. Jos Pikiou laajentaa 

toimintaansa Suomen ulkopuolelle, täytyy paikallisen kulttuurin vaikutukset ottaa huomioon. 

Tällöin on ehkä tarve suunnitella high-context -kulttuuriin sopiva verkkokauppa-alustan 



                                                                                                                  118 
 

 

hallintapaneeli sen kulttuurin edustajien käyttöön. (Sinkkonen ym 2009, 105-106; Usunier & 

Roulin 2010; UX Magazine 2013.) 

Kun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin tekninen ja visuaalinen toteutus on 

saatu tehtyä, on käyttöliittymälle suositeltavaa suorittaa laajempia käytettävyystestauksia, 

sillä niillä on mahdollista saada selville entistä yksityiskohtaisempaa tietoa käyttöliittymän 

käytettävyydestä (Jackson & Ciolek 2017, 214-217). Näiden havaintojen avulla on mahdollista 

tehdä entistä toimivampia ratkaisuja. Pikioun kannattaa myös asettaa käyttöliittymään 

sopivat suorituskyvyn mittarit palveluunsa lanseeraamisen yhteydessä, jotta sen tuloksellinen 

seuranta mahdollistuu. 

Täytyy myös muistaa, ettei prototypointi pääty palvelun lanseeraukseen, sillä 

palvelumuotoilun tulisi olla jatkuva prosessi. Tämä pohjautuu näkemykseen, ettei mikään 

palvelu ole kokonaan valmis lanseeratessa (Miettinen 2011, 141.) Näin ollen kehittämistyötä 

on suotavaa jatkaa myös palvelun lanseerauksen jälkeen. 

Opinnäytetyössä käytetty prosessi ja menetelmät käyttöliittymäsuunnittelun tekemiseksi 

erosivat alan yleisistä käytänteistä, sillä käyttöliittymäsuunnitteluun hyödynnettiin 

palvelumuotoilun prosessia ja periaatteita käytettävyyden psykologian ja 

käyttöliittymäsuunnittelun yleisten oppien lisäksi. Ohjelmistokehityksessä yleisesti 

käytettäviä käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun (UI- ja UX-suunnittelu) prosesseja  

ei sellaisenaan sisällytetty web-käyttöliittymän kehittämiseen. UI-suunnitteluun käytetään 

usein esimerkiksi Nielsenin (2012) klassista 10 heuristiikkaa ja UX-suunnittelun puolella 

noudatetaan monesti ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä ja niiden periaatteita. 

 

Opinnäytetyön kehittämistyöhön eli toimeksiannon mukaiseen käyttöliittymäsuunnitteluun ei 

hyödynnetty mitään tiettyä palvelumuotoilun prosessimallia, vaan siinä edettiin yleisesti 

palvelumuotoiluprosessin kulkua kuvaavan mallin mukaan. Siihen kuuluivat kohdat 1) 

Suunnittelun lähtökohdan määrittäminen ja asiakasymmärryksen hankkiminen, 2) 

Palvelumahdollisuuksien löytäminen, ideointi, kehittäminen ja konseptointi, 3) Arviointi ja 

prototypointi ja 4) Toteutus (pilotointi, lanseeraus ja ylläpito). 

 

Jos nyt, opinnäytetyön palvelumuotoiluprojektin jo päätyttyä, voisi laatia ja nimetä 

palvelumuotoilun vaiheet uudelleen, tulisi 3. vaiheen jälkeen kokonaan omana kohtanaan 

“testaus”. Ohjelmistokehitysprojekteissa, kuten kyseisessä web-käyttöliittymän 

suunnittelussa, testauksella on suuri rooli onnistuneen ja käytettävän lopputuloksen kannalta 

(Jackson & Ciolek 2017, 214). Se onkin osana lähes jokaista käyttöliittymäsuunnittelun 

prosessimallia. Siksi testaus on erittäin tärkeää sisällyttää myös käyttöliittymään kohdistuvaan 

palvelumuotoiluprosessiin. Se toki sisältyi opinnäytetyössä tehtyyn palvelumuotoiluprosessiin, 

mutta testaukselle olisi perusteltua olla oma nimetty vaiheensa. 
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Edellä mainittua prosessimallia voivat hyödyntää myös muut palvelumuotoilutyötä tekevät 

tahot. Sen viisi vaihetta (mukaan lukien testaus) takaisivat tarpeeksi kattavan 

muotoiluprosessin. Vaikka palvelumuotoiluprosessin menetelmät valitaan aina projekti- ja 

tilannekohtaisesti, voi työssä tehdyssä palvelumuotoiluprosessissa käytettyjä menetelmiä ja 

työkaluja soveltaa erityisesti käyttöliittymäsuunnitteluun sekä palvelumuotoiluprosessiin, 

jonka lopputuotoksena on käyttöliittymä. 

Käytetyimmät käyttöliittymäsuunnittelun prosessit (UX- ja UI-suunnittelu) ovat enemmän 

ennaltamäärättyjä ja suoraviivaisempia ja lisäksi ne keskittyvät käyttöliittymän tiettyjen 

ominaisuuksien (käyttäjäkokemus / käytettävyys, käyttöliittymän rajapinta) suunnitteluun. 

Palvelumuotoilun prosessin avulla suunniteltaessa käyttöliittymäsuunnittelu on 

kokonaisvaltaisempaa ihmisen ja käyttöliittymän välistä vuorovaikutussuunnittelua, jossa 

otetaan myös liiketaloudellinen hyöty huomioon. Käytännössä se pitää sisällään niin UI-, UX- 

kuin visuaalistakin suunnittelua. Käyttöliittymän suunnittelun onnistumiseksi on kuitenkin 

kriittistä, että palvelumuotoilijalla on käyttöliittymäsuunnittelun ja käytettävyyden 

periaatteet hyvin tiedossa. 

Tästä voidaan myös päätellä, että voisi olla tarkoituksenmukaista käyttää eri 

käyttöliittymäsuunnittelun prosesseja vaiheittain yhdessä. Tällöin web-käyttöliittymän 

suunnitteluprosessi aloitettaisiin perinteisellä palvelumuotoilulla tehtävällä asiakastarpeiden 

selvittämisellä, markkinatutkimuksella, käyttäjätutkimuksella, ideoinnilla jne. aina 

konseptointiin saakka. Sen jälkeen perehdyttäisiin erikseen käyttökokemuksen suunnitteluun 

suunnitellen navigaatiota ja tiedon hierarkiaa, visuaalisia ja interaktiivisia elementtejä sekä 

ergonomiaa UX-suunnittelun avulla ja sitten tarkemmin haluttuja toimintoja ja 

käyttöliittymän rakennetta UI-suunnittelua hyödyntäen. Lopuksi käyttöliittymän visuaalisen 

ulkonäön voisi viimeistellä visuaalisen suunnittelun avulla. 

Tällöin perinteisen UX- ja UI-suunnittelun alkupään vaiheet korvautuisivat palvelumuotoilun 

menetelmillä. Loppupään käytettävyyden ja visuaalisuuden lainalaisuuksiin tiukasti kytketyt 

suunnitteluratkaisut pohjautuisivat edellä mainitulla mallilla palvelumuotoilun menetelmillä 

saatuihin tuloksiin. Käytännössä käyttöliittymäsuunnittelua tekevien yritysten voisi olla 

hyödyllistä tuoda myös UI- ja UX-suunnittelijoita tapaamaan projektin asiakkaita 

palvelumuotoiluprosessin ei vaiheisiin. Näin hekin saisivat ensikäden tietoa, jonka johdosta 

ymmärtäisivät paremmin asiakasta ja pystyisivät hyödyntämään saamaansa tietämystä 

suunnittelutyössä. 

Palvelumuotoilun hyödyntäminen osana käyttöliittymäsuunnittelua on suotavaa myöskin siksi, 

että tulevaisuudessa digitaalisten palveluiden merkityksen kasvu ja niiden monikanavaisuuden 

lisääntyminen lisäävät web-käyttöliittymiin kohdistuvia vaatimuksia ja haasteita (Andreessen 

2011). Tällöin digitaalisten palveluiden suunnittelussa palvelumuotoilun keskeisimmän 
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ominaispiirteen, asiakaslähtöisyyden, tarve korostuu. Muutenkin palvelumuotoilun 

näkökantojen huomioon ottaminen ja sen menetelmien hyödyntäminen mahdollistaisi 

syvällisen asiakasymmärryksen ja siitä johdettujen ratkaisujen sisällyttämisen web-

käyttöliittymiin. 

Näin ollen palvelumuotoilun entistä laajemman hyödyntämisen uskotaan tuovan uusia 

mahdollisuuksia web-käyttöliittymien tämän hetken teknisorientoituneeseen ja 

käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, ja tekevän siten käyttöliittymistä paremmin asiakkaita sekä 

liiketoiminnan tavoitteita palvelevia. Tämän selvitystyön tulokset hyödyttävät täten 

käyttöliittymäsuunnittelijoita sekä kaikkia ohjelmistokehityksen, digitaalisten palveluiden ja 

palvelumuotoilun parissa työskenteleviä tahoja. Opinnäytetyön tulokset ovat näin ollen 

laajemmin siirrettävissä opinnäytetyön varsinaisen kohteen ulkopuolelle.  

Suoraan kehittämistyön tuloksista ja suunnitellusta prototyypistä voi taas hyötyä Pikioun 

lisäksi myös muut verkkokauppojen kanssa toimivat tahot sekä käyttöliittymäsuunnittelun 

parissa töitä tekevät yritykset, vaikkakin web-käyttöliittymä kehitettiin juuri kohdeyrityksen 

ja sen asiakkaiden tarpeisiin. Pikiou Paneeli ratkaisee toimeksiantajan ongelmia ja pitää 

silmällä heidän toiveitaan, mutta kehitettyä käyttöliittymän prototyyppiä voi käyttää myös 

toimivana pohjana monenlaisille muille web-käyttöliittymille erityisesti layoutinsa, 

informaatioarkkitehtuurinsa ja navigointimahdollisuuksiensa osalta. 

Verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneeliin suunniteltiin myös innovatiivinen tapa 

verkkokauppatoiminnan logistiikan hallinnointiin, jonka mukainen toimiminen voi auttaa myös 

muita alan toimijoita. Toki on mahdollista, että samantapaisia tai parempia ratkaisuja on 

käytössä. Sellaisia ei kuitenkaan kehittämistyön tekijällä eikä palvelumuotoiluprosessin 

yhteiskehittämiseen osallistuneella työryhmällä ollut tiedossa. Muutoin käyttöliittymän 

suunnitteluratkaisut noudattelevat web-käyttöliittymistä ennestään tuttuja hyväksi havaittuja 

tapoja toimia. 

Suunniteltu käyttöliittymä on myös todella laaja ja se kattaa runsaasti erilaisia toimintoja ja 

palveluja. Näin ollen sen suunnittelussa huomioitavia seikkoja on ollut paljon. Lopputulosta 

tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, ettei opinnäytetyön kirjoittajalla ja kehittämistyön 

tekijällä ole ennestään laajaa kokemusta käyttöliittymäsuunnittelusta. Asiakkaan mukaan 

suunnittelutyössä on kuitenkin onnistuttu hyvin ja lopputulos tavoitteiden mukainen. 

Kehittämistyössä tuotettu prototyyppi tarjoaa asiakas- ja käyttäjälähtöisesti suunnitellun, 

käyttökelpoisen ja tavoitteita vastaavan mallin verkkokauppa-alustajärjestelmän 

hallintapaneelista. Se toimii hyvänä pohjana jatkokehittämiselle ja sen pohjalta 

toimeksiantaja saa lanseerattua verkkokauppa-alustan hallintapaneelin toivomansalaisena. 

Palvelumuotoilulla saadut tulokset antavat laajan asiakasymmärryksen 

toimeksiantajayritykselle. Lisäksi saadut tulokset edesauttavat yrityksen palveluprosessin 
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muotoutumista ja helpottavat tarjottavien palveluiden tuotteistamista, jotka ovatkin 

seuraavia toimenpiteitä Pikiou Oy:ssä.  

Lopputulemana voidaan todeta, että opinnäytetyössä on tuotu kahden eri 

työskentelymaailman työskentelytapoja yhteen, mikä ei ole ollut ongelmatonta. 

Kokemusperäisesti on voitu kuitenkin osoittaa, että palvelumuotoilun prosessin ja 

menetelmien käyttö peilattuna olemassa olevaan käyttöliittymäsuunnittelua koskevaan 

kirjallisuuteen, on toimiva ja asiakaslähtöinen tapa web-käyttöliittymien suunnitteluun.  
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Liite 1: Palvelumuotoilun peruskäsitteet 

 
Käsitteet on lihavoitu ja niiden kuvaukset on avattu perään lyhyesti. Lähteenä on käytetty 

Satu Miettisen toimittamaa teosta ”Palvelumuotoilu” ja sen Mikko Koiviston kirjoittamaa 

osiota ”Palvelumuotoilun peruskäsitteet” (2011, 42-49).   

Palvelupaketti: kuvaa palvelun lopputuloksen eli sen mitä asiakkaalle tarjotaan. 

Palvelupaketti on jaettavissa kahteen osaan: 

− Ydinpalvelu: Vastaa asiakkaan keskeiseen ostotarpeeseen 

− Liitännäispalvelut: Ydinpalvelua tukevat palvelut, loput palvelupaketista 

o Avustavat palvelut: Välttämättömiä ydinpalvelun käytön kannalta 

o Tukipalvelut: Ei välttämättömiä, vastaavat asiakkaan toissijaisiin tarpeisiin 

Laajennettu palvelutarjooma (palvelupaketti): Palvelun tuottamista ja kuluttamista 

käsittävä palveluprosessi. Ostajan ja myyjän vuorovaikutustilanne ja palvelun osat ovat osa 

palvelutarjooman kokonaisuutta, josta asiakas lopulta muodostaa oman käsityksensä 

kokemansa palvelun laadusta. Laajennetun palvelutarjooman osatekijöitä ovat palvelun 

saavutettavuus, vuorovaikutus organisaation kanssa sekä asiakkaan osallistuminen.  

Palvelujärjestelmä: Kuvaa palvelutuotteen tuottamiseen tarvittavat resurssit ja 

tukitoiminnot. Erikseen asiakkaalle näkyvä ja näkymätön osa (näkyvyysraja). Näkyvää osaa 

kutsutaan vuorovaikutteiseksi osaksi ja asiakkaalle näkymätön osa tunnetaan tukiosana. 

Vuorovaikutteisessa osassa asiakkaat kokevat palvelun ja ovat vuorovaikutuksessa 

palveluntarjoajaan. 

Palvelumuotoilussa keskitytään monesti palvelujärjestelmämallin vuorovaikutteiseen eli 

asiakkaalle näkyvään osaan. Tämän palvelujärjestelmän vuorovaikutteisen osan 

muodostavat: 

− Asiakasresurssit: Maksavat asiakkaat sekä muut palvelutapahtumaan vaikuttavat 

asiakkaat 

− Kontaktiresurssit: Palvelun tuotantoprosessissa asiakkaiden kanssa suorassa 

kanssakäymisessä oleva asiakaspalveluhenkilökunta tai laitteet. Vuorovaikutus voi olla 

fyysistä, sähköistä (ihminen tai laite) tai kirjeitse tapahtuvaa. 

− Järjestelmät ja operatiiviset rutiinit: Palveluntuottajan operatiiviset ja hallinnolliset 

järjestelmät ja työrutiinit esim. varausjärjestelmät 

− Fyysiset resurssit: Sijainti, ulkoasu, olosuhteet, kuten lämpötila, tuoksut, 

äänimaailma ja sisustus sekä siellä käytettävät esineet, kalusteet, laitteet ja opasteet 

Asiakkaalle näkymättömään osaan kuuluu suurin osa palvelun tuotantoon tarvittavista 

prosesseista. Niiden tarkoitus on tukea näkyvän osan prosesseja. Tämä palvelujärjestelmän 

tukiosa koostuu seuraavista: 
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− Johtamistuki: Esimiesten ja työnjohdon vastuulla olevat organisaation arvot, 

ajattelu- ja työskentelytavat sekä palvelukulttuuri 

− Fyysinen tuki: Palvelujärjestelmien tukiosat ja tukihenkilöt, joista palvelun 

kontaktihenkilöt ovat riippuvaisia. Fyysinen tuki luo edellytyksiä palvelun 

onnistumiseen asiakasrajapinnassa. Esim. lentokoneiden siivous, aterioiden valmistus 

ja henkilökunnan koulutus. 

− Järjestelmätuki: Tietojärjestelmät, rakennukset, toimistot, kulkuvälineet, työkalut, 

laitteet ja asiakirjat 

Palvelumuotoilu perustuu käyttäjälähtöiseen suuunnitteluun, joten palvelumuotoilussa 

tarkastellaan palvelua käyttävien asiakkaiden kokemuksia seuraavissa muodoissa: 

− Palvelutuokiot: Jokainen palvelu koostuu päävaiheista tai keskeisistä kohtaamisista, 

joissa tapahtuu palvelun tuotanto tai asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen 

vuorovaikutus 

− Palvelupolku: Ajassa etenevä palvelutuokioista koostuva prosessi, jonka asiakas 

kulkee käyttäessään palveluntarjoajan palvelutuotetta. Muodostaa kokonaisuudessaa 

asiakkaalle arvoa tuottavan kokonaisuuden sekä asiakaskokemuksen. 

− Palveluketju: Palvelun tuotantoprosessi organisaation näkökulmasta. Palvelupolku 

muodostuu yksittäisen asiakkaan yksilöllisestä palvelun kulutusprosessista. 

Palveluntarjoaja voi tarjota asiakkailleen useita vaihtoehtoisia tapoja ja kanavia 

palveluprosessin eri vaiheiden kuluttamiseen. 

− Kontaktipisteet: Palvelutuokiot koostuvat kontaktipisteistä, joiden kautta asiakas 

kokee ja aistii palvelun ja brändin. Kontaktipisteet on havaittavissa kaikilla aisteilla. 

Ne voidaan jakaa neljään eri ryhmään: 

 

o Kanavat: Ympäristöjä, paikkoja ja tiloja, joissa palvelun asiakkaalle näkyvä 

tuotanto tapahtuu. Voivat olla fyysisiä, digitaalisia tai aineettomia. Useimmat 

palvelut ovat monikanavaisia. Yksittäinen kanava kontaktipisteenä on itse 

asiassa joukko kontaktipisteitä, sillä esim. fyysisissä tiloissa kontaktipisteinä 

vaikuttavat mm. tuoksut, äänet, valaistus, jotka taas vaikuttavat asiakkaan 

palvelukokemukseen. 

o Esineet: Tavaroita tai laitteita, joita asiakas itse käyttää, tarvitsee tai saa 

omakseen kuluttaessaan palvelua (esim. matkalippu). Ne voivat olla myös vain 

henkilökunnan käytössä ollen kuitenkin asiakkaalle näkyviä ja vaikuttaen 

asiakkaan palvelukokemukseen (esim. lentokoneen tarjoilukärry). Asiakkaat 

tekevät johtopäätöksiä palvelun laadusta monesti esineiden perusteella. 

o Toimintamallit: Määrittävät palvelun tuotantotavan yksittäisissä 

palvelutuokioissa. Yksittäisen kontaktipisteen osalta se voi tarkoittaa sitä 

kuinka työntekijä on ohjeistettu toimimaan esim. kuinka lentovirkailija on 
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ohjeistettu toimimaan lähtöselvitysprosessissa. Palveluissa kaikki prosessit on 

mahdollista määrittää hyvin yksityiskohtaisesti. Pienimpiä niistä kutsutaan 

palvelueleiksi (esim. lentovirkailijan paikkanumeron ympyröinti asiakkaan 

lipusta). Vaikka ne ovat hyvin pieniä asioita, saattaa niillä olla merkittävä 

rooli asiakaskokemuksen kannalta. 

o Ihmiset: Ihmisillä on usein hyvin keskeinen rooli palvelun tuotannossa. 

Palvelumuotoilulla voidaan ohjata niin asiakkaita kuin palveluntuottajiakin. 

Keskeistä on suunnitella asiakaspalvelijalle sekä asiakkaalle sopivat roolit 

osaksi palvelun tuotantoa: Mikä osa asiakkaan vastuulla (itsepalvelu) ja mikä 

asiakaspalvelijan tehtävä? Asiakaspalvelvelijoiden työrooleihin, vastuisiin ja 

työn tarpeellisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Palvelumuotoilun avulla 

voidaan rekrytoida työnkuvaan jopa ulkonäöltään ja luonteeltaan sopivia 

ihmisiä osaksi yrityksen brändiä. 

 

Kontaktipisteiden avulla on mahdollista muotoilla jokainen palvelutuokio strategian ja 

tavoitteiden mukaiseksi sekä vastaamaan asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Oleellista on 

miettiä, mitkä niistä ovat asiakkaan kannalta tärkeimpiä ja oleellisimpia. Täytyy tietää, mitkä 

kontaktipisteistä tuovat asiakkaalle paljon arvoa, mutta palveluntarjoajalle vähän 

kustannuksia, sillä ne ovat palvelun kannattavan tuottamisen kannalta kaikkein 

merkityksellisimpiä. Kontaktipisteistä on oleellista suunnitella harkittu, johdonmukainen ja 

yhtenäinen palvelukokemus.  
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Liite 2: Muotoilukielet ja typografia 

Muotoilukielet ovat muotoilun skeemoja, jotka toimivat ohjeina suunnittelussa. Digitaaliset 

muotoilukielet on alunperin kehitetty jonkin suuryrityksen, tuotteiden tai käyttöliittymien 

brändäykseen. Niistä nykyäänkin suosittuja ovat mm. Flat design, Material design ja Metro 

design. Ne ovat toimiviksi todettuja ja yleisessä käytössä, joten suunnittelun perustaminen 

vastaavalle kielelle nähdään turvallisena vaihtoehtona. Suunnittelukieli kannattaa ottaa 

mukaan suunnittelutyöhön vähitellen, kun käyttöliittymän toiminnallisuudet alkavat 

hahmottua kunnolla. Tällöin kielen suunnitteluohjeiden noudattaminen fonttien, elementtien 

ja värien valinnoissa auttaa saavuttamaan valitun kielen mukaisen lopputuloksen. (Goodwin 

2009, 494; Google Material Design 2020; SpyreStudios 2016; UX Magazine 2013.) 

Typografia on tekstinasetteluprosessi, jossa kirjoitusmerkkien käytöllä tavoitellaan selkeää ja 

esteettisesti tyylikästä ulkoasua ja edistetään halutunlaisen viestin perillemenoa. Typografia 

on siis visuaalista viestintää, jolla pyritään esittämään teksti visuaalisesti miellyttävällä ja 

sopivalla tavalla. Sillä pyritään tehostamaan sitä, mitä teksti viestii. Typografiaa toteutetaan 

yhdistelemällä kirjasintyyppejä, niiden eripaksuisia leikkauksia ja muita ominaisuuksia. 

(Allanwood 2019, 117; Korpi 2019; Sinkkonen ym 2009, 105-106; Sinkkonen ym. 2009b, 262.) 

Tekstin kirjasimien enimmäismääränä pidetään yleensä kolmea eri kirjasinta. Näytöltä 

luettaessa suositellaan käyttämään päätteettömiä eli groteskeja kirjasimia niiden paremman 

luettavuuden takia. Kirjainten pistekoon tulee olla myös tarpeeksi suuri. Pienaakkoset 

(gemena) ovat luettavuudeltaan parempi valinta kuin suuraakkoset (versaali). Asioiden 

painottamiseen voidaan käyttää lihavointia tai toista väriä. Kursiivi sen sijaan heikentää 

luettavuutta. Alleviivausta ei pidä käyttää muissa kuin linkeissä, ettei käyttäjä erehdy 

luulemaan alleviivattuja kohteita linkeiksi. (Allanwood 2019, 117; Sinkkonen ym 2009, 105-

106; Sinkkonen ym. 2009b, 262.)  

Teksti on suotavaa tasata vasempaan reunaan myös otsikoissa selkeyden vuoksi. 

Tekstipalkkien täytyy olla tarpeeksi kapeita (n. 10cm 50-60 merkille), jotta katsetta ei joudu 

siirtämään liikaa. Typografialla voidaan luoda myös hierarkinen rakenne sivulle, kun 

huolehditaan tekstikappaleiden jaottelusta ja sijainnista. Luettavuudesta tulee huolehtia 

myös kirjaimien, sanojen ja kappaleiden väliin jätettävällä tyhjällä tilalla (white space). 

(Allanwood 2019, 117; Sinkkonen ym 2009, 105-106.)  

Typografian merkitys on noussut viime vuosina. Teknologian kehittyessä fontit eivät ole enää 

staattisia elementtejä, vaan muuntautuvat ja generatiiviset fontit mahdollistavat eri 

leikkausten ja leveyksien vapaan käytön suunnittelijoille. Näyttävällä ja vaikuttavalla 

typografialla voidaan nykyään korvata kuvia ja videoita, kirjoittaa digitoimisto Contrast 

listatessaan UI-trendejä (Gudoniene 2019). (Jackson & Ciolek 2017, 53.) 
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Liite 3: Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustajärjestelmää ja organisaation palvelumallia kuvaava miellekartta hallintapaneelin 
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Liite 4: Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän vaatimuksia ja 
toiminnallisuuksia kuvaava miellekartta 
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Liite 5: Teemahaastattelurunko Pikiou Oy:n yritysasiakkaille 

 

 
    

  

Teemahaastattelurunko 13.10.2021    

   

 
  Teemahaastattelu verkkokauppiaat ja verkkokauppa-alustoilla myyvät   
  tuotetoimittajat 
 

Haastateltavan nimi, titteli ja yritys: 
 

1. Tausta: 
 

● Ikä  
 

● Sukupuoli 
 

● Myyntiin tuotavat tuotteet (tuoteryhmät) 
 

● Historia tuotetoimittajana/yrittäjänä 
 

● Mitkä verkkokauppa-alustat ovat ennestään tuttuja? 
 

● Mitä niistä olet käyttänyt myyntialustana? 
 

○ Mikä/mitkä niistä on suosikkisi käyttää? Minkä ominaisuuksien 
vuoksi? 

 

2. Käytössä olevat digitaaliset käyttöliittymät: 
 

● Millaisia digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä käytät työasioissa? 
 
 

 
 

 
 
 

● Käytätkö jotain hallintajärjestelmää tai -paneelia? Esim. CRM-
järjestelmää tai verkko-kaupan hallintapaneelia? Mitä? 
 

● Käyttämiesi hallintajärjestelmien tai -paneelien hyvät ja huonot puolet? 
 

● Milllä laitteilla käytät niitä? 
 
 

3. Aseta järjestykseen seuraavat digitaalisten käyttöliittymien 
ominaisuudet tärkeimmästä vähiten merkitykselliseen. 1-8, mitä 
pienempi sen tärkeämpi. 

 

____ Saavutettavuus (vertaa saavutettavuusdirektiivi julkisissa digitaalisissa 
palveluissa: Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja 
mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi 
niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan) 

 

____ Helppo navigointi 
 

____ Mobiiliystävällisyys 
 

____ Mahdollisuus käyttää eri laitteilla 
 

____ Visuaalisesti miellyttävä ulkonäkö 
 

____ Nopeus 
 

____ Toimiva tuki 
 

____ Näkymän räätälöinti 
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Muita? 
 

Mitkä asiat puolestaan saavat ärsyyntymään/sulkemaan palvelun? 
 

Tietokoneella? 
 

Mobiilissa? 
 

 

4. Digitaalisen käyttöliittymien tekniset ominaisuudet: 
 

● Minkä käyttöliittymän käyttömukavuutta lisäävien toiminnallisuuksien 
koet helpottavan omaa käyttöäsi merkittävästi? (esim. symbolit/kuvat, 
synkkaus toisiin palveluihin, automaattinen tekstintäyttö, hakuhistorian 
käyttö, automaattiset ehdotukset jne.) 
 

● Millainen kirjautumistapa on mieleesi? 
 

● Kuinka haluaisit apua käyttöjärjelmän käytössä ongelmatilanteissa? 
 

● Esimerkkejä (digitaalisista) lempisovelluksista ja -käyttöjärjestelmistä 
(käytettävyyden näkökulmasta)? 
 
 
 

5. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat verkkokauppa-alustan 
hallintapaneelin käytössä? 
(1 ei lainkaan tärkeä – 10 todella tärkeä) 

 

Saavutettavuus (vertaa saavutettavuusdirektiivi julkisissa digitaalisissa 
palveluissa: Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja 
mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa 
voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan) 

  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  

Helppo navigointi 
  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  

 
Mobiiliystävällisyys 

  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  

Mahdollisuus käyttää eri laitteilla 
  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  

Visuaalisesti miellyttävä ulkonäkö 
 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
   

Nopeus 
 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  

Toimiva tuki 
  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
  

Näkymän räätälöinti 
  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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6. Pikiou Oy:n verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneelin 
toiminnallisuudet: 

  

● Mitä toiminnallisuuksia/ominaisuuksia toivoisit hallintapaneelissa olevan? 
 

● Haluaisitko itse hallinnoida tiliäsi ja lisätä tuotteesi itse myyntiin (+ 
poistaa ja tehdä muutoksia) vai haluaisitko ulkoistaa toiminnan 
mahdollisimman pitkälle verkkokauppa-alustan ylläpitäjälle? 
 

● Kuinka toivoisit tuotteiden lisäämisprosessin sujuvan? 
 

● Miten haluiaisit ilmoittaa tuotekorttiin vaadittavat tiedot? Esim. Excel 
(CSV), sähköpostilla, nettilomakkeena, itsenäisesti myyjäprofiilissa? 

 

● Haluaisitko pystyä seuraamaan tapahtumia ja myyntiä hallintapaneelissa? 
 

● Kuinka haluaisit myynneistä kertyneen maksun tapahtuvan ja kuinka 
usein? Pyynnöstä, itse siirtämällä vai automaattisesti esim. kahden viikon 
välein? 

 

● Kuinka paljon haluaisit vaikuttaa verkkokaupan tuottamien 
markkinointikampanjoiden sisältöön? 
 

● Haluaisitko tuottaa itse markkinointimateriaalin, kuten julkaistavat 
artikkelit? 

 

● Olisitko valmis ulkoistamaan verkkokauppa-alustalla tarjottavien 
markkinointipalveluiden sisällön tuottamisen kokonaan verkkokauppa-
alustan ylläpitäjälle? 
 

● Haluaisitko seurata hallintapaneelissa statistiikkaa markkinoinnista? Mitä 
lukuja erityisesti? 
 

● Mitä muita ominaisuuksia tai toimintoja koet tärkeiksi olla 
hallintapaneelissa? 

●  
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Liite 6: Teemahaastatteluiden tulokset posterina 
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Liite 7: Käyttäjäpersoonat Kristo ja Tanja 
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Liite 8: Käyttäjäpersoonat Johan ja Reetta 
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Liite 9: Käyttöliittymien benchmarkkauksen vertailulomake 
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Liite 10: Käyttöliittymien benchmarkkauksen havainnointilomake 
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Liite 11: Rautalankamalli suunniteltavan käyttöliittymän navigaatiorakenteesta 
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Liite 12: Kehitetyn konseptin käyttötapaukset 

 
KÄYTTÖTAPAUSTEN KUVAUKSET: 

Palvelun käytön aloittaminen ja kirjautuminen: Hallintapaneelin käyttäjä 

kirjautuu laitteellaan (tietokone, älypuhelin, tabletti) selaimessa toimivaan 

Pikioun verkkokauppa-alustajärjestelmän hallintapaneeliin omilla tunnuksillaan 

syöttämällä sähköpostiosoitteensa ja salasanan. Jos henkilö ei ole aikaisemmin 

kirjautunut sisään, täytyy tunnukset aktivoida sähköpostiin tilattavan linkin 

kautta. Käyttäjätunnuksena on käyttäjän sähköpostiosoite ja salasanan saa itse 

määrittää tietyin vaatimuksin. Käytössä on kaksivaiheinen tunnistautuminen. 

Palvelu muistaa tunnukset, jos niiden alta klikkaa “muista tunnukset” -

valintaruutua. Kun tunnukset on syötetty oikein, aukeaa hallintapaneelin etusivu. 

Jos ne ovat väärin, ilmoittaa järjestelmä siitä ja pyytää klikkaamaan “unohtuiko 

salasana?” linkkiä, jolloin salasanan voi resetoida sähköpostiin tulevan linkin 

kautta. 

Jos käyttäjä käyttää palvelua ensimmäistä kertaa, opastaa käyttöliittymä 

keskeisten toimintojen käytön ensimmäisen kirjautumisen jälkeen tulevalla 

lyhyellä opastuskierroksella (onboarding). Siinä järjestelmä opastaa kirjallisesti 

eri toimintojen käyttöohjeet toimintojen kohdalle ruudulle ilmestyvissä 

ponnahdusikkunoissa. Yksi kerrallaan näkyvistä ponnahdusikkunoiden alta 

klikataan opastus etenemään seuraavaan kohtaan. Ponnahdusikkunoiden 

yläreunassa näkyy edistymispalkki, josta käyttäjä tietää, kuinka monta kohtaa 

opastusta on vielä jäljellä. Ensimmäinen vaihe on kielen valinta (suomi, englanti, 

ruotsi). Opastuksen yhteydessä käyttöliittymä pyytää henkilöä täyttämään myös 

henkilö- ja yritystiedot. Tämän jälkeen onboardingissa käydään läpi palvelun 

toimintoihin opastaminen. Kun opastus on käyty läpi, on käyttöliittymä valmiina 

käytettäväksi. Sisäänkirjautumisen jälkeen henkilö voi tehdä haluamansa 

toiminnot missä vaiheessa tahansa. 

Viestintä käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä: Hallintapaneelin 

ylätunnisteessa on viestiväylä-kuvake, josta avautuu suora viestiväylä 

palveluntarjoajalle eli Pikioulle. Käyttäjä voi kirjoittaa viestejä jättämättä 

yhteystietoja, sillä palveluntarjoaja näkee suoraan keneltä viestit tulevat 

kirjautumisen kautta ja keskustelupalstamaisessa viestintäväylässä viestihistoria 

säilyy näkyvissä. Viestiä lähettäessä käyttäjä valitsee keskustelualueen sivusta 

kanavan  sen mukaan, mikä viestin aihe on. Niitä ovat esim. “Yleinen”, “Tuki” ja 

“Markkinointi”. Pikiou voi lisätä niitä tarpeen mukaan. Asiakas voi liittää viestiin 

halutessaan myös liitteen. Viestin lähettämisen yhteydessä käyttäjälle tulee 

ilmoitus onnistuneesta lähetyksestä ja arvio vastausajasta. Sieltä Näkyy onko 

asiakaspalvelu paikalla ja jos ei, niin näkyy kauan on arvioitu vastausaika. 

Viestiväylään kirjautuu myös tilausvahvistukset esim. markkinointipakettien 

ostosta ja hoidetuista tukipyynnöistä. Viestit voi myös arkistoida. Ne pääsee 

lukemaan “Arkisto”-linkkipainikkeen kautta. Palveluntarjoajan lähettämistä 

viesteistä tulee käyttäjän hallintapaneeliin viestiväylä-kuvakkeeseen numerolla 

varustettu notifiaction-kuvake, joka ilmoittaa, että uusi viesti saapunut. Numero 

ilmaisee saapuneiden viestien määrää. Viestin saapumisesta menee myös 

ilmoitus sähköpostiin. Kun käyttäjä lukee viestin, kuittautuu ilmoitus ja 

notifiaction-kuvake häviää näkyvistä.  

Viestiväylä-kuvakkeen vieressä on ilmoitukset-kuvake, jonne Pikiou lähettää 

tiedotteita asiakkaille luettavaksi. Kun uusia lukemattomia tiedotteita on 

hallintapaneelissa, ilmestyy kuvakkeen päälle samanlainen ja samoin käyttäytyvä 

numerolla varustettu notifiaction-kuvake kuin viestien kohdalla, ja lisäksi 

käyttäjä saa tiedon tiedotteen saapumisesta myös sähköpostiin. 

Omien tili- ja sopimustietojen tarkastelu ja muuttaminen: Viestiväylä- ja 

Tiedotteet-kuvakkeiden vieressä on ihmiskuvake, josta klikkaamalla aukeaa 
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pudotusvalikko, jossa on käyttäjän omat tiedot eriteltynä. Siellä kohtina ovat 

“Omat tiedot”, “Sopimukset”, ”Portaalit”, “Myyntien tilitys” ja “Laskut”. 

“Omat tiedot” -osiosta käyttäjä löytää itseään ja yritystään koskevat tarvittavat 

perustiedot, kuten laskutustiedot, ja hän voi muokata niitä näkymässä. Lisäksi 

näkymässä näkyy tilille liitetyt käyttäjät, joita voi poistaa tarvittaessa. Kohdassa 

käyttäjä voi kutsua toisia oman organisaation sisäisiä käyttäjiä käyttämään 

hallintapaneelia. Pyyntö laitetaan syöttämällä henkilön tiedot ja 

sähköpostiosoite niille varattuihin kenttiin. Pikiou hyväksyy pyynnöt ennen 

tunnusten myöntämistä. Myönnön jälkeen uudelle käyttäjälle tulee sähköpostiin 

kutsulinkki, jonka jälkeen hän voi luoda itselleen tunnukset, kuten “Palvelun 

käytön aloittaminen ja kirjautuminen” -käyttötapauksessa kerrottiin. 

“Sopimukset”-osiosta löytyvät asiakkaan ja Pikioun väliset voimassa olevat ja 

päättyneet sopimukset. Sieltä käyttäjän on myös mahdollisuus muuttaa tai tilata 

uusi markkinointipaketti, kun sivulta on linkki “Markkinointipaketit” -sivulle. 

Kohdasta voi myös päättää markkinointisopimuksen tai koko palvelusopimuksen 

käyttäjän niin halutessa. 

”Portaalit”-osiossa käyttäjä näkee ne järjestelmät, jotka on synkronoitu tai 

integroitu palveluun. Pikiou hoitaa integraatiot Enterprise-asiakkaille pyynnöstä. 

Kaikki edellä mainitut sisältönäkymät avautuvat käyttöliittymän keskelle.  

Rahaliikenne: Käyttäjän omissa tiedoissa eriteltynä “Myyntien tilitys” -osiossa 

käyttäjä näkee tuotteiden myynnistä kertyneet varat. Siellä käyttäjä pystyy 

määrittelemään syklin, jonka välein rahat tilitetään tilille. Default-asetuksena on 

kahden viikon sykli, mutta käyttäjä voi muuttaa sen haluamakseen 

pudotusvalikosta valitsemalla sopivan aikavälin. Lisäksi näkymässä käyttäjä voi 

tilittää kertyneet varat (saatavat näkyy sivulla) samantien tekemällä pyynnön 

klikkaamalla painiketta ja vahvistamalla pyynnön lähetyksen. 

“Laskut”-osioon tulevat Pikioun asiakkaalle lähettämät laskut luettelomuodossa 

sisältönäkymään käyttöliittymän keskelle. Käyttäjä voi avata ne uuteen ikkunaan 

tai ladata itselleen. Laskut koostuvat mm. sopimusmaksuista, 

markkinointimaksuista ja käännöstöistä. Laskujen perässä on merkitty niiden 

status (maksettu / maksamatta) ja milloin lasku erääntyy. Vaikka käyttäjä olisi 

tilannut laskutustiedoissaan laskut suoraan johonkin laskutusjärjestelmään, 

tulevat ne näkyviin Pikiou-paneeliin. 

Tuotteiden lisäys myyntiin: Käyttäjä klikkaa sivupalkista “Myynti ja 

verkkokaupat” -valikon kohtaa, jolloin valikkokomponentin alle avautuu 

lisävalikko, jossa on kohdat “Tuotelistaus” ja “Lisää tuotteita myyntialustoille”. 

Ensimmäisestä klikatessa saa käyttöliittymän keskelle näkymään verkkokauppa-

alustoille lisättyjen tuotteiden tiedot ja sen, millä verkkokauppa-alustoilla ne 

ovat myynnissä. Tuotteita voi listata verkkokauppakohtaisesti tai tuotealueittain 

valintakomponenttien avulla. Näkymässä voi myös muuttaa tietoja ja poistaa 

tuotteita klikkaamalla toimintoa edustavaa kuvaketta. Tuotteiden perässä näkyy 

myös varastosaldot, jotka ottavat huomioon asiakkaan muiden palveluun 

synkronoitujen verkkokauppojen saldot. 

Kun käyttäjä haluaa lisätä tuotteita myyntii, klikkaa hän “Lisää tuotteita 

myyntialustoille” -kohtaa. Siitä avautuu käyttöliittymän keskelle näkymä, josta 

voi ensimmäiseksi valita verkkokauppa-alustan, jolle tuotteita haluaa lisätä 

myyntiin. Sen jälkeen alta voi ladata tuotetietolomakkeen (CSV-tiedosto) 

koneelle täytettäväksi. Vieressä on myös linkkipainike tuotteiden lisäämiseksi 

manuaalisesti. Siitä klikatessa avautuu uusi välilehti, jossa on upotettu 

verkkolomake kenttineen tuotteiden tietojen syöttämistä varten. CSV-tiedostolla 

tuotetietojen tuomiseksi, on toimintojen alla drag & drop -alusta, jolle täytetyn 

tuotetietolomakkeen voi palauttaa. Sen voi hakea myös käyttäjän laitteen 

tiedostoista painikkeen avulla. 
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Tuotetiedoiksi vaaditaan nimi, valmistaja, tuotekoodi (ean), tuotteen kuvaus 

(cn) (vapaaehtoinen), tuotteen kuvaus (en), lyhyt kuvaus (cn) (vapaaehtoinen), 

lyhyt kuvaus (en) (vapaaehtoinen), tukkuhinta (€) (alv 0%), ovh (€), tuotteen 

korkeus (mm), tuotteen leveys (mm), tuotteen syvyys (mm), tuotteen paino 

(kg), pakkauksen korkeus (mm), pakkauksen leveys (mm), pakkauksen syvyys 

(mm), pakkauksen paino (kg), kuvat ja kuvien nimet (eri riveille eroteltuna), 

valmistusmaa, sertifikaatit (vapaaehtoinen eri riveille eroteltuna), väri 

(vapaaehtoinen), UNSPSC-koodi (vapaaehtoinen) ja INCI (eri riveille eroteltuna). 

Lisäksi lomakkeelle/sivulle kirjataan mille alustalle tuotteet tulevat myyntiin 

(valittavana vain ne alustat, joista on sopimus) ja halutaanko niille ostaa 

käännöspalvelu (esim. kiinan kielelle). CSV-tiedoston palautuslaatikossa sekä 

manuaalisesti lisättävien tuotetietojen verkkolomakkeen kentissä on validointi, 

joka varmistaa, että tiedot on syötetty oikeassa muodossa. Käytännössä käyttäjä 

voi täyttää CSV-tiedoston käsin tai tuoda tiedot sille. 

Pikiou hoitaa tuotteet valituille verkkokauppa-alustoille myyntiin, joten ne eivät 

siirry sinne aivan viiveettä. Jos käännöksiä on tilattu, lisää Pikiou ne suoraan 

tuotetietoihin ennen kuin laittaa tuotteet verkkokauppa-alustoille myyntiin. 

Myyntiin lisäämisen jälkeen tuotteet näkyvät “Myynti ja verkkokaupat” -

välilehden “Tuotelistaus” kohdassa.. 

Logistiikan mahdollistaminen: Käyttöliittymän sivupalkissa edellisen valikon 

kohdan alla on “Logistiikka”-kohta, josta klikattaessa avautuu alle lisävalikko, 

jossa on kohdat “Logistiset vaiheet ja toimenpiteet” ja “Tilausvahvistusviestit”. 

Myytyjen tuotteiden tarkastelemiseksi käyttäjä klikkaa “Logistiset vaiheet ja 

toimenpiteet”, jolloin näytön keskelle aukeaa sisältönäkymänä listaus myydyistä 

tuotteista. Tuotteet on lajiteltu omiin ikkunoihin sen mukaan, mikä niiden 

logistisen vaiheen status on.  

Lähetysvaiheessa tuotelistoja on kolme. “Uudet tilaukset” -listaan ilmestyvät 

verkkokauppa-alustoilla tehdyt yritysasiakkaan tuotteita koskevat tilaukset. Kun 

Pikiou on toimittanut tilausta koskevan osoitekortin ja tullauslomakkeen 

yritysasiakkaalle, tulee tähän listaan tilauksen kohdalle merkintä, ja tilaus siirtyy 

seuraavaan ikkunaan. 

Seuraavassa ikkunassa ovat tilaukset, joiden osoitekortti ja tullauslomake on 

lähetetty. Myyjäasiakas tekee ikkunaan tilauksen kohdalle merkinnän, kun hän 

on lähettänyt tilauksen kuluttaja-asiakkaalle tullauslomaketta ja osoitekorttia 

hyödyntäen. Tällöin tilaus tulee näkyviin myös seuraavaan ikkunaan. Tässä 

ikkunassa näkyvät tuotteet, jotka on lähetetty kuluttaja-asiakkaalle. Pikiou 

tekee listan tilauksiin merkinnät sitä mukaa, kun saa tiedon, että tilaaja on 

vastaanottanut tilauksensa. 

Omat listansa ovat palautuksille. Niitä on kaksi: Ensimmäisessä näkyvät 

palautettavaksi merkityt tilaukset. Pikiou tekee siinä tilauksien kohdalle 

merkinnän, kun palautus on lähetetty yritysasiakkaalle, jolloin tilaus siirtyy myös 

toiseen ikkunaan. Siinä on lista yritysasiakkaalle takaisin lähetetyistä tilauksista. 

Yritysasiakas tekee siihen tilausten kohdalle merkinnät sitä mukaan, kun on 

vastaanottanut palautukset. Tilauksen tuotteiden ollessa kunnossa, palauttaa 

Pikiou kuluttaja-asiakkaalle maksun. 

Tilausten logistiikka toimii siis niin, että kun jompikumpi osapuoli (Pikiou tai 

myyjäasiakas) ovat hoitaneet heille kuuluvan toimenpiteen, tulee osapuolen 

tehdä tilauksen kohdalle merkintä, jolloin tuote siirtyy seuraavaan logistiseen 

vaiheeseen odottamaan seuraavaa toimenpidettä. Kun myynti- tai 

palautusprosessi on ohi, voi hallintapaneelin käyttäjä (myyjäasiakas) merkitä 

tuotteen arkistoiduksi, jolloin sitä ei näy enää “Logistiset vaiheet ja 

toimenpiteet” -kohdassa, vaan sen löytää klikkaamalla “arkistoidut tuotteet”, 

jolloin avautuu uusi näkymä, missä arkistoidut tuotteet on listattu 
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aikajärjestykseen. Tuotteita voi myös etsiä erillisestä sanahakukentästä niiden 

tuotekoodin, nimen tai muun tuotetiedon mukaan Logistiset vaiheet ja 

toimenpiteet -näkymässä sekä arkistonäkymässä. 

Tilausvahvistusviestit-kohtaan käyttäjä voi itse määrittää minkälainen 

tilausvahvistusviesti asiakkaalle lähetetään verkkokauppaoston yhteydessä. 

Viestin kääntämiseen esim. kiinaksi saa tarvittaessa käännösapua Pikioulta 

maksua vastaan, kun laittaa asiasta viestiväylään pyynnön. 

Tilausvahvistusviesteinä on kuitenkin valmiina näkyvissä default-viestit, jos niitä 

ei halua muuttaa. 

Markkinoinnin ostaminen: Käyttöliittymän sivupalkin edellisen valikon kohdan 

alla on kohta “Markkinointi”, josta klikattaessa avautuu alle lisävalikko, jossa on 

kohdat “Markkinointipaketit”, “Markkinointisuunnitelmat” ja 

“Markkinointimateriaalin jako”. Ensimmäisessä kohdasta klikatessa avautuu 

käyttöliittymän keskelle sisältönäkymä, jossa on esitelty myynnissä olevat 

markkinointipaketit. Valmiita paketteja (ei räätälöityjä) on mahdollista ostaa 

samantien klikkaamalla “osta”-painiketta, jolloin tilausvahvistus tulee Pikioun ja 

asiakkaan väliseen viestiväylään sekä asiakkaan sähköpostiin. Lasku toimitetaan 

myöhemmin markkinointipaketin käyttöönoton jälkeen hallintapaneelin omiin 

tietoihin.  

Markkinointipakettien alla on myös painike yhteydenottoon esim. räätälöidyn 

paketin ostamiseksi. Sitä kautta lähetetty viesti ei vaadi yhteystietojen 

kirjaamista, ja se menee automaattisesti asiakkaan ja Pikioun väliseen 

viestiväylään. Markkinointipaketteja voi ostaa myös hallintapaneelin 

ylätunnisteen “omat tiedot” -kuvakkeen kautta, jonka pudotusvalikossa on kohta 

”sopimukset”, josta voi tarkastella voimassa olevaa palvelusopimusta sekä 

markkinointisopimuksia. Sieltä löytyy linkki “Markkinointipaketit” -osioon, jossa 

oston voi suorittaa yllä mainitulla tavalla. 

Markkinointipaketin oston ja/tai markkinointitoiminnoista sopimisen jälkeen 

käyttäjä voi jakaa markkinointimateriaalia Pikioulle “Markkinointimateriaalien 

jako” -kohdasta. Materiaalit voi pudottaa siellä olevalle drag & drop -alustalle 

(logot, kuvat yms. tai jos asiakas haluaa käyttää omaa materiaalia). 

“Markkinointisuunnitelmat”-kohtasta käyttäjä löytää Pikioulta ostamansa tai 

palvelupakettiin kuuluvat Pikioun suunnittelemat markkinointisuunnitelmat ja voi 

ladata ne itselleen tai tarkastella niitä uudella välilehdellä. 

Asiakasrekisteri ja uutiskirjeiden lähetys: Käyttöliittymän sivupalkin valikossa 

edellisen kohdan alla on kohta “Asiakkaat”, josta klikattaessa avautuu alle 

lisävalikko, jossa on kohdat “Asiakasrekisteri”, “Asiakaspalvelu kuluttaja-

asiakkaisiin” ja “Uutiskirjeet”. Ensimmäisestä klikatessa tulee käyttöliittymän 

keskelle sisältönäkymä, jossa on lista asiakkaista. Sivun ylälaidassa on 

valintakomponentteja asiakkaiden lajittelemiseksi tiettyjen kriteerien (esim. 

ostohistoria) mukaan. Tarvittaessa käyttäjä voi valita asiakastietoja vietäväksi 

exceliin (excel-kuvake) tai asiakassegmentille voi lähettää suoraan uutiskirjeen 

klikkaamalla “lähetä uutiskirje”, jonka voi valita avautuvasta 

uutiskirjevarastosta. Yksittäisen asiakkaan profiilin voi myös klikata auki 

henkilökuvakkeesta, jolloin näkyviin tulee hänen tietonsa ja ostohistoriansa 

Pikioun verkkokauppa-alustoilla. Käyttäjän voi lisätä asiakkaita itse plus-

kuvakkeesta “lisää uusi asiakas” asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin 

ylläpitäminen on käyttäjän vastuulla.  

Uutiskirjeet-kohdasta saa auki listauksen käyttäjän itse luomista ja nimeämistä 

uutiskirjeistä, joita on mahdollista lähettää asiakkailleen. Sivun yläreunassa on 

myös plus-kuvakkeella varustettu “luo uusi”-painike, josta klikatessa käyttäjä voi 

luoda uuden uutiskirjeen ja tallentaa sen paneelin uutiskirjevarastoon. 

Asiakaspalvelu kuluttaja-asiakkaisiin: “Asiakkaat”-kohdan viimeiseen alavalikon 

kohtaan  “asiakaspalvelu kuluttaja-asiakkaisiin” tulee verkkokauppa-alustojen 
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kuluttaja-asiakkailta tulleet viestit, jotka vaativat myyjän vastausta. 

Verkkokauppa-asiakkaiden lähettämistä viesteistä tulee käyttäjän 

hallintapaneeliin valikon kohtaan “Asiakkaat” numerolla varustettu notifiaction-

kuvake, joka ilmoittaa, että uusi viesti on saapunut. Numero ilmaisee 

saapuneiden viestien määrää. Käyttäjä saa viestin saapumisesta myös 

ilmoituksen sähköpostiinsa. Kun käyttäjä lukee viestin, kuittautuu ilmoitus ja 

notifiaction-kuvake häviää näkyvistä. Vastaukset viesteihin voi lähettää samassa 

näkymässä ja ne ohjataan sitten Pikioun kautta oikeaan asiakaspalvelukanavaan. 

Analytiikan seuranta ja raporttien laatiminen: Käyttöliittymän sivupalkissa 

edellisen valikon kohdan alla on kohta “Analytiikka ja raportit”, josta 

klikattaessa avautuu alle lisävalikko, jossa on kohdat “Liikenne”, “Myynnit”, 

“Markkinointi” ja “Asiakkaat”. Kohdista käyttäjä pääsee tarkkailemaan 

aiheeseen liittyvää analytiikkaa ja tärkeimpiä tunnuslukuja. “Liikenne”-kohdasta 

näkee dataa tuotesivujen liikenteestä, “Myynnit”-kohdassa myyntien määrästä, 

“Markkinointi”-kohdassa Pikioulta ostettujen markkinointikampanjoiden 

tavoittavuudesta ja tuloksista ja “Asiakkaat”-kohdassa käyttäjä voi tarkastella 

eri asiakassegmenttejä. Tarkemmat analytiikkatiedot ja tunnusluvut ovat Pikioun 

päätettävissä. Datasta voi myös muodostaa raportteja ja kaavioita. Osion data 

haettaisiin Google Analyticsin  tai muun vastaavan palvelun kautta. 

“Markkinointi”-kohdasta löytyvät myös Pikioulta ostettujen 

markkinointikampanjoiden tulosten koonnit, jotka käyttäjä voi halutessaan 

ladata itselleen latauspainikkeesta. 

Tehtävälistan ylläpito: Käyttöliittymän sivupalkissa edellisen valikon kohdan alla 

on kohta “Tehtävälista ja muistutukset”, josta klikattaessa käyttöliittymän 

keskelle avautuu sisältönäkymä, johon käyttäjä voi luoda itselleen 

tehtävälistoja. Näkymään voi koota listoja eri aihealueista klikkaamalla plus-

kuvaketta “luo uusi lista” sivun yläreunasta. Kaikki listat ovat näkyvissä sivulla 

samanaikaisesti ja käyttäjä voi muuttaa niiden järjestystä raahaamalla ja 

pudottamalla (drag and drop) niitä näytöllä. Listoille voi kirjata itselleen 

muistiin tehtäviä omille riveilleen. Kun käyttäjä on tehnyt tehtävän, tulee sen 

edessä olevaa “tehty”-ruutuvalikkoa klikata, jolloin tehtävä yliviivautuu ja siirtyy 

listan viimeiseksi. Eri tehtäville voi myös asettaa muistutuksia eri ajankohdille, 

jos tehtävälistan yhdistää Google-kalenteriin, jolloin käyttäjä saa muistutuksen 

kalenterimuistutuksena. 

Tiedon ja tuen haku: Käyttöliittymän sivupalkissa valikon edellisen kohdan alla 

on kohta  “Help Center”, josta klikattaessa käyttöliittymän keskelle avautuu help 

center -näkymä, jossa ylimpänä on hakukenttä, josta voi sanahaulla hakea 

haluamaansa tietoa. Sen alle on ryhmitelty ohjeita aihealueen mukaan. Siellä on 

myös oma kohtansa, johon on koottu Pikioun tekemät opetusvideot eri aiheista. 

Jos käyttäjä ei löydä kaipaamaansa vastausta ohjeartikkeleista tai -videoista, on 

sivulla niiden jälkeen kehotus ottaa yhteyttä. Painiketta klikatessa käyttäjä 

ohjautuu Pikioun ja asiakkaan viestiväylän Tuki-kanavaan. 

Käyttöliittymän ylätunnisteessa on hakukenttä, jonka avulla käyttäjä voi hakea 

toimivalla sanahaulla tietoa, joka kohdistuu niin käyttöliittymän sisältöön, 

ohjeisiin kuin toimintoihinkin. Käyttäjä voi hakea esim. hakusanalla “laskut”, 

jolloin hakutoiminto löytää käyttäjän omista tiedoista laskuarkiston ja ehdottaa 

siirtymistä sinne. Käyttöliittymän alatunnisteesta käyttäjä voi tarkastella 

palveluun liittyviä tietoja. Sieltä löytyvät mm. tietosuojaa, evästeasetuksia ja 

käyttöehtoja koskevat tiedot. Siellä on myös Pikiou Oy:n yhteystiedot, joista 

käyttäjä löytää halutessaan esim. Pikioun y-tunnuksen ja sähköpostiosoitteen. 

Alatunnisteessa on myös Pikioun somekanavien kuvakkeet, joista klikatessa 

käyttäjä pääsee tutustumaan Pikioun somekanaviin, jotka avautuvat klikatessa 

uusiin välilehtiin.  
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Liite 13: Pikiou Paneeli -prototyyppi 



                                                                                                                  150  
 

 



                                                                                                                  151  
 

 



                                                                                                                  152  
 

 



                                                                                                                  153  
 

 



                                                                                                                  154  
 

 



                                                                                                                  155  
 

 



                                                                                                                  156  
 

 

––



                                                                                                                  157  
 

 



                                                                                                                  158  
 

 



                                                                                                                  159  
 

 



                                                                                                                  160  
 

 



                                                                                                                  161  
 

 



                                                                                                                  162  
 

 



                                                                                                                  163  
 

 



                                                                                                                  164  
 

 



                                                                                                                  165  
 

 



                                                                                                                  166  
 

 

 



                                                                                                                  167  
 

 



                                                                                                                  168  
 

 



                                                                                                                  169  
 

 



                                                                                                                  170  
 

 



                                                                                                                  171  
 

 



                                                                                                                  172  
 

 



                                                                                                                  173  
 

 



                                                                                                                  174  
 

 



                                                                                                                  175  
 

 



                                                                                                                  176  
 

 



                                                                                                                  177  
 

 



                                                                                                                  178  
 

 



                                                                                                                  179  
 

 

 



                                                                                                                  180  
 

 



                                                                                                                  181  
 

 

 



                                                                                                                  182  
 

 

 



                                                                                                                  183  
 

 

 



                                                                                                                  184  
 

 

 


