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“Less is more” on oiva sanavalinta aloittamaan opinnäytetyötäni, jonka tein omasta 
kiinnostuksestani tablettilaitteisiin. Kyse on laitteesta, joka on tehty mahdollisim-
man eleettömäksi ilman monimutkaisia muotoja. iPad on muotoilultaan kuin taulun 
pyöristetyt kehykset alati vaihtuvalla maalauksella ja sitä saa koskettaa.

Työni aihe on tablettitietokoneen käyttöä helpottavien uusien sovellusten konsep-
tointi. Aihe on niin uusi, ettei siitä ole vielä tehty juurikaan tutkimusta. Siksi moni 
päätelmä perustuu omiin havaintoihini ja päätelmiin. Työni alkuvaiheessa syyskuussa 
2012 lähestyin Työterveyslaitosta ja yritin saada yhteistyökumppania projektilleni. 
Kävi kuitenkin ilmi, että tablettilaitteiden ergonomiatutkimusta ei ainakaan julkisesti 
ole tutkittu TTL:ssä. TTL:n aihetta edes vähän sivuava tutkimussuuntaus on kogniti-
ivinen ergonomia, joka tutkii ihmisen suoritusnopeutta ja havainnointia.

Alkuperäinen suunnitelmani oli tehdä käyttäjäkoe tablettilaitteen käytöstä kotona. 
Kokeen oli tarkoitus tutkia tablettilaitteen käytön ergonomiaa. Saadun tiedon perus-
teella ideoisin erilaisia konseptitason ratkaisuja ergonomian parantamiseen. Totesin 
kuitenkin, että opinnäytetyön puitteissa mahdollisen käyttäjäkokeen tulokset olisivat 
liian hajanaisia ja epäluotettavia. Koe ei voisi kestää enempää kuin viikon ja siihen 
osallistuisi vain muutama henkilö. Yleensä luotettavat käyttäjäkokeet ovat usean kuu-
kauden mittaisia ja tiivistä yhteistyötä käyttäjien (useita eri ikäryhmiä, naisia ja mie-
hiä) ja suunnittelijaryhmän (yrityksen työntekijöitä, ulkopuolisia suunnittelijoita yms.) 
välillä (Hyysalo vuosi, sivu ).

Löysin kuitenkin pian uuden suunnan tutkimukselleni ja aloin tutkia yhtä tablet-
tilaitetta, iPadia. Tutkimuksen aihe säilyi kuitenkin samana, näkökulma vain vaihtui. 
Aloin tarkastelemaan iPadin tarjoamia mahdollisuuksia. Tutkin erityisesti iPadin to-
iminnallisia ominaisuuksia, jotka mahdollistaisivat hyödyllisen ja innovatiivisen ergo-
nomiasovelluksen iPadille.
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1.2 Työn tavoitteet

Tutkimuskysymykseni on, kuinka opastaa käyttäjiä parempaan tablettiergonomiaan. 
Tavoitteena on kehitellä monia eri ideoita, joista voi jatkokehittämällä toteuttaa App 
Storesta ladattavan tablettilaitesovelluksen. Tärkeintä tutkimuksessani on esittää vaih-
toehtoisia tapoja ergonomian parantamiseen. Esittelen ideoitani konseptisuunnit-
telun avulla. Konseptisuunnitteluni rakentuu kilpailija-analyysistä (swot) ja vapaasta 
luonnostelusta sekä syntyvien konsepti-ideoiden anylysoimisesta.

Pyrin työssäni visuaaliseen lopputulokseen, jota täydennetään havainnollistavilla ku-
villa ja aihetta käsittelevillä kirjallisuudella. Tutkimuksessani apunani on aiempi tuki-
mus käyttäjäergonomiasta sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta koskevaa tutki-
muskirjallisuutta. Pääpaino on kuitenkin visuaalisessa esittämisessä.

1.3 Teoreettinen viitekehys
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1.3.2  Ihmisen ja koneen vuorovaikutus

“Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus (human-computer interaction, HCI) on 
tieteenala, joka tutkii vuorovaikutteisten tietokonejärjestelmien suunnittelua, 
arviointia ja toteutusta ihmisten käyttöä varten sekä näihin liittyviä ilmiöitä. Sen 
tehtävänä on tunnistaa sellaisia ominaisuuksia tietotekniikassa ja käyttötilanteis-
sa, mitkä on otettava huomioon laitteiden suunnittelussa”. 
(Antti Oulasvirta, 2011,)

Tablettisovelluksen käyttäminen on koneen (iPadin) ja ihmisen (käyttäjän) välinen-
vuorovaikutustapahtuma. Seuraavaksi havainnollistan vuorovaikutukseen vaikuttavia
ominaisuuksia.

iPadin maku ja haju ovat vähiten vaikuttavia tekijöitä. Ne kummatkin ovat huomaamat-
tomia ja pakollisia ominaisuuksia. Kaikki maisuu ja haisee joltakin. Näko, kuulo ja 
tuntoaistimme ovat tärkeimmissä rooleissa iPadin käytössä.

Aistiemme avulla tulkitsemme laitteen lähettämää informaatiotulvaa. Jäsentelemme 
informaation aivoissamme pieniksi palasiksi. Jokaista palasta kohden on olemassa 
oma normistomme. Esimerkiksi, paha voi liittyä, tuntemukseen, makuun, hajuun. Se 
on negatiivinen asia, jonka jokainen yksilö käsittelee omalla tavalla. Sormien avulla 
kommunikoimme iPadin ruudun kanssa. Kosketamme ruudun osaa, joka herättää 
mielenkiinnon, palvelee sen hetkisiä tarpeitamme, teemme sen vahingossa, tahal-
lamme, ilman mitään syytä. Tuntoaistimme reagoi laitteen pintaan. Se välittää viestin 
aivoihimme.

Kone ei pysty tulkitsemaan syytä miksi teimme niin. Se tottelee vain orjallistaaesti sille 
laadittua käsikirjoitusta, koodia. Ihmiselle vuorovaikutus on moniulotteisempaa kuin 
koneelle. Emme voi keskustella koneen kanssa, että siinä on vikaa, tai toki voimme, 
mutta se on yksinpuhelua. Aivan kuin puhuisi seinälle. Jotta saisimme jotain muutoksia 
aikaan, pitää meidän ottaa yhteyttä ohjelmistosuunnittelijaan, kolmanteen osapuoleen.

Sovelluksissa tulisi siis olla aina takaportti ongelmien varalta. Takaportti voi olla FAQ
(frequently asked question) , yhteydenottolomake yms. Tärkeintä on tehdä sovelluk-
sesta mahdollisimman yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen.

1    JOHDANTO
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Yhtenäisen viestin rakentaminen on avainasemassa sovelluksen suunnittelussa. On 
parempi tarjota vähän huolella valittuja toimintoja kuin perustaa sovelluksen toimi-
vuus valintojen määrään. Yhdenmukaisen viestin muodostuminen käyttäjälle on näin
selkeämpää. Sovellus, jossa on ylä- ja alavalikko, on helpompi ymmärtää kuin ylävali-
kon alavalikko. 

Kone on suunniteltu palvelemaan ihmisiä. Saariluoman mukaan teknologian ainoa 
tarkoitus on inhimillisen toiminnan päämäärien toteuttaminen. (Pertti Saariluoma, 
2011, ). Mitä helpompaa käyttäjän on päästä päämääränsä, sitä miellyttävämpää se 
on. Ajatellaanpa tavallista pankkiautomaattinostoa. Mitä jos rahan nostoon vaaditta-
va pin-koodi olisi 12-numeroinen? Nyt kaikki huonomuistiset joutuisivat kantamaan 
mukanaan numerolistaa, ryöstelyt saattaisivat lisääntyä ja siksi se ei parantaisi turval-
lisuutta. Myös sovelluksissa joudutaan tekemään kompromisseja paremman loppu-
tuloksen saavuttamiseksi.

1.3.3  Käytettävyystutkimus

Tutkimuksen avulla pystytään kartoittamaan yleisiä periaatteita käytettävyydestä. Ne
toimivat hyvinä apuvälineinä sovelluksen suunnittelussa, mutta eivät tarjoa tapaus-
kohtaisia täsmällisiä malleja. Hyvää suunnittelua edesauttaa, jos löydetään laitteisto-
jen käyttöä ohjaavat periaatteet ja osataan kouluttaa niiden pääasiat suunnittelijoille.
(Hyysalo, 2011, ).

Sovelluksen suunnittelussa olemassa olevat resurssit rajaavat käytettävyyden suun-
nittelua. Sovellusta ei voida tai ei kannata suunnitella jos ei tiedetä käyttäjäryhmää, 
vallitsevaa kilpailutilannetta, teknisiä rajoitteita ja soveltuvuutta markkinoille. Enna-
koivan markkinoinnin avulla voidaan saada helposti käyttäjätietoa vaikkapa sovel-
luksen uutuusarvosta ja mielenkiintoisuudesta. Apple on voittoa tavoitteleva yritys, 
joten massojen mielipiteet ja ostohalukkuus ratkaisevat. Ostohalukkuus (kuinka mon-
ta sovellusta myydään on elinehto tuotteesi menestykselle. 

Nettivideosivusto Youtube voi olla hyvä ponnahduslauta sovelluksen markkinointiin. 
Sitä katsovat miljoonat käyttäjät ympäri maailmaa joka päivä ja juuri he ovat asiak-
kaitasi. On siis hyvä saada arvio tuotteestasi jo sen elinkaaren alkuvaiheessa.
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2.1 Apple iPad

Tablettitietokoneista on tullut hyvin nopeasti eli parissa vuodessa osa sekä suoma-
laisten arkea että työelämää. Applen vuonna 2010 esittelemä iPad aloitti kokonaan 
uuden tietokoneaikakauden. Steve Jobs, Applen edesmennyt Toimitusjohtaja kuvail-
ee laitetta seuraavasti iPadin lanseeramistilaisuudessa San Franciscossa, Yhdysvallois-
sa 27.1.2010. “iPad is our most advanced technology in a magical and a revolutionary 
device at an unbelievable price. iPad creates and defines an entirely new category of 
devices that will connect users with their apps and content in a much more intimate, 
intuitive and fun way than  ever before”.
(www.apple.com/pr/library)

iPadin myötä ihmiset pystyivät omaksumaan uuden tavan tietokoneen käytössä. iPad 
on kevyt ja se toimii sekä vaaka että pystysuunnassa. Sitä voi käyttää missä vain ja 
se on helppo kuljettaa mukana. Laitteen ympärillä ei ole ylimääräisiä johtoja ja hiiri on 
korvattu omilla sormilla. iPadiin toki saa lisälaitteita, kuten hiiren, näppäimistön ja muita 
laitteen käyttöä helpottavia apuvälineitä.

Ennen iPadia Apple oli jo lyönyt itsensä läpi muilla laitteilla. 2000-luvun alussa Apple 
julkaisi iPodin ja muutamaa vuotta myöhemmin vuorossa oli iPhonen lanseeraus.
iPhonen kosketusnäyttö mullisti puhelimen käyttömahdollisuudet. Pelien ja monien 
muiden sovellusten käyttö oli kuitenkin usein paljon haastavampaa kuin tietokonees-
sa puhelimen pienen näytön takia. Esimerkiksi elokuvien katsominen ja kirjojen luke-
minen oli vielä epäkäytännöllistä.

iPadissa sen sijaan myös elokuvat ja kirjallisuus saatiin kätevästi sovitettua mukana 
kannattavalle ja tietokonetta pienemmälle ruudulle. Pelien ja muiden sovellusten 
käyttäminen muualla kuin pöydän ääressä helpottui huomattavasti puhelinta isom-
man ruudun ansiosta.

2    TAUSTAA

Kuva 2. Steve Jobs ja iPad
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  Kuva 3. App storen sovellusten tuotto 

2.1.2 App Store

Osa Applen brändiä on sen virtuaalikauppa App Store, josta kuluttaja voi ladata sekä 
ilmaisia että maksullisia sovelluksia iPadiin ja iPhoneen. Tässä jatkuvasti kasvavassa vir-
tuaalikaupassa on ohjelmia kaiken ikäisille ja kokoisille. Innokkaat harrastajaohjelmoi-
jat ja rautaiset ammattilaiset suunnittelevat jatkuvalla syötöllä mitä mielikuvitukselli-
simpia sovelluksia Applen laitteisiin. Parhaimmat näistä pääsevät AppStoren top ten 
-listalle ja jotkut suunnittelijoista rikastuvat omien sovellustensa avulla. Sovellusten 
suosio arvioidaan latausmäärien perusteella. Yksinkertaisesti: mitä enemmän latauksia 
sitä korkeammalle listalla pääsee.

App Storeen saa kuka tahansa ladata omia sovelluksiaan. Applen perimä maksu on 
vuosittainen 99 dollarin jäsenmaksu. Apple ottaa myös 30 prosenttia sovelluksen 
voitoista. Alle sadan dollarin hinnalla voi siis tehdä sovelluksen tai sovelluksia, jotka 
saattavat menestyä maailmanlaajuisesti. App Storessa on kuitenkin satojatuhansia 
sovelluksia, joten oman ohjelman huomioarvo voi jäädä hyvinkin pieneksi. Kannattaa 
siis panostaa sovellukseen ja markkinoida sitä jo etukäteen ilmaiskanavia kuten Youtu-
bea apuna käyttäen. (www.Apple.com)
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Kuva 4. iPadin käyttäminen seisaaltaaan. 

3.1 iPadin ergonomia

Laitetta voi käyttää lähes missä tahansa asennossa ja paikassa. iPadin myötä ihmiset 
ovat omaksuneet ns. Jalat ylös -periaatteen iPadin käytössä. Tällä tarkoitan työskentely 
tai oleskeluasentoja. Keittiö, olohuone, makuuhuone ja monet muut tilat sopivat iPa-
din käyttöön. Asentojen monipuolisuus on sekä hyöty että haitta. Esimerkiksi sohvalla 
oleskelu asennossa, jossa jalat ovat sohvapöydällä, on kuormittava-asento. Yleisesti 
käyttöasennot joissa ihmisen selkä, ranne, niska, kädet tai jalat ovat rasituksen alai-
sena osuvat myös iPadin käyttöasentojen joukkoon. Pitkät käyttöajat kuormittavissa 
asennoissa aiheuttavat puutumista ja kipuja. 

Asentojen vaihtelu johtaa myös siihen, että myös ote vaihtelee. Välillä iPadia pide-
tään yhdellä tai kahdella kädellä ja välillä se makaa jonkun pinnan päällä. Sovellusta 
suunniteltaessa on tavallista valita asentojen joukosta yleisasennot. Yleisasentoja 
ovat ainakin tabletin käyttö seisten, istuen, selällään ja vatsallaan. Hyviä asentoja 
ovat myös kaikki ne joissa voi käyttää tablettilaitetta kummallakin kädellä vapaasti. 
Laite voi esimerkiksi levätä polviesi varassa.

Tässä luvussa kerrotaan yleisesti iPadin ergonomiaan liittyvistä asioista ja 
tarkastellaan ergonomisien ongelmien syitä iPadin käytössä. 

3    IPADIN ERGONOMIAA
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  Kuva 5. iPadin käyttäminen makuu-asennossa. 

 
  Kuva 6. iPadin käyttäminen sohvalla.
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3    IPADIN ERGONOMIAA

iPadissa kosketusnäppäimet on 
sijoitettu ruudun alareunaan. 
Näppäimet ovat tärkeässä roolissa ja 
ne on sijoiteltu helpoiten ylettyvään 
osaan ruudusta. Ruudun alaosaan 
kannattaa sijoittaa tärkeitä 
toimintapainikkeita.

Kuva 7. Paineen jakautuminen.

Funktiopainikkeiden oikealla asettelulla on suuri merkitys. Toisin kuin tietokoneen 
hiiren kursori, käsi peittää enemmän näkökenttääsi kun käytät tablettilaitetta. Void-
aan ajatella että hiiren kursori blokkaa yhden ruudun pikselin kun taas käden alle voi 
kadota useita tuhansia. 

Myös kohderyhmä pitää ottaa huomioon.  On aivan eri asia suunnitella sovelluksen 
käyttöliittymä seisaallaan työtä tekeville kuin istumatyöntekijöille.

Esittelen seuraavaksi Stevensin (2011, 132-137) perustuen tärkeitä huomiokohtia, jot-
ka vaikuttavat iPadin käytössä.

Jos sovellusta on tarkoitus käyttää 
seisoma-asennossa on tiedettävä missä 
kohtaa on suurin kuormitus kun iPadia 
käsitellään.

Kuvasta käy hyvin ilmi että jos laitteesta 
pidetään kiinni vasemmalla kädellä niin 
suurin kuormitus tulee iPadin 
takimmaiseen oikeaan  nurkkaan. 

Kuva 8 . Ylettyminen.
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Kuva 9. Käden blokkaamat pikselit.

Stevensin mukaan (2011, 134) 
oikeakätiset pitävät mieluummin 
siitä, että käyttöpainikkeet ovat
ruudun vasemmalle puolella ja 
vasenkätiset päinvastoin. 

3.2 iPadin ergonomia ongelmia

3.2.1 Yläraajakivut

Hahmotan muutaman esimerkin avulla yleisiä rannekipuja. Ja pyrin havannoimaan 
kuinka kiputilat ovat yhteydessä iPadin käyttöön.

“Jänteen ja jännetupen tulehdus liittyy yleensä kyseisen raajan poikkeukselliseen ra-
situkseen, joka voi olla pitkään jatkunut yksitoikkoinen liike, jonka aiheuttama vaurio 
johtaa ärtymystilaan. Jännetulehdus esiintyy yleensä kohdassa, jossa jänne kiinnittyy 
luuhun aiheuttaen kiinnityskohdassa kipua. Kipu voi olla jatkuvaa tai liittyä niihin liik-
keisiin, joihin kyseinen jänne osallistuu.”
(Duodecim 2013 a)

“Jännetuppia on jalkaterän ja nilkan sekä käden ja ranteen alueella. Jännetupppituleh-
duksessa jännettä ympäröivä suojaava tuppi on ärtynyt ja paksuntunut. Tällöin kivun 
lisäksi voi esiintyä jännettä käytettäessä narinaa tai erityisesti sormien koukistajajänteis-
sä napsumista, eli sormea ei saa ilman apua suoristetuksi. Yleisimpiä jännetuppituleh-
duksen sijaintipaikkoja ovat ranteen ja sormien ojentajajänteet kyynärvarren alueella.” 
(Duodecim 2013 b)
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3.2.2 Niskakivut

Niskakivut ovat erittäin yleisiä. Suomessa varsinkin yli 30-vuotiaat miehet ja naiset al-
tistuvat niille jatkuvasti. Yleisin niskakivun syy on niskan ja hartioiden lihasjännitys. Sen 
aiheuttaa tyypillisesti fyysinen tai henkinen kuormitustekijä. Erityisesti hankalat asen-
not. Lihasten ylikuormituksen seurauksena niskan lihakset altistuvat muutoksiin, jotka 
eivät enää palaudu pelkällä levolla. Kipu voi olla paikallista tai ulottua päähän ja selkään. 
Takaraivossa voi tuntua särkyä ja hermojuuret voivat olla puristuksissa. Kivun säteily 
käsiin ja sormien puutuminen ovat merkkejä tästä.
(Duodecim 2013 c)

Harvard Public School of healthin tutkija, Jack Dennerlein on tammikuussa 2012 valm-
istuneessa tutkimuksessa todennut, että epämukavan käyttöasennon hyväksyminen 
voi aiheuttaa rasitusvammoja. Erityisesti tuntien yhtäjaksoinen käyttö niskaa kuormit-
tavissa asennoissa altistaa niskakivuille ja toistuvat rasitusvammat voivat johtaa vakavi-
in seurauksiin. Niskakivun välttämiseksi tulisi iPadia pyrkiä katselemaan 20-90 asteen 
kulmassa. Silloin niskalihasten rasitus on vähäisempää. Pitäisi myös osata välttää jumit-
tumasta vain yhteen käyttäasentoon ja asentojen vaihtelun tulisi olla sujuvaa. Tunnin 
käytön jälkeen olisi suotavaa pitää tauko, Kensington Security Blog 2012.

Dennerlein kuvailee asiaa seuraavasti: "If you think about your position when you are 
hunched over looking down, your head is hanging out over space, so you are using 
your neck muscles to support the weight," 
(Dennerlein 2012)

iPadin käytössä jatkuva pitkäkestoinen ruudun kosketuspinnan liikuttaminen ja kosket-
taminen aiheuttaa edellämainittuja kipuja. Kipu aiheutuu erityisesti silloin jos ranne on 
jatkuvassa jännitystilassa. iPadin käytössä käsi liikkuu useita kertoja ruudulla ja ranne on 
yleensä ilmassa. Jos ranne lepää ipadin ruudun päällä samalla kuin sormet vierittävät tai 
koskettavat ruutua voi se aiheuttaa ei tahdotun komennon. Kämmenen kosketus ruu-
dun pintaan voi avata vaikkapa linkin jota ei ollut tarkoitus avata. 

3    IPADIN ERGONOMIAA
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Kuva 11. Ranteen Rakenne.

Kuva 10 .Niska-ja hartia kipujen säteily silmien ulkolaitaan.
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4.1 Tekniset ominaisuudet

Tutkimuksessa tekninen esine on tablettilaite millä sovellusta voi käyttää. Tarkastelun 
kohteena on asettelu, näytön koko, paino, korkeus, leveys, materiaalit ja erilaiset tekni-
set ominaisuudet. Näistä ominaisuuksista tutkimuksen kannalta on olennaisinta vain 
näyttö ja toiminnalliset ominaisuudet. Yleisesti ottaen mihin laite pystyy ja kuinka hy-
vin sen näyttö kykenee informoimaan haluttua asiaa ja reagoimaan kosketukseen. 

Tutkimus keskittyy Applen kehittämiin kosketusnäyttötablettituotteisiin. Tarkoitukse-
nani on kertoa iPadin ominaisuuksista. Tämä auttaa esittelemieni konseptien toden-
mukaisuuden hahmottamista.

Konseptoinnin lähtökohtana on siis suunnitella sovellus joka vastaa teknisiä raja-arvo-
ja. Tarkemmat iPadin tekniset tiedot voi lukea Applen sivuilta ja ne on myös liitteenä 
opinnäytetyössäni.

Teknologiassa uudistuminen on olennaista, joten sovelluksessa on hyvä huomioida  
ainakin päivitysmahdollisuus. Myös verkostoituminen avaa uusia mahdollisuuksia. 
Sovellukseen voi esimerkiksi kehittää lisäpalveluita, joiden avulla käyttäjä voi itse lisätä 
haluamansa toiminnon ohjelmaan.

4.2 Toiminnalliset ominaisuudet

Kosketuspinta

Kyseessä on ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus. Sormet ja ihmisen ääni ohjaavat 
konetta (iPad). Kone vastaanottaa käskyjä sen kosketuspinnan ja kameran avulla. Kone 
ei osaa ajatella itsenäisesti se tarvitsee käskyttäjän (ihmisen), joka syöttää sille tiedon 
(koodin). Koska suurin osa meistä ei ymmärrä koneen koodia, niin tarvitsemme tulkin 
joka selventää sen meille. Ohjelmoijat kääntävät koodin meille ja piilottavat hankalat 
koodiliuskat yksinkertaisten kuvakkeiden päälle. Näin luodaan sovelluksia, ihmisen 
elämää helpottavia ohjelmia.

Tässä luvussa havainnoidaan iPadin ominaisuuksia. Esimerkkien avulla hahmo-
tetaan minkälaisia mahdollisuuksia laitteen toiminnot tarjoavat sovelluksien 
tekoon. Lisäksi kerrotaan myös App Stroren ergonomia sovelluksista ja iPadin 
lisälaitteista.

4    TUTKIMUS
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Kosketuspinta on se alue johon koneen tekoäly reagoi iPadissa. Kaikki kosketuspinnan 
pikselit ovat halutessa aktiivisia. Monet sovellukset ja nettiselaimet käyttävät rajoit-
tavia ominaisuuksia. Näillä ominaisuuksilla voidaan esimerkiksi lukita sivun kuvakkeet 
paikalleen. Jokainen on varmasti huomannut että selaillessaan nettisivuja tietokoneel-
laan vain teksti menee alaspäin ja päävalikon painikkeet pysyvät samassa paikassa. 

iPadissa tilanne on kuitenkin toinen, koska sormella selaus mahdollistaa nopean sivuil-
la liikkumisen niin pitkät vieritys listat ovat kätevämpiä. Sormi on myös epätarkempi 
kuin hiiri niin turhat alavalikot vain vaikeuttavat oikealle sivulle pääsyä. Oikeaan kuvak-
keeseen on vaikea osua, hiiren kursoria paksummalla sormella. Yleensä sivuilla onkin 
vain selkeät ylävalikon kuvakkeet.

Kosketusnäyttö sovelluksiin kannattaa kuitenkin tehdä joitain rajoituksia, jotka sel-
keyttävät käyttöä. Stevensin (2011, 228) mukaan Liikuteltavat objektit kannattaa 
lukita iPadin ruututilaan etteivät ne lennä bittiavaruuteen pois näytöstä. Sama asia vi-
erityssivustojen kanssa. Asioita on varmasti useita, joten prototyypin avulla on helppo 
huomata missä kohtaa sovellus kaipaa vielä parantamista.

Kuvat 14-15. Alice for the iPad-sovelluksen rakentamista.

Kuvat 12-13. Internet sivuja. 
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Kallistuskulma

iPadiin on suunniteltu sovelluksia, jotka hyödyntävät tablettilaitteen kallistumista. 
Näistä voi mainita Need For Speed’in. iPad toimii rattina pelissä. Pelien suunnittelussa 
on kuitenkin hyvä huomioida aina jonkinlainen realistisuus. Chris Stevens kertoo (2011, 
57), että 30 asteen kallistuskulma on hyvä nyrkkisääntö, jotta vältytään tahattomilta 
onnettomuuksilta. Ajatellaanpa vaikka skeittipeliä, jossa flipin (laudan pyörähtäminen 
oman akselinsa ympäri) vaatisi iPadin pyöräyttämistä ilmassa. Tämän tyylinen ratkaisu 
voisi olla kyllä kiehtova, mutta enemmistö pelaajista tuskin innostuisi heittelemään 
kallista laitetta.

Ravistaminen ja tilttaaminen

Aivan kuin pöytäflippereissä iPadia voidaan myös ravistaa eli ”tiltata”. Perinteisessä flip-
perissä tiltillä tarkoietaan sitä, että laitetta tönäistään tarkoituksena estää flipperipallon 
vieriminen pois pelialueelta.) Tilttaamista voidaan käyttää tehokeinoina eri sovelluk-
sissa ja ominaisuuden tarjoamat mahdollisuudet tarjoavat hauskoja hetkiä käyttäjälle. 

Sovellus jossa tehdään drinkkejä, voisi käyttää tätä ominaisuutta. Tässäkin tapauk-
sessa iPadin ravistaminen ylösalaisin drinkkiä valmistaessa olisi hienoa, mutta samalla 
riskialtista. Tärkeintä olisi saada ravistuksen idea sovellukseen, ei niinkään tekotavan 
fyysinen realistisuus

Kuva 16. Need For Speed.

4    TUTKIMUS
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Sormet apuvälineenä

iPadin kosketusnäyttö reagoi sormen kosketukseen ja painalluksiin. Objekti jota haluat 
koskettaa tai painaa on aina käden ulottuvilla. Kosketusnäyttö mahdollistaa uusia ja 
innovatiivisia tapoja käyttää sormiasi apuvälineenä.

Ruudun skaalaus-sormiliike on hyödyllinen jos haluat nähdä vaikka kuvan suurempana 
tai teksti on epäselvää. Suurennettu ruutu näyttää vektorigrafiikan osalta selvältä ja 
tarkalta, mutta kuvat ja logot alkavat pikselöitymään liikaa suurennettaessa. 

Tuplanapautus-sormiliike skaalaa ruudun kokonäytön kokoiseksi. Uusi tuplanäpäytys 
ja ruudun informaatio palaa edelliseen formaattiin 

Vieritys-sormiliike tapahtuu yksinkertaisesti vetämällä sormella kosketuspinnan in-
formaatiota ylös, alas, oikealle ja vasemmalle. Tämä toiminto korvaa hiiren vieritysto-
iminnon ja lisäksi se mahdollistaa sivujen liikuttelun sivuttaissuunnassa. Tietokoneen 
hiiressä ei ollut painiketta vastaavalle toiminnolle.

Nämä kolme ovat yleisiä sormiliikkeitä tavallisen sormikosketuksen lisäksi. Peleissä ja 
muissa sovelluksissa on toki muitakin sorminäppäryyttä vaativia toimintoja.

Kuva 17. Yleisiä sormiliikkeitä iPadin käytössä. 
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Applen ele oppiminen patentti (gesture learning patent) jakaa (Stevens 2011, 119)mul-
tikosketus-toiminnot kahteen osaan. Ensimmäinen osa kertoo kuinka monta sormea 
on käytössä ja toinen montako sormea niistä osuu iPadin ruutuun. Ensimmäistä osaa 
Apple kutsuu “soinnuksi” (chord) ja toinen osa kuvailee liikutuksen (move). Esim, lii-
kutitko peukaloa ja etusormea lähemmäksi vai päinvastoin. Mihin suuntaan liikutit 
kättäsi ylös vai alas? Yhdessä nämä kaksi osaa muodostavat ”eleen” (gesture). 

Useimmat sovellukset hyödyntävät juuri sormen liikuttelun tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Cut the Rope on peli joka on mainio esimerkki sormen liikuttelun tarjoamista omi-
naisuuksista. Lite-version voi ladata ilmaiseksi App Storesta. Pelissä on hyvin yksinker-
tainen ja toimiva idea. Pelissä yritetään ohjata karkki kummallisen ja hauskan näköisen 
olion suuhun katkomalla köysiä.

Köysiä katkotaan sormen liikuttelun avulla. Yhden tai kahden köyden katkominen on-
nistuisi vielä hiirellä, mutta entä jos kursorin pitäisi olla kahdessa paikassa samaan ai-
kaan? Tarvitsisit kaksi hiirtä tai kaksi sormea. Sormia sinulta löytyy yllin kyllin, mutta 
harvalla on kahta hiirtä samaan aikaan käytössä. Jo tämän esimerkin avulla on helppo 
hahmottaa kuinka paljon enemmän mahdollisuuksia iPad tarjoaa suunnittelijoille.

 Kuva 18. Multikosketus komentoja.

4    TUTKIMUS
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 Kuvat 19-20. Cut the Rope-peli.

Rotaatio ja pyörittäminen

Laitteen kääntäminen vertikaaliasennosta pystyasentoon ja päinvastoin on tärkeä 
ominaisuus melkein jokaisessa sovelluksessa. Jos mahdollisuutta ei ole tarjolla, on se 
ärsyttävää käyttäjille jotka on tottunut kääntelemään laitetta. Kirjasovellus joka tarjoaa 
vain pystysuuntaisen lukuelämyksen tuskin menestyy. Olemme tottuneet näkemään 
kaksi sivua yhtä aikaa kirjaa lukiessa. Sovellus voi toki tarjota mahdollisuuden yh-
den sivun näyttämiseen kerralla, mutta horisontaali toimivuus kirjasovelluksessa on 
käytännöllisempi.

Pyörittäminen on rotaation kanssa samaa asiaa, mutta nyt kyseessä on jatkuva yli 
360 asteen rotaatio. 360 asteen iPadin pyörittäminen vaati käsinäppäryyttä ja tark-
kaavaisuutta. Tässäkin on vaarana laitteen putoaminen maahan. Joka tapauksessa 
pyörittämisominaisuutta hyödyntävät sovellukset saattavat olla hyvinkin mielenkiin-
toisia.
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Ääni

Sisäänrakennettu mikrofoni mahdollistaa oman tai muiden äänien hyödyntämisen. 
Desibelimittari on hyvä esimerkki. Laitteen ruudulla ilmoitetaan vallitseva melutaso 
visuaalisen mittarin, digitaalinumeroinen tai muilla tavoilla. On monia erilaisia tapoja 
hyödyntää omaa ääntä sovelluksen tekemisessä.

Audio eli ääni on myös perusominaisuus, mutta kannattaa käyttää aikaa sovelluksen 
äänimaailman hiomiseen. iPadissa on kaksi tapaa kuunnella ääntä, kuulokkein ja il-
man. Kuulokeliitännän avulla yksityisasiat pysyvät omana tietonasi. Säästät muiden 
korvia ei-toivotulta musiikilta ja pystyt sulkemaan ainakin osan pois ulkopuolisis-
ta äänistä. Toinen tapa on kuunnella musiikkia kaiuttimen avulla. Se mahdollistaa 
musiikin kuuntelemisen kauempaakin ja pystyt samalla kuuntelemaan myös puhet-
ta ja muita äänilähteitä. Lisäksi pystyt tekemään muita askareita kuuntelun ohella. Et 
ole riippuvainen kuulokejohdosta. 

Sovelluksen äänimaailman teko on kuitenkin vaativaa. Huono äänimaailma voi olla 
häiritsevämpää kuin ei ääniä ollenkaan. Myös Stevens (2011, 291) huomauttaa, että 
ärsyttävät äänet, kuten nopeasti toistuva, helisevä ääni ja soundtrack joka jatkuu ikuis-
esti ovat yleisesti haittaavia. Vielä pahempaa on jos sovelluksen äänimaailma on tärkeä 
osa peliä ja se joudutaan laittamaan hiljaiselle sen melusaasteen takia. Käyttäjä saattaa 
hylätä koko pelin tai ohjelman negatiivisin kokemuksen takia.

Hyvä äänisuunnittelu auttaa rakentamaan sovelluksen tunnelmaa ja tuo siihen eloa. 
Hyvän äänimaailman rakentamiseen on olemassa monia sovelluksia, joilla voi testata 
äänien soveltuvuutta erilaisin mittarein. Apple Garageband on Mac-tietokoneita tuk-
eva sovellus joka tarjoaa monia mahdollisuuksia musiikin suunnitteluun. Onkin hyvä 
testata äänimaailmaa ennen kuin siirtää audion iPadille.

Siri on Applen iPadin rakennettu sisäinen äänentunnistusohjelma. Se reagoi puheesi 
ja osaa auttaa sinua etsimään haluamasi. Voit vaikka halutessasi kysyä missä on lähin 
ravintola ja Siri auttaa löytämään sen. Sovellus joka käyttää Siriä apunaan tarjoaa aivan 
uudenlaisen vuorovaikutuksen iPadin käytössä. Testasin Siriä iPad 3:lla ja huomasin 
että sen äänentunnistus on vielä aika karkeaa ja Siri ei aina saa selvää kaikista sanoista. 
Jatkuva sanojen toistelu on turhauttavaa. Lisäksi suomen kieltä ei ollut valittavana.

4    TUTKIMUS

20



 TAUSTAA       IPADIN ERGONOMIA       TUTKIMUS        KONSEPTOINTI        YHTEENVETO

Video ja kamera

HD-tasoisten videoiden ja 5 megapikselin kuvien ottaminen on mahdollista iPadil-
la. Kuvia voi ottaa kumpaankin suuntaan, joko kamera itseäsi päin tai suunnattuna 
muualle. Video toimii samaan tapaan. Sovelluksien suhteen iPadin kamera ja videotoi-
minta auttaa käyttäjää osallistumaan sovelluksen käyttöön. Esimerkiksi sovellus jossa 
virtuaalihahmo on tyhjässä huoneessa. Hahmo osoittaa jotakin kohtaa huoneessa ja 
pyytää sinua ottamaan kuvan esineestä jonka haluat laittaa siihen. Ottamasi kuva ilm-
estyy virtuaalihuoneeseen.

 Kuva 21. Apple Garageband.
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4.3 App Storen ergonomia sovelluksia

Latasin ja testasin iPad 2:lla seuraavia sovelluksia. Computer ergonomics, Ergonomics , 
Save My Eyes, K+N Ergo App, Ergo@work ja Human factors+ergonomics.

Yhteenvetona voidaan todeta, että markkinoilla olevat ergonomiasovellukset käsittel-
evät lähes kaikki työergonomiaa ja istumatyöskentelyä. Lisäksi sovellukset ovat hyvin 
suppeita ja ne eivät käytä läheskään koko kapasiteettia tablettilaitteiden suoritusky-
vystä. Se ei toisaalta ole tarpeellistakaan. Lisäksi venyttelyasentojen neuvomista oli 
mukana monessa sovelluksessa. 

App Storesta ladattavien ergonomiasovellusten tarkastelun jälkeen huomasin sov-
ellusten määrän olevan hyvin rajallinen. Tulevaisuudessa, jos työskentelyasennot ja 
tottumukset muuttuvat, niin uskoisin että työn ulkopuolisen ergonomian tutkimus 
lisääntyisi.

Kuvat 22-24. Computer Ergonomics.

Computer ergonomics

Sovellus keskittyy ainoastaan 
erilaisiin venyttelyohjeisiin. 
Ulkoasultaan ohjelma on erittäin 
sotkuinen ja sen toiminnallisissa 
ominaisuuksissa on viivettä. 
Ohjelma tarjoaa ainoastaan apua 
pöytätietokone työskentelyn 
parantamiseen.

4    TUTKIMUS
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Ergonomics

Opastaa yksityiskohtaisesti kuinka 
sinun pitäisi sijoittaa ergonomisesti 
erilaiset työvälineet. Sovellus kertoo 
pöydän asettelusta. Istumisasennosta, 
hiiren käytöstä, näytön katselukulmasta. 
Näppäinten sijoittelusta. Sovellus 
keskittyy taas vain istumatyöskentely 
ergonomiaan. Lisäksi ohjelmassa on 
venyttelyohjeita ja ”alarmsvalikko”
mistä voi valita kellon ajan milloin 
ohjelma hälyttää ja ilmoittaa 
venyttelytauoista.Kuvat 25-26. Ergonomics.

Save My Eyes

Sovellus, joka kehottaa sinua 
pitämään taukoa tablettilaitteen 
ruudun katselemisesta. Voit valita 
haluatko pitää taukoa 5,10,15,20 
minuuttia. Muita toimintoja 
sovelluksessa ei ole.

Kuvat 27-28. Save My Eyes.
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K+N Ergo App

Tämäkin sovellus tutkii vain 
istumatyöskentelyn ergonomiaa. 
Ohjelma pyytää sinua ottamaan kuvan 
pöytätasostasi. Tämän jälkeen ohjelma 
asettaa kuvitellun ”ergo dummyn”
istumaan pöydän ääreen. 

Ergo dummyn punaisia kontrollipisteitä 
siirtämällä on tarkoitus löytää oikea 
työskentelyasento. Kontrollipisteet 
muuttuvat vihreiksi. Painettuasi
”evaluate” nappia saat vielä tiedon 
onko pöytäsi ja tuolisi oikealla
korkeudella.

Ergo@work

Tämä sovellus auttaa käyttäjäjää 
muuttamaan työskentelyasennon
ergonomiaa. Se ehdottaa ottamaan 
kuvan omasta istumatyöskentelyasen-
nosta. Ohjelma pyytää että asettelet 
itsesi silhuetin mukaisesti. Tämän 
jälkeen ohjelma analysoi työsken-
telyasentosi virheitä. Ohjelmassa on 
myös mukana venyttelyohjeistus. 
Tämäkin sovellus on suunnattu 
työergonomiaan. 

Kuvat 29-30. K+N Ergo App.

Kuvat 31-33. Ergo @ Work.

4    TUTKIMUS
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Human factors+ergonomics

Tämä sovellus on keskittynyt 
nostettavien esineiden (LI=weight limit) 
painon arvioimiseen. Ohjelma kyselee aluksi 
erilaisia esineeseen liittyviä kysymyksiä. 
Käyttäjän syötettyä tiedot ohjelma laskee 
onko nostaminen turvallista ja ilmoittaa siitä 
numeroarvoin väliltä 0-2 erilaisin 
värikoodein.

Kuvat 34-36. Human Factors + Ergonomics.
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4.4 Apuvälineet

Maailma on täynnä erilaisia apulaitteita, jotka helpottavat iPadin käyttöä. Arviolta usei-
ta satoja tuhansia. Useimmat niistä ovat kuitenkin epäkäytännöllisiä ja muotoillultaan 
keskinkertaisia. Lisäksi jotkut niistä vaativat asentamista ja eivät sovellu käytettäväksi 
kodin ulkopuolella. Se onko sovellus hyvä on makuasia. 

Kerron lyhyesti muutaman esimerkin hyvistä ja huonoista apuvälineistä, joiden perus-
tuva tieto on internetistä. Minulla ei ole omaa käyttökokemusta laitteista. Aloitetaan 
suosituista tuotteista.

Ori Gorilla mobile on kasaantaittuva iPad-suojakotelo ja katseluteline. Se on erittäin 
kevyt, painaa alle puoli kiloa. Se on tehty kevyestä alumiinista. Katselukulmaa voi hel-
posti säätää ja se toimii hyvänä tukena videonkuvaamista varten. iPad on myös helppo 
kääntää vaakasuunnasta pystysuuntaan telineessä. Niskaa rasittamattoman katse-
lukulman valinta onnistuu tällä tuotteella.

Kuvat 37-38. Ori Gorillamobile.

4    TUTKIMUS
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Kuvat 39-40. iPad smartcover.

iPad smartcover on laitteelle tarkoitettu suojakansi. Se kiinnitetään magneeteilla iPa-
diin. Smartcover toimii myös jalustana lukemista, katselemista ja kirjoittamista varten. 
Kun laitat suojakannen kiinni niin iPad menee automaattisesti nukkumistilaan. Smart-
cover on valmistettu polyuretaanista.
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iArm on tuote jonka myyntipakkaus herättää jo hilpeyttä. Sen käyttötarkoitus ei ra-
joitu pelkästään iPadin käyttöön. Jokainen käyttäjä voi löytää oman hyödyllisyyden 
laitteelle. Eri asia on kehtaako laitetta käyttää julkisesti. Laite asetetaan käsivarteen ja 
siihen telakoidaan iPad kiinni. 

Tämä laite on kuitenkin osoitus siitä että monet iPad lisälaitteet ovat jo tarkoituksen-
mukaisesti huumorilla tehtyjä. (ainakin uskon niin, tämän tuotteen kohdalla) iArm 
maksaa vain 8 dollaria.

 
       Kuva 41. iArm. 
       

4    TUTKIMUS
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Airholder on Lookbad yrityksen tarjoama apuväline iPadin ergonomiseen käyttöön. Se 
on seinään kiinnitettävä kolminivelinen tukilaite. Airholder mahdollistaa iPadin käytön 
noin kahden metrin säteellä. iPadia voi laitteen avulla pyörittää 360 astetta ja laitteen 
vipuvarsi liikkuu 180 asteen säteellä, jos se on seinässä kiinni. On totta että laite ratkai-
see ergonomomia ongelmia. Laitteen avulla iPadin katselukulma on aina mieluinen ja 
ergonominen. Laite mahdollistaa tablettilaitteen käytön molemmilla käsillä eikä siitä 
tarvitse pitää kiinni.

Valitettavasti Airholder tuo mieleen sairaalan apuvälineet. Se on iso ja kömpelön näköin-
en. Lisäksi se määrittää vain yhden tablettilaitteen käyttöpaikan kerrallaan. Airholder 
pitää aina irroittaa ja asentaa uuteen paikkaan. Se asennetaan ruuveilla seinään, joten 
seinän reikien määrä lisääntyy jos käyttöpaikkaa vaihtelee useasti. Lisäksi laitetta ei saa 
piiloon ja on kallis, maksaa 120 dollaria.

 Kuvat 42-43. Airholder.
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Sovellus Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat

Computer 
ergonomics

Ulkoasu, toimin-
nalliset ominaisu-
udet

Vain yksi työsken-
telyasento

Hyvä ja toimiva työsken-
telyasento ja ergonomia

Paremmat ergonomiaohjel-
mat

Ergo@work Helppo käyttää, 
selkeä

Vain yksi käyt-
töasento

Enemmän käyt-
töasentoja

Ammattimaisemmat ohjel-
mat

K+N Ergo App Idea ja toteutus.
Erottuvuus

Vain yksi käyttöasen-
to jota analysoidaan

Idea Ohjelmat, jotka neuvovat 
enemmän. 

Ergonomics Monipuolinen 
ohjeistus. Ul-
koasu, oman 
ergonomian 
seuranta. 
Huolella tehty

Paljon luettavaa 
vähän kuvia. 
Vaatii ulkoao-
pettelua

Auttaa parantamaan 
ergonomiaa. 

Kuvallisempi versio.

4.5 Kilpailija-analyysi 

App Storen ergonomiasovelluksien määrä on hyvin pieni. Erityisesti iPadin ergonomiaan 
keskittyviä sovelluksia ei ollut ainuttakaan.  Sovellusten tekijät olivat työergonomiaan 
ja hyvinvointiin suuntautuvia yrityksiä. Suuria yritysmaailman nimiä ei ollut tekijöiden 
joukossa. Mikään sovelluksista ei ollut merkittävästi menestynyt App Storessa, latauksia 
ei ollut paljon. 

Esittelen seuraavaksi Swot-analyysin avulla sovelluksien ominaisuuksia.  Arviointi oli vai-
keaa, koska useat sovellukset tarjosivat samanlaisia ratkaisuja. Sovellusten yksipuolinen 
tarjonta vaikeutti erilaisten ongelmakohtien esiintuomista. 

Kuva 44. Swot-analyysi App Storen ergonomiaohjelmista.
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Johtopäätökset:

App Storesta löytyvät sovellukset eivät auta iPadin ergonomian käsittelyssä. Ne ovat 
ainoastaan tarkoitettu normaalin istumatyöskentelyn parantamiseen tietokoneella. 
Osa sovelluksista tarjoaa myös ennalta ehkäisevää toimintaa, jotta suuremmilta vam-
moilta vältytään. Venyttely, liikunta (taukojumppa) ja tauot edesauttavat ranne, selkä 
ja niskakivuilta. Tärkeintä on kuitenkin oikeanlainen työsasento joka kuormittaa eri li-
hasryhmiä vähiten.

On vaikea sanoa miksi markkinoilla ei ole vielä iPadin ergonomiaa parantavia sovel-
luksia. Applen nettisivuilta löytyy kuitenkin ohjeita yleisistä tietokone työskentely-
asennoista. Ipadin ergonomiasta siellä ei kuitenkaan puhuta. Yleisesti kaikkiin iPadin 
ergonomiaongelmiin on keksitty ratkaisuja. Ne ovat fyysisiä apuvälineitä ja niitä on 
satoja tuhansia. Sovelluksia sen sijaan ei ole. 
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5    KONSEPTOINTI

Tässä luvussa esitellään erilaisia ideoita sovelluksista. Etsitään ratkaisuja 
idealuonnosten  ja omien havaintojeni kautta. Lopuksi pohditaan sovelluksen 
rakennetta, tekstuuria ja toimivuutta.

5.1 Ideointia

Luvussa 4 käsittelin iPadin erilaisia toiminnallisia ominaisuuksia. Näiden pohjalta olen 
luonnostellut erilaisia sovelluksia, jotka hyödyntävät iPadin ominaisuuksia. Erityisesti 
kosketuspinta ja kameran mahdollisuudet auttoivat suunnittelutyössä. Myös kallis-
tuskulman hyödyntäminen kiinnostivat minua. 

Ideointivaiheessa esittelen myös muutaman fyysisen apuvälineen. Kerroin joistakin apu-
välineistä aikaisemmin opinnäytetyössäni. Mielestäni ongelman tutkiminen mahdol-
lisimman monelta eri kannalta on tarpeellista hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Se myös auttaa lukijaa hahmottamaan iPadin ulkoisia apuvälineitä ja pohtimaan niiden 
hyödyllisyyttä.

5.2. Luonnostelu

Luonnostelun pohjana toimi ajatus sovelluksen yksinkertaisuudesta, mielenkiin-
toisuudesta ja tarpeellisuudesta.

Ideoiden tueksi olen visualisoinut 11 erilaista sovellusta, joista valitsin yhden jatkokehi-
tykseen. Nämä luonnokset ovat syntyneet iPadin ominaisuuksien tarkastelun jälkeen.
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Kuva 45 . Ergo Control (Kuva: Niilo Konttinen)

Kuva 47. Eye Angle (Kuva: Niilo Konttinen)

Kuva 46. Ergo Game (Kuva: Niilo Konttinen)

Ergo Control on peukaloilla 
ohjattava nettiselain. 
Tarkoituksena on vapauttaa  
muut sormet iPadin sivujen
selauksessa. iPadin
kummassakin alareunassa 
on linkkipainikkeita.

Ergo game on sovellus 
joka, opastaa iPadin 
ergonomiseen käyttöön. 
Pelin avulla ergonomian 
oppiminen on hauskaa ja 
hyödyllistä. Pelissä 
liikutellaan “Ergo Puppetin” 
osia. Loppuasento kertoo 
kuinka hyvin suoriuduit 
tehtävästä. 

Eye Angle on sovellus jossa 
iPad tunnistaa kameran avulla 
käyttäjän katselukulman ja 
ilmoittaa siitä värikoodein.

Tunnisteväri ilmaisee onko 
katselukulmasi ergonominen 
vai ei. Väripalkki näkyy iPadin 
näytön yläkulmassa ja se 
suurenee jos katselukulma 
on ergonomisesti huono. 
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Kuva 48. Fridge Holder (Kuva: Niilo Konttinen)

Fridge Holder on mainio 
apu keittiössä, esim: 
reseptien luku on
vaivatonta ja helppoa. 
Laite kiinnitetään 
magneetin avulla 
metallipintaan. 

Kuva 49. Position Tracker (Kuva: Niilo Konttinen)

Kuva 50. Reading Advisor (Kuva: Niilo Konttinen)

Position Tracker opastaa 
kuvien avulla missä ja 
miten iPadia tulisi käyttää. 
Asennon ergonomisuus on 
huomion kohteena. 
Valittavana on monia eri 
kodin huonekaluja. 

Reading Advisor on Vanhus-
ten koteihin ja sairaaloihin 
tarkoitettu apulaite. Laitteen 
avulla potilaan/vanhuksen 
ei tarvitse rasittaa käsiään 
pitelemällä iPadia käsillään.
Laitteen saa myös helposti 
piiloon ja sen asettaminen 
paikoilleen on helppoa.
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Kuva 52. Bedroom Lamp (Kuva: Niilo Konttinen)

Kuva 51. Sweep Counter (Kuva: Niilo Konttinen)

Kuva 53. Virtual Thumps-sovellus (Kuva: Niilo Konttinen)

Sweep Counter auttaa 
hahmottamaan kuinka 
paljon kätesi liikkuu 
iPadin käytössä. Sovellus 
laskee iPadin ruudulla 
tapahtuvien pyyhkäisyjen 
määrän. 

Bedroom lamp toimii kah-
della eri tavalla. Tavallisen 
pöytävalaisimena ja iPad 
telineenä. 

Virtual thumps on sovellus, 
joka mahdollistaa vaivat-
toman lukukokemuksen 
iPadilla. Sivuja käännetään 
näpäyttämällä ruudun 
reunaan.
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Kuva 54. Ergo Click (Kuva: Niilo Konttinen)

Ergo Click on sovellus, joka 
määrittää iPadin käyttöasen-
tosi valokuvan avulla. Pyydät 
vain kaveriasi ja puolisoasi 
ottamaan kuvan kun käytät 
iPadia. Sovellus kertoo 
asentosi ergonomisuuden.

Ergo Pad on sovellus, joka 
opastaa iPadin käytön er-
gonomisuudessa. Sovellus 
näyttää oikean ja väärän ta-
van käyttää tablettilaitetta. 
Infopainikkeesta saa 
lisätietoja siitä, mikä on 
oikein ja väärin. 

Kuva 55. Ergo-Pad (Kuva: Niilo Konttinen)
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Seuraavaksi esittelen laatimani taulukon avulla ideoiden hyviä ja huonoja puolia ja 
mietin mikä idea olisi paras jatkokehityksen kannalta. Konseptointini rajoittuu visu-
aalisten ja toiminnallisten ominaisuuksien tutkimiseen. Se ei sisällä ohjelmointia ja 
prototyypin testaamista. Ipadin ohjelmistokieli on Objective-C ja sovelluksiin tarvi-
taan myös Xcode-ohjelmointikielen hallintaa.
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Valitsin Ergopad-idean jatkokehi-
tyksen, koska se tuntuisi olevan 
parhaiten toteutattavissa. Vaikka 
idea on vanha niin siitä voisi saada 
mielenkiintoisen hyvällä visuaalisel-
la ilmeellä. 

Nimi Idea Toiminta
Sweep 
Counter

Auttaa hahmottamaan 
kuinka paljon kätesi 
rasittuu iPadin käytössä

Laskee ruudulla tapahtu-
vien pyyhkäisyjen 
lukumäärän

Virtual 
Thumps

Sivujen kääntely pelkkien 
peukaloiden avulla

Näpäytys ruudun sivuille
->sivun kääntö

Fridge 
Holder

Vapauttaa kädet 
keittiötyöskentelyyn

Magneettikiinnitys

Bedroom 
Lamp

2 eri käyttötarkoitusta, 
ei tarvitse piilottaa 
käyttämättömänä

iPad asetetaan lampun 
takana olevaan 
telineeseen

Ergo 
Click

Valokuvan avulla voi 
määrittää käyttöasennon 
ergonomisuuden

Joku toinen ottaa kuvan 
sinusta käyttämässä 
iPadia

Position 
Tracker

Opastaa parhaimmat 
käyttöasennot

Opastaa kuvien avulla 
missä ja miten iPadia 
tulisi käyttää

Reading 
Advisor

Helpottaa vanhuksien ja 
sairaiden iPadin käyttöä

Vetomekanismi ja 
magneettikiinnitys

Ergo 
Control

Peukaloilla ohjattava 
nettiselain

Peukaloilla painellaan 
sivun kuvakkeita ja 
linkkejä

Eye 
Angle

Auttaa käyttäjää 
tunnistamaan 
katselukulman

Ipad tunnistaa kameran 
avulla käyttäjän 
katselukulman ja 
ilmoittaa siitä 
värikoodein

Ergo 
Game

Pelin avulla opastetaan 
ergonomiaa

”Ergo Puppetin” osia 
liikutellaan

ErgoPad Hauska opaskirja Ipadin käytön eri 
osa-alueita käydään läpi 
ergonomian kannalta

5.3 JATKOKEHITYS

5    KONSEPTOINTI

Kuva 56. Ideoiden analysointi. (Kuva: Niilo Konttinen) 
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Nimi Ergonomia Hyvää Huonoa jatko
kehitys

Sweep 
Counter

Ei paranna ergonomiaa, 
lähinnä kertoo siitä

Saattaa kiinnostaa 
joitain

Melko turha Ei

Virtual 
Thumps

Vähentää käsiin kohdistuvaa 
rasitusta

Ei tarvitse tehdä 
pyyhkäisy liikettä

Ei uutuusarvoa, Ei

Fridge 
Holder

Vähentää niskaan kohdistuvaa 
rasitusta (oikea katselukulma)

Helpottaa 
keittiötyöskentelyä, 
reseptien luku helppoa

Ei uutuusarvoa, vanha idea Ei

Bedroom 
Lamp

Riippuu käyttäjästä, tarjoaa 
mahdollisuuden ergonomian 
parantamiseen

Hyvä katselukulma Integroitu suojakotelo/teline 
ajaa saman asian. Voi ostaa 
design lampun

Ei

Ergo
Click

Neuvoo mikä käyttöasennossa 
on vikana ja antaa
parannusehdotuksia

Helppo havaita omat 
virheet kuvien avulla

Tarvitaan ulkopuolinen 
henkilö. Asentojen 
ergonomisuuden 
määrittäminen hankalaa

Ei

Position 
Tracker

Ergonomiset käyttöasennot Ergonomisuuden 
parantuminen

Haluaako käyttäjä noudattaa 
ohjeita?

Ei

Reading 
Advisor

Vapauttaa jatkuvan iPadin 
pitelyn käsillä

Helppo käyttää, 
huomaamaton

Suuri investointi sairaalalle, ei 
uutusarvoa, hankala

Ei

Ergo 
Control

vähentää käsiin kohdistuvaa 
rasitusta

Ergonomia Omaksuvatko käyttäjät 
tämän?

Ehkä

Eye 
Angle

Auttaa vähentämään niskaan 
ja hartioihin kohdistuvaa 
rasitusta

Helppo tapa tunnistaa 
asennon ergonomisuus 
ilman lisälaitteita

Todella hankala toteuttaa Ehkä

Ergo 
Game

Auttaa ergonomian 
opettelussa

Hyödyllinen ja hauska Vaatii paljon tietotaitoa ergo-
nomiasta ollakseen luotettava

Ehkä

ErgoPad Ohjeistaa ergonomiseen 
käyttöön

Hauska ja hyödyllinen 
helppo seurata
Vastaavaa sovellusta 
ei vielä ole

Voidaan kokea tylsäksi.
Ei välttämättä kaupallista 
menekkiä

Kyllä
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HAHMO
(ohjelman 
identiteetti) 

Konseptoinnin jatkamiseksi laadin kuvion joka auttaa 
hahmottamaan mitä ominaisuuksia 
sovelluksessa pitäisi olla.

SOVELLUKSEN RAKENNE

Kuva 57. Ergo Pad-sovelluksen rakenne. (Kuva: Niilo Konttinen)
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FYYSISET MUUTTUJAT, 
NÄITÄ OHJELMA KÄSITTELEE

KÄYTTÖASENNOT

MAATEN, SEISOEN, ISTUEN

KÄYTTÖPAIKAT

SOHVA, TUOLI+PÖYTÄ, 
LATTIA, SÄNKY

ERGONOMIA KOHDAT

NISKA JA HARTIAT, SELKÄ, 
RANNE

ÄÄRIASENTOJA, EI LIAN 
MONIMUTKAINEN

GRAAFINEN  TOTEUTUS

ULKOASU

KUVAKKEET

SELKEITÄ JA HAUSKOJA

LOOGISUUS

EI TURHIA PAINALLUKSIA

TIETOPOHJA, TAPA JOLLA 
TIETO VÄLITETÄÄN

AMMATTIMAINEN
OHJEISTUS

ONGELMAKOHDAT

EI LIIKAA TEKSTIÄ, KUVIEN 
INFORMATIIVISUUS

VÄRIKOODIT
OIKEA JA VÄÄRÄ TAPA
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Kuvion pohjalta aloin rakentamaan layoutmallia joka kuvaisi sovelluksen pääsivua. 
Tärkeintä olisi yhdistää yksinkertaisuus hauskaan ja tehokkaasen informaatioon. Raja-
sin sovelluksen muuttujat pienempiin ryhmiin

Ryhmä 1(tärkeimmät, näkyvät pääsivulla)

ERGONOMIATEKIJÄT; MITKÄ VAIKUTTAVAT IPADIN KÄYTÖSSÄ

SELKÄ (KUVAKE) 
NISKA JA HARTIAT (KUVAKE) 
RANNE JA KÄSI (KUVAKE)
ASENNOT IPADIN KÄYTÖSSÄ
ISTUMA, SEISOMA JA MAKUUASENTO (omat kuvakkeet jokaisella)
HAHMO

Pääsivun luonnoksen jälkeen siirryin suunnittelemaan aukeavien sivujen ulkoasua. 
Tässä vaiheessa kuvakkeiden ja sivujen sommittelulla vielä suurempi merkitys kuin 
visuaalisella ilmeellä. Tarkoituksena tehdä yhtenäinen, looginen ja yksinkertainen ul-
koasu.

Kuvat 58-59. ErgoPad-sovelluksen sivujen yhteinen linja. (Kuvat: Niilo Konttinen)
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Jatkaessani suunnittelua otin vaikutteita Steven Hooberin  ja Eric Bergmanin kirjasta 
“Designing Mobile Interfaces”. Laadin taulukon   joka opastaa ulkoasun suunnittelussa.

Sijoittelu Jokaisen elementin tulisi olla toisiinsa 
nähden tasapainossa. Sommittelu on 
tärkeää, jotta ulkoasu on yhtenäinen. 
Hyvä graafinen toteutus selkeyttää ja 
tekee ohjelmasta käyttäjäystävällisen

Koko Suuriin elementteihin kiinnitetään 
enemmän huomiota. Ne voivat viedä 
huomion vaikkapa päätekstistä tai 
kiinnittää huomion epäolennaiseen. 

Muoto Teräväkärkiset muodot, kuten kolmio tai 
tähti kiinnittävät huomion. Ne toimivat 
hyvin varoituksissa. Pyöreät taas toimivat 
auttavina muotoina. Pyöristetyt kulmat 
neliöissä taas merkitsevät tarkoitusta. On 
tärkeää huomioida muotojen merkitys 
eikä vain asetella niitä sattumanvaraisesti.

Kontrasti Kontrasti on kahden värin erotus. Tumma 
ja vaalea, kirkas ja himmeä. Kontrastiset 
elementit on helpompi lukea. Niihin 
vaikuttaa vähemmän valaistusolosuhteet. 
Hyvä esimerkki on musta teksti keltaisella 
taustalla.

Väri Kirkkaat värit herättävät enemmän 
huomiota. Välillä värin kirkkaus ei toimi 
huomion herättäjänä. Kokonaisvaltainen 
värinkäyttö sivulla voi johtaa väärinym-
märryksiin. Esimerkiksi punainen varoitus 
symboli, punaisella sivulla.

Tekstin tyyli Viimeinen asia joka pitää muistaa on 
tekstin tyyli-valinnat, kuten lihavoitu ja 
kursiivi

Kuva 60. Ulkoasun suunnittelun huomiokohtia. 
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Marginaalit

Hahmo

pelin 
logo

Kuvakealue

Marginaalit

pelin 
logo

Hahmo
Kuvakealue

Marginaalit

Hahmo

pelin 
logo

Marginaalit

pelin 
logo

Hahmo

Oikea
tapa

väärä
tapa

väärä tapa

Oikea tapa

paluu-painike

paluu-painike

info->painallus->
selitys huonosta ja hyvästä
ergonomiasta

kuvallinen 
havainnointi

kuvallinen 
havainnointi

kuvallinen 
havainnointi

kuvallinen 
havainnointi

info->painallus->
selitys huonosta ja hyvästä
ergonomiasta

Kuva 61. ErgoPad, pääsivun layout-hahmotelma.

Kuva 62. Ergopad, aukeavien sivujen layout-hahmotelma.

ErgoPadSovellusta suunniteltaessa iPadille on tärkeää muistaa  että sen pitäisi toimia 
vertikaalisesti ja horisontaalisesti.  Niinpä sommittelun pitää olla yhtenäinen iPadin 
asennosta riippumatta. Mitä vähemmän sovellusten elementit kuten, painikkeet, ku-
vat ja yms. liikkuvat iPadia käännettäessä sitä mukavampaa on sovelluksen käyttö. 

Seuraavaksi on aika aloittaa soveluksen visuaalisen ulkonäön parantaminen. Ulkoasu 
koostuu seuraavista elementeistä, kuvakkeet, logo, kuvat, hahmo ja typografia.

43



iP
ad

in
 re

un
a

Kuva 63. ErgoPad-Sovelluksen visualisointia. (Kuva: Niilo Konttinen) 
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Kuva 64. ErgoPad-Sovelluksen visualisointia. (Kuva: Niilo Konttinen) 
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Kuva 65. ErgoPad-Sovelluksen visualisointia. (Kuva: Niilo Konttinen) 
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Kuva 66. ErgoPad-Sovelluksen visualisointia. (Kuva: Niilo Konttinen) 



6.1 Yhteenveto

iPad on moniulotteinen laite, joka soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin. Käyttäjä 
kuitenkin määrittää sen missä, miten ja milloin laitetta tarvitaan. Otetaanko tabletti-
laite esimerkiksi mukaan kauppareissulle vai pidetäänkö sitä vain vitriinissä näytillä. 

Opinnäytetyössäni olen kertonut iPadin ominaisuuksista ja suunnitellut konseptitason 
ratkaisuja. Tarkoituksenani helpottaa ja opastaa laitteen ergonomista käyttöä. Konsep-
ti suunnittelussa olen hyödyntänyt iPadin toiminnallisia ominaisuuksia, tarkoituksena 
etsiä uusia ja kiinnostavia tapoja opastaa laitteen ergonomiseen käyttöön.

Jatkokehittämällä konseptia tai konsepteja tavoitteena olisi saada sovellus App Sto-
reen ladattavaksi. Tunnetun brandin osallistuminen markkinointiin toisi myös näkyvy-
yttä tuotteelle. Valmiin sovelluksen avulla käyttäjä saisi oikeanlaista ohjeistusta iPadin 
ergonomiseen käyttöön. 
 
Kohtasin työni aikana monia ongelmia, joita on miltei mahdotonta ratkaista opin-
näytetyön aikana. Useimmat niistä liittyivät ihmisten mieltymyksiin ja tottumuksiin.
Tutkimuksen aikana minulle selvisi, että on vaikeaa saada luotettavaa tietoa kulut-
tajaryhmien käyttötottumuksista ilman laajaa kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen 
järjestäminen olisi varsin työlästä, ilman toimeksiantajan tarjoamia resursseja. 

Työni hyödyt perustuvat mielestäni uutuusarvoon. iPadin ergonomiaa tutkivia sov-
elluksia ei vielä ole tai niiden määrä on vähäinen. Opinnäytetyöni kuitenkin osoittaa 
että sovellusten suunnittelu on hyödyllistä, koska iPadin käyttöön liittyy ergonomi-
aongelmia.  

6    YHTEENVETO
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