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1 Johdanto 
 

Tämän opinnäytetyön aiheena on verkkosivujen uudistus Vantaan vammaispalveluille. 

Vantaan vammaispalvelut ovat Vantaan kaupungin tarjoamat palvelut vammaisille hen-

kilöille. Verkkosivut on pääasiassa suunnattu kaikille Vantaan kaupungin asukkaille, 

jotka haluavat saada tietoa vammaisille tarjotuista palveluista. Tavallisen käyttäjän 

huomioimisen lisäksi verkkosivujen uudistuksen lähtökohdissa haluttiin kuitenkin ottaa 

huomioon erilaiset vammaispalveluja käyttävät erityisryhmät. Työssäni on näin ollen 

tarkoitus korostaa käytettävyyttä ja saavutettavuutta erityisryhmien näkökulmasta. Ha-

lusin tehdä opinnäytteeni liittyen verkkosivujen päivitykseen. Aluksi lähestyin erästä 

toista Vantaan kaupungin tarjoamaa verkkosivuprojektia, mutta sen mentyä toiselle 

taholle otettiin minuun yhteyttä ja ehdotettiin osallistumistani vammaispalvelujen verk-

kosivujen uudistamiseen. 

 

Työni keskiössä ovat sekä sivujen sisällön uudistus että tämän uudelleensommittelu 

paremmin saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Työni ei käsittele verkkosivujen visuaali-

sen ilmeen muuttamista tai suunnittelua värien tai graafisten elementtien kautta. Pää-

painona sivujen uudistuksessa oli suunnitella sivujen sisältö uuteen järjestykseen tie-

tynlaisen visuaalisen ilmeen ja julkaisualustan puitteissa käytettävyyden näkökulmia 

hyödyntäen. Sivujen uudistus toteutettiin Vantaan kaupungin sivuston nykyisessä käy-

tössä olevalle Innofactor Prime –julkaisujärjestelmälle. Sivuille on tärkeää saada tarvit-

taessa päivittää tietoa helposti, jonka julkaisualusta mahdollistaa. Samalla alusta kui-

tenkin asettaa melko tiukat rajoitteet sivujen muokkaamiselle. 

 

Käsittelen työssäni verkkosivujen uudistuksen prosessia käymällä läpi asiakkaan kans-

sa tekemäni yhteistyön sekä varsinaisen suunnittelutyön eri vaiheita. Työhöni sisältyy 

teoreettinen osio luvussa 2, jossa tutkin käytettävyyden peruskäsitteitä sekä saavutet-

tavuuden ja esteettömyyden kriteereitä verkkosivuihin liittyen. Käytettävyyden ja tähän 

liittyvien erityisryhmien tarpeiden tutkimisessa käytän apunani verkkosivustojen käyttö-

liittymäsuunnittelua käsitteleviä kirjoja sekä verkosta löytyvää informaatiota. Luvussa 3 

kerron hieman enemmän vammaispalveluista ja käyn läpi projektin aikataulua. Luvussa 

4 kerron vammaispalvelujen alkuperäisistä sivuista ja suoritan sivuille pienimuotoisen 

heuristisen arvioinnin ja sisällytän siinä tekemäni huomiot sivujen suunnittelun yhtey-

teen. Luvussa 5 kuvaan suunnitteluprosessin verkkosivujen uudistuksessa suunnitte-

lusta lopputulokseen. Sovellan suunnittelutyöni kuvauksessa myös tutkimaani käytettä-
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vyyttä ja saavutettavuutta ja arvioin, minkä verran niistä voitiin loppujen lopuksi toteut-

taa. Lopuksi teen projektista yhteenvedon. 

 

Opinnäytteeni tarkoituksena on paitsi toimia itselleni harjoituksena käytettävyyden tut-

kimiselle ja projektissa työskentelylle käytännön tasolla, myös tarjota toimeksiantajalle 

omaa osaamistani viestinnän opiskelijana. Opinnäytetyöstäni voi olla hyötyä suurem-

man verkkosivu-uudistuksen yhteydessä, joka on Vantaan kaupungilla suunnitelmissa 

syksyksi 2014. Opinnäytetyöstäni voi olla myös hyötyä opiskelijalle, joka on kiinnostu-

nut tällaisen verkkosivu-uudistuksen eri vaiheista ja mitä siinä kannattaa ottaa huomi-

oon. 

 

2 Käytettävyyden käsitteet 
 

Käytettävyys viittaa tuotteen ominaisuuteen, jonka perusteella voidaan arvioida, kuinka 

sujuvasti tuotteen käyttäjä saavuttaa haluamansa päämäärän tuotetta käyttäessään. 

Tuotteen ominaisuuksia käytettävyyden näkökulmasta tutkittaessa voidaan määritellä, 

mikä tekee tuotteesta hyvän tai huonon. Käytettävyys pitää sisällään sekä menetelmiä 

liittyen tuotteen suunnitteluun että valmiin tuotteen käytettävyyden testaukseen. Kes-

keisenä osana käytettävän tuotteen suunnittelun menetelmissä on esimerkiksi käyttä-

jän mallintaminen, jossa pyritään saamaan tuotteen käytettävyyden kannalta olennaista 

tietoa. (Kuutti, 2003, 14) Verkkosivujen käytettävyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

sivujen osien ulkoasun ja asettelun, hyvin nimettyjen linkkien ja helppolukuisen tekstisi-

sällön avulla. Käytettävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon ne inhimmillisen toiminnan 

osa-alueet, jotka vaikuttavat verkkosivujen käyttöön. Nielsen (2012) on määritellyt viisi 

tällaista.   

• Opittavuus: Kuinka käyttäjä osaa ensimmäistä kertaa verkkosivuille saapues-

saan soveltaa aikaisempia verkosta saamiaan kokemuksia esimerkiksi sivuilla 

liikuttaessa? 

• Tehokkuus: Kuinka nopeasti verkkosivuilta etsitty tieto löydetään, kun käsitykset 

sivuilla liikkumisesta aiempien kokemuksien perusteella on saavutettu? 

• Muistettavuus: Kuinka sujuvasti käyttäjä uudelleen sivuille palatessaan osaa si-

vuilla liikkua ja löytää etsimänsä? 

• Virhealttius: Kuinka paljon käyttäjät eksyvät verkkosivuilla jotain tietoa etsies-

sään ja millaisen vaivan he joutuvat näkemään sen löytääkseen? 
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• Miellyttävyys: Kuinka mielekkääksi käyttäjä sivuston kokee sitä käyttäessään. 

 

Kirjassa Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu Antti Wiio (2004, 29) määrittelee 

käyttäjäystävällisen sovelluksen ymmärrettäväksi, vaivattomaksi, kattavaksi sekä es-

teettisesti miellyttäväksi. Ymmärrettäviltä verkkosivuilta käyttäjä löytää helposti etsi-

mänsä tiedon, ja kattava verkkopalvelu tarjoaa käyttäjälleen kaiken hänen tarvitseman-

sa tiedon. Käytettävyyteen vaikuttaa, kuinka helposti silmäiltävissä ja luettavissa sisältö 

verkossa on. Pitkä teksti, jota käyttäjä joutuu vierittämään nähdäkseen kokonaisuudes-

saan, saa sivut näyttämään vaikeaselkoisemmilta. Tekstin pituus on hyvä pitää mah-

dollisimman suppeana, jotta sitä jaksaa tietokoneen ruudulta lukea. Näin myös sivuilta 

tarvittava informaatio löytyy paremmin. (Krug 2006)  

 

Esteettisesti miellyttävä verkkosivusto edistää käyttäjän huomion kohdistumista sivujen 

viestittämään asiaan. Sivujen selkeys on yksi esteettisyyden tekijä. (Wiio 2004, 31) 

Selkeyttä sivuille tuo parhaiten se, että sisältö pidetään yksinkertaisena ja pyritään kar-

simaan minimiin. Hyvin keskenään toimivilla väreillä voi kiinnitää huomiota ja tuoda 

selkeyttä sivuille. Värien käytössä kannattaa huomioida niiden tuomat mielikuvat sekä 

noudattaa tiettyjä yleisesti hyväksi havaittuja konventioita. Esimerkiksi sivuilla olevan 

tekstin sekä taustan välinen kontrasti on hyvä pitää mahdollisimman suurena, jotta luet-

tavuus ei kärsi. (Kuutti, 2003, 100) 

 

2.1 Mitä on käyttöliittymäsuunnittelu? 
 

Verkkosivustoa suunniteltaessa luodaan käyttöliittymäkokonaisuus, joka tukee sisältö-

jen ja toiminnallisuuksien käytettävyyttä sivuston kohteelle sopivan visuaalisen ulko-

asun puitteissa. Saapuessaan verkkosivustolle, käyttäjä kohtaa ensimmäiseksi sivus-

ton visuaalisen ulkoasun, jonka on tarkoitus tukea sivuston kohteen, esimerkiksi Van-

taan Kaupungin, viestintätavoitteita. Käytettävyyden kannalta sivuston ulkoasulla ei ole 

kuitenkaan yhtä suurta merkitystä kuin sivuston rakenteella. Hyväkään visuaalinen 

suunnittelu ei voi pelastaa epäonnistunutta rakennetta. (Kuutti, 2003, 91) Vaikka visu-

aalisella suunnittelulla on tärkeä rooli verkkosivujen käytettävyydessä, tulisi sivujen 

rakenne eli informaatioarkkitehtuuri olla kunnossa. Informaatioarkkitehtuurilla luodaan 

looginen, tiedon käyttöä ja ylläpitoa helpottava rakenne, joka koostuu tietokokonaisuu-

den sisältöelementeistä ja niiden keskinäisistä suhteista (Kauhanen-Simanainen, 2003, 

21). 
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Sivuston sisältö jaotellaan hierarkiseksi kokonaisuudeksi, johon sivuston navigaatio 

perustuu. Sivuston suunnittelussa ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa yksinkertai-

nen ja selkeä informaatioarkkitehtuuri, jossa häiriötekijät minimoidaan ja navigointityö-

kalut vastaavat arkkitehtuuria. Ajoittain ongelmana on, että sivustot kehittyvät ilman 

varsinaista suunnitelmaa rakenteelle, joka johtaa järjestelmällisyyden puutteeseen ko-

ko sivustolla. Sivuston rakenteen on tarkoitus kuvastaa käyttäjän näkemystä sivuston 

informaatiosta tai palveluista. (Nielsen 2000, 166, 198) Yleinen käytäntö on, että tärke-

ät ja eniten käytetyt tiedot löytyvät rakenteesta helposti ja että tietoihin päästään mah-

dollisimman vähillä valintojen tekemisillä navigaatiovalikosta. (Kauhanen-Simanainen, 

2003, 86) Tällaiset tavoitteet ovat epäilemättä varsin haastavia suurille organisaatioille, 

joilla verkkosivujen tehtävänä on sisällyttää organisaatiosta saatavilla oleva tieto kai-

kessa laajuudessaan. Vantaan Kaupungin etusivun suurta informaation sekä navigaa-

tiolinkkien määrää on pyritty selkeyttämään jaottelemalla ja rytmittämällä ne eri osioihin 

(Kuvio 1).  

 

 
Kuvio 1. Näkymä etusivulta Vantaan kaupungin sivustolta. (www.vantaa.fi) 

 

Varsinaisen rakenteen suunnittelun lisäksi informaatioarkkitehtuuriin voidaan myös 

lukea tietosisältöjen yksityiskohtainen muokkaaminen. Informaatioarkkitehtuurin merki-

tyksestä olisikin kaikkien verkkosisällön tuottamiseen osallistuvien hyvä olla vähintään 

tietoisia. Informaatioarkkitehtuurin suunnittelussa tehtyihin ratkaisuihin ja rakenteisiin 
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tulisi kaikki suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat perehtyä ja sitoutua ennen sisäl-

töjen suunnittelutyön aloittamista. Informaatioarkkitehtuuri tulisi pohjautua työn taustalla 

oleviin laajempiin tavoitteisiin. Julkiseen käyttöön suunnatun verkkopalvelun taustalla 

on palvelun tuottavan organisaation päämääriä ja strategioita, joista verkkopalvelua 

suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee olla tietoinen. Päämääriä voivat olla esimerkiksi 

välittää informaatiota palveluista ja apuvälineistä vanhuksille ja aistirajoitteisille. (Kau-

hanen-Simanainen, 2003, 44) 

  

Sivuston etusivun tarkoituksena on sekä kertoa käyttäjälle, mitä sivusto käsittelee että 

toimia sivustolla liikkumisen lähtöpisteenä. Kooltaan tarpeeksi erottuva ja vasempaan 

yläkulmaan sijoitettava sivuston tai organisaation nimi ilmoittaa käyttäjälle, minne hän 

on saapunut. Nimen on esiinnyttävä koko sivuston läpi, jotta myös hakukoneen kautta 

sivuille saapunut henkilö tietää mistä sivustosta on kyse. Etusivun yksi tärkeimmistä 

elementeistä on nimen lisäksi hakutoiminto, jonka avulla käyttäjä voi halutessaan etsiä 

suoraan tarvitsemansa tiedon sivustolta. Pääasiassa hakutoiminnon avulla navigoitavil-

la sivustoilla toiminnon on hyvä löytyä etusivun yläosasta. Etusivulle on tapana myös 

sijoittaa sellaiset uutiset, jotka halutaan saada nopeasti sivustolla kävijän tietoon. (Niel-

sen 2000, 168) 

 

Perinteisessä navigaatiomallissa, jota Vantaan kaupungin sivusto noudattaa, sivuston 

pääkäsitteet luetellaan sivuston vasemmassa reunassa. Nielsenin (2000, 203) mukaan 

menetelmä, jossa sivuston kaikki palvelut ovat tarjolla riippumatta käyttäjän sijainnista 

sivustolla on erityisen hyödyllinen käyttäjille, jotka ovat siirtyneet suoraan sivuston si-

säsivuille. Hän on kuitenkin myös sitä mieltä, että sisäsivuilla on turhaa luetella sivus-

ton kaikki yläotsikot, sillä käyttäjä saa ne halutessaan näkyviin siirryttäessä yhen napin 

painalluksen päässä olevaan kotisivuun.  

 

Kuviossa 2 verrataan kahden eri kunnan vammaispalvelujen sivujen navigaatiomallia. 

Espoon sivustolla navigaatiopalkissa on samaan aikaan näkyvillä kaikki muut sosiaali-

ja terveyspalvelun osiot, kun taas Vantaan sivustolla muut osion palvelut jäävät pois. 

Vantaan navigaatiomalli on selkeämpi siinä mielessä, että huomio kiinnittyy tehok-

kaammin käsillä olevaan sosiaali- ja terveyspalveluiden osioon. Vähemmän toimivaa 

tässä navigaatiomallissa on mielestäni se, että siirryttäessä vammaispalvelujen si-

säsivuille, jäävät edelleen muut sisäsivut myös vammaispalveluista pois näkyviltä. 
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Kuvio 2. Vasemmalla Espoon vammaispalvelujen, ja oikealla Vantaan vammaispalvelujen navigaa-
tiomalli. (www.espoo.fi, www.vantaa.fi) 

 

2.2 Saavutettavuus ja esteettömyys 
 

Esteettömyydellä tarkoitetaan yleensä fyysiseen ympäristöön liittyvää huomiointia, ku-

ten kaupungin tilan ja rakennusten suunnittelua esteettömäksi niitä käyttävien henkilöi-

den fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Esteettömyyden sijoittuessa fyysisestä 

maailmasta virtuaaliseen, puhutaan ehkä useammin saavutettavuudesta. Samoin kuin 

liikkumiseen liittyvät esteet kaupunkiympäristössä pyritään minimoidaan, on esteet vir-

tuaaliympäristössä minimoitava, kuten esimerkiksi Vantaan vammaispoliittisessa oh-

jelmassa, Wampossa on tuotu esiin. Esteettömyys on yhtä merkityksellistä myös verk-

koympäristössä, joka on tullut yhä olennaisemmaksi osaksi ihmisten elämää. Verkolla 

on alati kasvava rooli yhteiskunnan toiminnoissa, joihin jokaisella tulisi olla mahdolli-

suus osallistua yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta.  
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Hyvää verkkopalvelua suunniteltaessa pidetään sen loppukäyttäjää aina lähtökohtana. 

Kaikkia palveluun tehtyjä käyttöliittymäratkaisuja tehtäessä pitäisi ottaa huomioon se, 

kuka palvelua käyttää, miten hän sitä käyttää, mitä hyötyä hän saa siitä ja miten se 

hyödyttää palvelun tarjoajaa. Verkkosivuja suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon 

myös sellaiset käyttäjät, jotka tilastaan johtuen käyttävät verkkoa jollain muulla kuin 

tavavanomaisella tietokonelaitteistolla. Verkkosivujen saavutettavuuteen panostettaes-

sa on tärkeää käyttää HTML-kieltä tekstin merkityksen koodaamiseen ulkoasun sijasta. 

Näin sisältö pystytään esittämään siten, että myös vaihtoehtoisia selaimia käyttävät 

vammaiset henkilöt saavat sen ulottuvilleen mahdollisimman hyvin. (Nielsen 2000) 

 

Verkko itsessään voi olla parhaimmillaan sitä käyttävien erityisryhmien elämää huomat-

tavasti helpottava työkalu. Esteettömyys verkossa pohjautuu siihen, että sivuja voidaan 

käyttää myös valtavirrasta poikkeavilla selailutavoilla. Palvelun esteettömyys voidaan 

toteuttaa sekä sisällöllisillä että teknisillä ratkaisuilla. Vammaisille käyttäjille on saatavil-

la paljon erilaisia apuvälineitä, jotka on kehitetty korvaamaan perinteinen näppäimistö 

ja hiiri. Esimerkiksi sokeille käyttäjille on kehitetty ruudunlukuohjelmia, jotka lukevat 

verkossa näkyvän tekstin ääneen. Kun erilaisia apuvälineitä on monipuolisesti saatavil-

la, verkkoa käyttävät vammaiset henkilöt voivat saada huomattavan hyödyn painettuun 

informaatioon verrattuna. Valmiiksi digitaalisessa muodossa oleva sisältö voidaan 

huomattavasti helpommin esimerkiksi syöttää ruudunlukuohjelmiin (Älli; Kara 2009). 

 

Palvelua suunnitellessa esteettömyyden näkökulmasta on tärkeää pitää mielessä 

haasteet, jotka liittyvät palvelussa samanaikaisesti monenlaisten erityisryhmien huomi-

oimiseen. Esteettömyys yhdelle tietynlaisia rajoitteita omaavalle ryhmälle ei välttämättä 

merkitse esteettömyyttä toiselle. 

 

2.3 Käytettävyys ja käyttäjän erityistarpeet 
 

Koska verkkosivut perustuvat useimmiten pääosiltaan visuaalisuuteen, liittyvät haasta-

vimmat saavutettavuusongelmat sokeisiin tai muuten näkövammaisiin käyttäjiin. Sivut, 

jotka koostuvat pääosin tekstistä, ovat sokeille ja heikkonäköisille suhteellisen helppoja 

käyttää ruudun lukijan avulla. Pitkät tekstit aiheuttavat silti ongelmia siinä mielessä, että 

halutun tiedon etsiminen vaikeutuu. Sivun rakennetta on aihetta korostaa HTML-

merkintätapojen mahdollistamilla keinoilla. Esimerkiksi ensimmäisen tason otsikko 

merkitään <H1> ja tämän alaiset pääkohdat merkitään tunnisteella <H2>, jolloin haluttu 

tieto voidaan löytää näiden väliotsikoiden avulla. Jos henkilö kärsii täyden sokeuden 
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sijaan heikentyneestä näkökyvystä, on heitä huomioiden suunniteltava verkkosivut si-

ten, että kirjasinkokoa muutettaessa sivuston perusrakenne pysyy käyttökelpoisena. 

Yleisimmin käytettyjen kirjasinkokojen (10, 12 ja 14) lisäksi sivujen toimivuus olisi hyvä 

varmistaa myös 18 ja 24 pisteen kirjasinkoolla (Nielsen 2000). Tekstin lisäksi sivuille 

sijoitettavat kuvat pitäisi jollain tavalla selittää käyttäjille, jotka eivät niitä näe. Kuvaan 

sijoitettavan ALT-määritteen avulla voidaan ilmaista kuvan informaatio tekstitse. (Kuvio 

3) Toisaalta jos kuvalla ei ole suurta tärkeyttä sivun sisällön kannalta, ei näkövammai-

sia käyttäjiä tulisi hidastaa varsinaisen informaation kannalta epäolennaisella ”lisuk-

keella”.  

 

 
 
Kuvio 3. Esimerkki kuvan ALT-määritteen sekä eri otsikkotasojen HTML-merkkauksesta. Punaisella 
tekstillä ylemmän tason otsikko, violetilla alemman tason otsikko. (www.vantaa.fi) 

 

Kuulovammaisuuteen liittyviä saavutettavuusongelmia esiintyy harvemmin verkkkoym-

päristössä, sillä ääntä ei yleensä tarvita ymmärryksen saavutettamiseksi. Videomateri-

aalin kohdalla on kuitenkin suotavaa huomioida erilaiset käyttäjäryhmät asianmukaisen 

tekstityksen avulla. Myös puheohjaukseen perustuvissa käyttöliittymissä, yleisimmin 
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keskustelusovelluksissa, on tärkeää ottaa huomioon käyttäjät, jotka kommunikoivat 

tilansa mukaan parhaiten näppäimistön avulla. Hiiren ja näppäimistön käyttöä vaikeut-

tavat motoriset häiriöt voivat tulla esteeksi, jos verkkosivun osaset, kuten kuvakartat, 

vaativat hiiren tarkkaa kohdistamista. 

 

Koska verkkoa käyttävien avaruudellisessa hahmotuskyvyssä ja muistamisessa on 

eroja, voi osalle tuottaa huomattavasti enemmän vaikeuksia liikkua sivuilla kuin esi-

merkiksi sivuja suunnitteleville henkilöille. Siinä missä mahdollisimman yksinkertaiset ja 

selkeät sivut hyödyttävät kaikkia käyttäjiä, ovat nämä periaatteet yhä olennaisempia 

erityisryhmille sivuja suunnitellessa. Sivuston esteettömyyden täydellistä maksimointia 

tuskin voi saavuttaa, mutta tavoitteena olisi kuitenkin otettava sivuston toteutukseen 

mahdollisimman monta saavutettavuutta edistävää ominaisuutta huomioon. 

 

Vammaispalvelujen sivujen uudistamisessa oli tärkeää, että palveluista kertova tieto 

löytyy sivuilta mahdollisimman vaivattomasti ja että teksti ei sisällä vaikeaselkoisia ter-

mejä sosiaali- ja terveysalaan liittyen. Kuten kokouksissamme vammaispalvelun henki-

lökunnan kanssa tuli projektin alussa esille, alalla työskentelevät ihmiset käyttävät 

verkkosivujen teksteissä helposti liikaa tavalliselle ihmiselle tuntematonta sanastoa. 

Tekstiä pyrittiin editoimaan niin, että informaatio olisi mahdollisimman ymmärrettävää. 

 

3 Vantaan vammaispalvelut 
 

Vantaan vammaispalvelut tarjoaa vammaisille henkilöille suunnattuja kotona ja kodin 

ulkopuolisessa elämässä selviytymistä helpottavia palveluja sekä taloudellisia tukitoi-

mia, joita Vantaan kaupunki järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perus-

teella. Vammaispalveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä 

elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja 

poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vuonna 2012 valmistunut uusi 

vammaispoliittinen ohjelma (Wampo–Tilaa kaikille 2012-2016) linjaa tulevaisuuden 

vammaispolitiikkaa Vantaalla. Wampon päätavoitteina ovat vammaispolitiikan toteut-

tamisen vahvistaminen kaupungin kaikilla sektoreilla ja vammaispolitiikan näkyvyyden 

lisääminen eri toimialoilla. Tavoitteena on, että kaikkien Vantaan kaupungin toimialojen 

tulee sisällyttää vammaispoliittinen ote osaksi omaa työtään. Tavoitteisiin kuuluu myös 

tuoda esille toimenpiteet, joilla vammaisten vantaalaisten osallisuuden tiellä olevat ny-
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kyiset esteet on mahdollista poistaa. Wampon kulmakivenä on myönteisten käsitysten 

lisääminen vammaisten henkilöiden panoksesta Vantaan kaupungin kehittämisessä.  

 

Wampon osana on verkosto, joka jakaantuu tärkeimpien aiheiden mukaan viiden kei-

häänkärjen ympärille: 

• Fyysinen esteettömyys 

• Palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys 

• Oikeus koulutukseen, työhön ja mielekkääseen arkeen 

• Asuminen 

• Esteetön ajattelu ja elämänlaatu 

 

Jokaisen keihäänkärjen ympärille on rakentunut n. 5–10 henkilön työryhmä, joka sisäl-

tää vammaisten edustajia, virkamiehiä sekä järjestöjen ja yritysten edustajia. Työryh-

mien vastuulla on toiminnan ja tavoitteiden edistäminen keihäänkärkitasolla. Wampos-

sa korostuu palveluiden esteettömyyden parantaminen. Palveluja tulee kehittää vam-

maisten henkilöiden omista tarpeista käsin. Fyysisten kohteiden esteettömyyden lisäksi 

on huomioitava aistivammat, puhevammaisuus ja vammasta johtuva vaikeus käyttää 

palveluita verkossa. 

 

 
Kuvio 4. Wampon viisi kärkeä ja niihin liitetyt värit. (Vantaan kaupunki, 2012) 
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3.1 Projektin kulku ja aikataulu 

 

Verkkosivu-uudistuksen lähtökohtia käytiin läpi ensimmäisen kerran jo vuoden 2012 

lopussa. Tapasin marraskuussa Vammaispalvelujen koordinaattorin, joka tutustutti mi-

nut projektin lähtökohtiin. Hän järjesti aluksi muutamia kokouksia Vammaispalvelujen 

eri osa-alueista vastaaville henkilöille sekä minulle verkkosivuihin liittyen. Vuoden vaih-

teen molemmin puolin kävimme läpi sivuston kehitysideoita ja kartoitimme, millaisia 

muutoksia sivuille kaivattiin. Ideointi pidettiin alussa melko vapaana, julkaisualustan ja 

muiden toteutukseen liittyvien rajoitusten jäädessä vähemmälle huomiolle. Kokoon-

nuimme noin kerran kuussa ja kokousten välissä pidimme yhteyttä sähköpostitse.  

 

Vammaispalvelujen henkilökunnan muiden työkiireiden vuoksi ei ollut mahdollista saa-

da verkkosivuprojektia käyntiin ehkä niin selkeästi ja nopeasti kuin olisin toivonut. Alus-

sa meni jonkin verran aikaa erinäisten asioiden selvittämiseen. Koska kyseessä on 

melko suuri ja monimuotoinen kaupungin organisaatio, verkkosivujen päivitykseen liit-

tyvät asiat täytyi selvittää useiden henkilöiden kautta ja tämä tietysti hidasti työskente-

lyä. Projektia sujuvoittamaan liittyi mukaan sosiaali- ja terveyspuolen tiedottaja, jolla oli 

paremmin tietoa Vantaan kaupungin viestinnän periaatteista, ja mitä verkkosivujen päi-

vityksessä tuli ottaa huomioon. Tein tiedottajan kanssa yhteistyötä verkkosivujen ra-

kenteen suunnittelussa, ja hän perehdytti minut julkaisujärjestelmän käyttöön. Tiedotta-

jan jäädessä syksyllä 2013 äitiyslomalle projektin vielä kesken ollessa, tuli hänen tilal-

leen toinen henkilö. Yhteistyöni tiedottajan sijaisen kanssa jatkui projektin loppuun asti 

keväälle 2014.  

 

Alla kerron tarkemmin kokousten ajankohdista ja siitä, mitä niissä käytiin läpi. 

 

26.11.12 

Tapaaminen vammaispalvelujen projektikoordinaattorin kanssa Tikkurilassa. Kävimme 

läpi materiaalia vammaispalveluista ja tutustuin verkkosivujen uudistuksen lähtökohtiin.  

 

13.12.12 

Kokous vammaispalvelujen eri osa-alueista vastaavien henkilöiden kanssa Vantaan 

vammaispalvelujen toimipisteessä Koivukylässä. Esittäydyimme ja keskustelimme 

verkkosivujen nykyisestä tilanteesta ja sivuille tarvituista muutoksista. Sovimme uuden 

tapaamisen seuraavan vuoden puolelle. Aloitin tutkimussuunnitelmani hahmottamisen. 



12 

  

 

21.1.13  

Suunniteltu kokous vammaispalvelujen toimipisteessä ei päässyt toteutumaan henkilö-

kunnan työkiireiden johdosta. Tapasin projektikoordinaattorin ja esittelin tutkimussuun-

nitelmani luonnoksen. Keskustelimme sivuista ja päätimme ehdottaa, että verkkosivuil-

la voisi käyttää Wampon keihäänkärkien värimaailmaa. Viimeistelin seuraavaksi vielä 

tutkimussuunnitelmaani ja jatkoin projektin aikataulun hahmottelua. 

 

11.2.13 

Kokous vammaispalvelujen henkilökunnan kanssa. Läsnä oli myös sosiaali- ja terveys-

puolen tiedottaja, jolla oli aiempaa kokemusta julkaisujärjestelmän käytöstä. Kävimme 

läpi viimeisteltyä tutkimussuunnitelmaani. Sovimme, että teemme yhteistyötä sivujen 

suunnittelussa. Keskustelimme kokouksessa hieman mahdollisista täysin uusista sisäl-

löistä sivuille, ja henkilökunnan puolelta luvattiin ottaa selvää näiden toteutuksen mah-

dollisuuksista. Aloitin keräämään lähdeaineistoa työni tueksi ja hahmottelin opinnäyte-

työni sisällön rakennetta. 

 

7.3.13 

Kokous projektikoordinaattorin sekä sosiaali- ja terveyspuolen tiedottajan kanssa. Esit-

telin opinnäytteeni luonnosta. Keskustelimme sivujen sisällön rakenteesta ja pohdimme 

uutta rakennetta ja millaisiin pääotsikoihin palveluita kuvaavat tekstit sijoittuisivat. So-

vimme, että teen oman ehdotukseni sivujen sisällön rakenteesta. 

 

3.4.13 

Kokous laajemman verkoston voimin. En itse päässyt paikalle, mutta ehdotukseni sivu-

jen sisällön rakenteesta ja muutoksista navigaatiotoimintoihin käytiin kokouksessa läpi.  

 

Sivujen rakenteen suunnittelu ja sivujen uudistuksen toteutus saatiin paremmin käyntiin 

kesän 2013 alussa, kun olimme saaneet suurimman osan teksteistä vammaispalvelu-

jen eri osa-alueista vastaavilta henkilöiltä.  
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Kuvio 5. Aikajana asiakkaan kanssa tekemästäni yhteistyöstä ja kontaktista 

 

4 Vantaan vammaispalvelujen verkkosivut 
 

Vammaispalvelujen verkkosivut löytyvät Vantaan kaupungin sivujen sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden alta. Verkkosivuilta löytyy tietoa erilaisista kotona ja kodin ulkopuoli-

sessa elämässä selviytymistä helpottavista palveluista ja taloudellisista tukitoimista 

vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella. Näitä ovat mm. asunnon muutos-

työt, kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen apu.  

 

Sivuston rakenteen selkeyttäminen oli verkkosivujen päivityksessä keskeisessä osas-

sa. Vammaispalvelujen vanhat sivut vaikuttivat sekavilta pitkäksi litaniaksi venyneellä 

navigaatiorakenteellaan. Näin ollen sivuille oli luultavimmin jokseenkin epämiellyttävää 

tulla etsimään kaivattua informaatiota. Tärkeä informaatio oli entisillä sivuilla osin van-

hentunutta ja vasemmasta reunasta alas avautuva navigaatio oli paisunut 16 

alasivuun. Tiettyä informaatiota etsittäessä oli todennäköisesti käytettävä jonkun verran 

aikaa selaillessa useita otsikoita sekä linkkejä läpi. (Kuvio 6) Sivuston navigaatio oli 

mietittävä uusiksi ja karsittava selkeästi selailtavaksi kokonaisuudeksi. Sivusto oli pyrit-

tävä tekemään myös nykyistä mielenkiintoisemmaksi. Sivuston uudistamisella pyrittiin 

lähtökohtaisesti täyttämään käytettävyyden, esteettömyyden ja saavutettavuuden kri-

teerit niin hyvin kun se oli mahdollista. 
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Kuvio 6. Vammaispalvelujen sivut alkuperäisessä ulkoasussaan. (www.vantaa.fi) 

 

4.1 Verkkosivujen käytettävyyden heuristinen arviointi 
 

Käytettävyyden heuristisessa arvioinnissa käydään läpi lista säännöistä ja ohjeista, 

jotka määrittelevät käyttöliittymän toimivuutta käytettävyyden näkökulmasta. Näitä eri-

laisia sääntöjä ja ohjeita, eli heuristiikkoja, ovat koonneet useat käytettävyyden ja käyt-

töliittymien asiantuntijat. Siinä missä varhaisemmat heuristiikat ovat laajuudeltaan var-

sin epäkäytännöllisiä käytännön käytettävyysarvioinnissa, ovat kevyemmät heuristiikat 

yleistyneet sisältäen kymmenisen kohtuullisen helposti muistettavaa sääntöä. Yksi tun-

netuimpia tällaisia on Jakob Nielsenin lista (1995), jota sovellan arvioidessani vam-

maispalvelujen nykyisiä sivuja. 

 

1. Verkkosivuston tilan näkyvyys: käyttäjän tulee olla tietoinen sijainnistaan  

verkkosivulla liikkuessaan.  

Vammaispalvelujen sivuilla käyttäjä pystyy päättelemään aktiivisena olevan si-

vun vasemmassa laidassa sijaitsevasta navigaatiopalkista, jossa aktiivisena 

olevan sivu-otsakkeen kirjoitusasu on lihavoitu ja alleviivattu. Kuitenkin vam-

maispalvelujen alasivuille liikuttaessa häviävät tästä vasemman reunan navi-

gaatiosta kaikki muu ja näkyvissä on enää valittu alasivu ja takaisin-painike. 
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Käyttäjän sijaintia selventää sisältöalueen yläreunassa sijaitseva leivänmuru-

navigaatio, joka on kuitenkin varsin pienellä tekstillä ja hukkuu sivuston muihin 

dominoivampiin elementteihin. Polun teksti on myös liian vaalealla värillä val-

koista taustaa vasten, joka vaikeuttaa sen havaitsemista entisestään etenkin 

käyttäjille, joilla on heikentynyt näköaisti. (Kuvio 7) Muuta huomioitavaa sivus-

ton värien kontrastin puutteista herää myös sivuston ylätunnisteesta, jonka vaa-

leansininen tausta valkoisine navigaatiolinkkeineen ei ole paras mahdollinen 

yhdistelmä. 

 

2. Verkkosivuston vastaavuus tavalliseen arkeen: sivuston sisällön tulisi il-

maista käyttäjän ymmärtämää kieltä ja välttää vaikeaselkoisia termejä.  

Koska sivuilla kerrotaan lakeihin pohjautuvista palveluista ja tukitoimista, voi 

osa tekstissä esiintyvistä termeistä olla tavalliselle ihmiselle vaikeaselkoista. Li-

säksi lauseet ovat paikoitellen hyvin pitkiä. Riippuu hyvin paljon käyttäjästä, 

kuinka ymmärrettävää informaatio on. Tieto sivuilla vaikuttaakin olevan enem-

män suunnattu vaimmaistyöstä kiinnostuneille tai vammaisten omaisille kuin 

vammaispalvelujen varsinaiselle asiakkaalle, vammaiselle henkilölle. 

 

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus: verkkosivustolla ja sen osissa tulee olla sel-

keät poistumistiet käyttäjän tehtyä  epätoivotun valinnan sivustolla liikut-

taessaan.  

Navigaatiopalkissa on edellinen-painike, josta pääsee takaisin edelliselle sivulle 

liikuttaessa eri tasoilla vammaispalvelujen sivuilla. Muita seuraavan tason link-

kejä lukuunottamatta näkyvillä ovat Vantaan kaupungin kotisivulle ja vammais-

palvelujen ”etusivulle” johtava painike. Tällainen navigaatiomalli vaatii käyttäjäl-

tä useita napin painalluksia sivuilla liikkuessaan. Sivuilla liikkumista helpottaisi 

jos navigaatiopalkissa säilyisi jokaiselle sisäsivulle johtava otsikko riippumatta 

siitä, millä vammaispalvelujen sisäsivulla käyttäjä kulloinkin on.  

 

4. Yhdenmukaisuus ja standardit: sivuston tulisi toimia yhdenmukaisesti 

kaikilta osiltaan noudattaen yleisesti käytössä olevia toimintaperiaatteita. 

Vammaispalvelujen sivut näyttävät ja toimivat samalla tavalla kuin muutkin osat 

Vantaan kaupungin sivustolla, lukuunottamatta ylätunnisteessa olevaa palvelu-

hakemiston tai kartat-linkkiä, jotka avautuvat omaan ikkunaan. Lisäksi ylätun-

nisteessa valittavasta selkokieli-vaihtoehdosta ei avaudu selkokielistä versiota 

Vantaan kaupungin sivuista, vaan siitä aukeaa erillinen sivusto ”helsinginseu-
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tu.fi”. Tämä on sikäli harhaanjohtavaa, että muista ylätunnisteen kielivaihtoeh-

doista valitessa saa Vantaan kaupungin sivuilla näkyvän tekstin kyseiselle kie-

lelle käännettynä. 

 

5. Virheiden ehkäiseminen: sivusto tulee suunnitella ottaen huomioon sen 

käytössä esiintyvät mahdolliset virhetilanteet ja välttää näitä aiheuttavien 

suunnitteluratkaisujen tekemistä.  

Sivusto rakentuu valmiille julkaisujärjestelmälle (Innofactor Prime), jonka pohjal-

ta sivusto päivitetään. Mahdollisia virhetilanteita välttäen noudatetaan huolelli-

suutta sivuja päivittäessä. Kaikki sisältö, esimerkiksi linkitettävät tiedostot, tar-

kistetaan toimiviksi muutoksia tallennettaessa.  

 

6. Muistamisen sijaan tunnistamista: minimoidaan käyttäjän muistikuormi-

tus pitämällä kaikki sivustolla liikkumiseen tarvittavat toiminnot näkyvillä. 

Sivun seuraaville tasoille liikuttaessa muut alasivut poistuvat sivujen vasem-

massa laidassa sijaitsevasta navigaationäkymästä aiheuttaen hämmennystä. 

Keskiosassa olevasta leivänmurupolusta on hyötyä niille, jotka sen huomaavat, 

mutta sivuilla on ylipäätään niin paljon elementtejä, ettei siihen heti kiinnitä 

huomiota. Sivustolla on melko looginen toimintaperiaate, joka sisältää yleisesti 

vasemmassa reunassa sijaitsevan navigaation ja oikeassa yläkulmassa haku-

toiminnon 

 

7. Joustavuus ja tehokkuus: verkkosivuston toimintojen tulisi rakentua niin 

että ne palvelevat sujuvasti sekä kokeneita että aloittelevia käyttäjiä.  

Käyttäjän lähtökohtaisesti saapuessa Vantaan kaupungin sivuston etusivulle et-

simään tietoa esimerkiksi vammaispalveluista, on hänen tiedettävä minkä pää-

otsikon alla sivut ovat etusivulla suoraan näkyvien navigaatiolinkkien perusteel-

la. Joustavuutta etsityn informaation saavuttamiseen lisää sivuston hakutoimin-

to, jota käyttäen sivut löytyvät helposti. Käyttäessä sivuston tarjoamaa mahdol-

lisuutta suurempaa kirjasinkokoon, jää osa vammaispalvelujen navigaatiolin-

keistä piiloon. Sisältöpalkin yläreunassa sijaitseva leivänmurupolku jää suuren-

tumatta (kuvio 7).  

 

8. Esteettinen ja minimalistinen sivustorakenne: sivuston tulisi välttää sisäl-

tämästä liikaa informaatiota ja olla yksinkertainen ja selkeä. Vammaispal-

velujen sivut ovat ensivaikutelmaltaan jokseenkin työläitä hahmottaa. Koska ky-
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seessä on laajasti informaatiota sisältämä kaupungin verkkosivusto, on do-

minoivassa roolissa koko sivuston läpi esiintyvä yläpalkki, joka vie suhteellisen 

suuren osan huomiosta navigoitaessa esimerkiksi vammaispalvelun eri osioilla. 

Lisäksi myös tämä yläpalkki sisältää linkkejä sivuston osiin. Sivulla on siis val-

tava määrä linkkejä, joita tutkiessa menee jonkin aikaa ennen kuin mahdollisesti 

löytää etsimänsä. 

 

9. Selkeät ja ymmärrettävät virheilmoitukset: käyttäjälle tulisi informoida vir-

hetilanteessa täsmällisesti ja tarjota ratkaisu tilanteeseen. Jos käyttäjän se-

laimessa on estetty evästeiden (cookies) käyttö, jotkut sivuston toiminnoista, 

esimerkiksi tekstikoon suurentaminen sivun yläosassa olevilla painikkeilla eivät 

toimi. Siitä ei tule erillistä ilmoitusta, vaan se ilmoitetaan ainoastaan sivuston 

alatunnisteesta löytyvässä Tietoa sivustosta-linkissä. Jos selaimessa on kytket-

ty JavaScript pois, tulee sivustolle näkyviin punainen huomautus-teksti jossa 

kehoitetaan sen käyttöön ottamista, jotta sivuston ominaisuudet toimivat oikein. 

 

10. Opastus ja käyttöohjeet: verkkosivujen olisi mielellään oltava niin yksin-

kertaiset, ettei niiden käyttöön tarvita ohjeita. Käyttöohjeet olisi kuitenkin 

oltava olemassa ja niiden tulisi olla kattavat.  

Vantaan kaupungin sivuston alatunnisteen kautta löytyy informoiva sivu, jossa 

kerrotaan kuinka sivusto toimii teknisesti ja sivuston eri osa-alueista vastaavat 

henkilöt on nimetty. 

 

 
Kuvio 7. Esimerkki tekstikoon suurentamisen huonosta toimivuudesta. (www.vantaa.fi) 

 

4.2 Vantaan vammaispavelujen sivuille tarvittavat muutokset 
 

Vantaan kaupungin sivuilla navigaatiolinkit sijoittuvat vasempaan reunaan. Navigaa-

tiopalkin sijainti oli edelleen riittävän toimiva ja selkeä, mutta suurta sisäsivujen määrää 

oli karsittava lyhyemmäksi. Kaiken kaikkiaan vammaispalvelun ”pääsivulla” alasivuja eli 

toisen tason linkkejä oli jopa 16. Joistain näistä avautui myös kolmannen tason linkke-

jä. Sivujen sisältöä oli pyrittävä yhdistämään niin, että saataisiin mahdollisimman kom-
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pakti rakenne sivuille ja mahdollisimman vähän tarvetta kolmannen tason kohtiin. On-

gelmana vammaispalvelujen esittelysivulta sen sisäsivuille liikuttaessa oli myös se, että 

muut sisäsivun linkit jäivät navigaatiopalkissa pois näkyvistä. Edelleen siirryttäessä 

sisäsivulta mahdolliseen kolmannen tason linkkiin, näkyi palkissa enää kyseisen sisä-

sivun lisäksi linkki  Vantaan kaupungin kotisivulle. (Kuvio 8) Toiveenani oli vaikuttaa 

navigaatiopalkin toimintaan siten, että vammaispalvelujen sivujen rakenne näkyisi aina 

vasemmassa navigaatiopalkissa. Siten käyttäjällä olisi riittävä vapaus siirtyä tarvitse-

maansa kohtaan sivuilla joutumatta tekemään useita valintoja edestakaisin. 

 

 
Kuvio 8. Näkymä navigaatiopalkista vammaispalvelujen sivujen kolmannella tasolla.  

 

Sivuston vanhentunut sisältö oli päivitettävä vammaispalvelujen nykyisen palveluraken-

teen mukaiseksi. Joillakin sisäsivuilla tekstiä oli niin pitkälti, että käyttäjä joutui sen ko-

konaisuudessaan nähdäkseen käyttämään selaimen rullaustoimintoa. Teksti oli tiivis-

tettävä mahdollisuuksien mukaisesti, jotta siitä kuitenkin löytyisi kaikki tarvittava tieto. 

Tekstissä käytettiin myös suhteellisen vaikeasti ymmärrettäviä termejä, joita tavallisen 

käyttäjän olisi vaikea tulkita. Teksti olisi muutettava selkokielisemmäksi. 

 

4.3 Roolini verkkosivujen uudistuksessa 
 

Verkkosivujen uudistuksen lähtökohtiin tutustuttuani osallistuin sivuille tehtävien muu-

tosten ideointiin. Tehtäväni oli selvittää, kuinka sivujen sisällön rakenteesta voisi tehdä 

käytettävämmän. Projektin alkuvaiheen kokousten jälkeen aloitin tekemään sivujen 

sisällön rakenteelle omaa ehdotustani. Roolini sivuston käytettävyyteen vaikuttajana jäi 

kuitenkin enemmän teoreettisen tiedon tarkasteluun, sillä sivustolle ei ollut mahdollista 

tehdä suuria muutoksia. Koska vammaispalvelujen sivujen on oltava linjassa Vantaan 

kaupungin sivuston ilmeen kanssa, en päässyt vaikuttamaan esimerkiksi sivujen navi-

gaatiopalkin käyttäytymiseen tai väreihin. Käytännön roolini projektissa oli ideoida sisäl-
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lölle uusi rakenne omista näkökulmista käsin, työstää sivujen uutta rakennetta, valita 

sivuille sopivat kuvat sekä rajata ne ja toteuttaa lopuksi hyväksytty sisällön päivitys 

sivuston käytössä olevaan julkaisujärjestelmään. 

 

5 Työprosessi ja lopputulos 
 

5.1 Suunnitteluvaihe 
 

Projektin alkuvaiheessa kävimme vammaispalvelujen tiimin kanssa läpi vanhaa sivus-

toa ja kartoitimme millaisia muutoksia sivuille kaivattiin. Keskustelun pääkohteeksi nou-

si ensimmäiseksi navigaatio ja sen reipas karsiminen ja uudelleenryhmittely. Nykyisillä 

sivuilla oli jonkin verran vanhentunutta tietoa, joka tuli päivittää ajan tasalle. Oli myös 

selvää, että sivuston rakenne täytyi uusia siten, että sivustolla olisi mahdollisimman 

vähän sivuja. Yksi tavoitteista oli sisällyttää Wampon viiden keihäänkärjen teemavärit 

sivuille jollain tavalla. Itselleni tuli mieleen käyttää niitä sivujen navigaation yhteydessä 

siten, että navigaatiovalikon minimoituessa viiteen pääosioon, voisi kuhunkin linkittää 

keihäänkärjen väri. Tein ehdotukseni sisällön rakenteesta ja muutoksista navigaation 

toimintaan. (Kuvio 9) 

 

 
Kuvio 9. Ehdotukseni sisällön ja navigaation rakenteesta. 
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Toiveena sisältöjen uudistamisessa oli, että tekstin tulisi olla lyhyttä ja selkokielellä kir-

joitettua. Tekstien suunnittelussa nostettiin esille kohderyhmän huomiointi. Olisi tärkeää 

pitää mielessä millaista tekstiä vammaispalvelujen asiakkaat haluavat tai pystyvät lu-

kemaan. Sivuilla olevat vanhat kuvat kaipasivat myös päivitystä. Ajatuksella valitut ja 

sopivasti sijoitetut kuvat toisivat elävyyttä ja mielenkiintoa sivuille. Yhtenä ajatuksena 

oli sijoittaa sivuille kuvia vammaisten tekemästä taiteesta. Sivujen eri osioiden hahmo-

tuksessa päätettiin kokeilla myös graaffisia symboleja. Projektissa alun perin mukana 

ollut tiedottaja teki ehdotuksen symboleista, joita sivujen eri osioihin voisi lisätä sisällön 

havainnollistamista helpottamaan. (Kuvio 10) 

 

 
Kuvio 10. Ehdotus vammaispalvelujen sivuila mahdollisesti käytettävistä symbolikuvakkeista. 

 

Verkkosivusto, jossa sisältö on ja pysyy täysin samanlaisena ja staattisena, saa käyttä-

jiään harvemmin palaamaan sinne. Verkkosivujen mielenkiintoa voidaan ajatella lisät-

tävän esimerkiksi sellaisella sisällöllä, jota päivitetään säännöllisesti. Vaikka Vammais-

palvelujen verkkosivuilla on tarkoitus pääasiassa tuoda esille tietty informaatio, jota 

käyttäjät tarvitsevat lähinnä kertaluontoisesti, oli uutena ideana tuoda sivuille sellaista 

lisäarvoa, joka saisi käyttäjät palaamaan sivuille useammin. Kokouksessamme nousi 

esille ajatus päivittyvästä uutisosiosta ja keskustelupalstasta, joiden myötä muuten 

hyvin staattisille sivuille tulisi lisää mielenkiintoa ja saisi vammaispalvelujen käyttäjät 

palaamaan sivuille useammin. Myös esimerkiksi keskustelupalstat, joiden kautta käyt-

täjät pääsevät tuomaan omia mielipiteitään julki, saavat aikaan helposti mielenkiintoa 

verkkopalveluun. Pohdimme keskustelupalstan mahdollisuutta kokouksessa, mutta se 

ei loppujen lopuksi ollut toteutettavissa Vantaan kaupungin sivujen teknisten rajoittei-

den puitteissa. 
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5.2 Toteutus 
 

Ensimmäisissä kokouksissa käytyjen asioiden perusteella käsitykset olivat vielä hyvin 

avoinna sille, millaisia muutoksia sivuille saatiin tai pystyttiin tekemään. Kevään ede-

tessä vammaispalvelujen henkilökunta selvitti kokouksissa ideoitujen päivitysten toteu-

tusmahdollisuuksia ja tiedotti niistä koordinaattorille sähköpostitse. Hän lähetti minulle 

edelleen viestit, joista sain hiukan enemmän käsitystä sivuille sallituista muutoksista. 

Koska sivujen oli oltava linjassa sivuston muiden osa-alueiden kanssa, sivuille ei ollut 

mahdollista tehdä suuria muutoksia. Sivuilla ei esimerkiksi voinut käyttää värejä sivus-

ton muusta osasta poiketen. Myöskään graafiset symbolit eivät istuneet sivuston graa-

fisiin linjauksiin. On kuitenkin muistettava, että yleisestä linjauksesta poikkeaminen ei 

olisi palvellut ajatusta yhdenmukaisesta käyttöliittymästä. Idea päivittyvästä uutisosios-

ta oli periaatteessa toteutuskelpoinen, mutta se jäi selvitysasteelle. Julkaisujärjestelmä, 

johon Vantaan Kaupungin sivusto rakentuu kokonaisuudessaan, asetti omat rajoitteen-

sa sivuston uudistamiselle. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ainoastaan sisältöön ja 

sen ryhmittelyyn sivuille pystyttiin vaikuttamaan. 

 

Sivut toteutuivat minun sekä sosiaali- ja terveyspuolen tiedottajan yhteistyönä. Näke-

mykseni oli karsia navigaation linkkejä maksimissaan viiteen pääkohtaan, mutta sisäl-

lön laajuuden takia sitä ei aivan voitu toteuttaa. Vammaispalvelujen tiimi päätti ensi 

kädessä, mitä sisällön osa-alueita navigaatiolinkeissä tuli olla. Oman ehdotukseni teh-

tyäni sivuston rakenteelle, aloimme kevään 2013 lopussa työstämään yhteistuumin 

navigaation rakennetta (Kuvio 11).  

 

 
Kuvio 11. Sivuston rakenteen työstödokumentti. 
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Palaute luonnokseen sekä ehdotuksiimme sivuston sisällöstä vastaavilta henkilöiltä 

hoitui sähköpostin välityksellä. Saimme alkuperäisten sivujen rakenteen 16 pääotsik-

koa typistettyä 6 pääotsikkoon: Vammaispalvelut, Asuminen, Palvelut ja tuet, Työ- ja 

päivätoiminta, Yhteistyöverkostot, ja Yhteystiedot. Kun olimme päässeet sivuston ra-

kenteesta lopputulokseen ja sain tarvittavat tekstit, asettelin ne Word-tiedostoon sovi-

tun rakenteen mukaisesti. Tiedoston tarkoituksena oli myös mallintaa sivunäkymää 

saadaksemme käsitystä hieman enemmän siitä, miltä teksti näyttäisi selaimessa. 

Teimme vielä sen myötä ehdotuksia sisältöjen yhdistämiselle, jotta sivuja saatiin vielä 

vähennettyä pääotsikko-linkkien alta. Kun rakentamani sivukokonaisuus oli tarkistettu, 

pääsin viemään sisältöä sivuille.  

 

 
Kuvio 12. Näkymä sivuston muokkaustilasta. 

 

Sivujen päivityksen toteutus ajoittui syksylle 2013. Työskentelin sosiaali- ja terveyspal-

velujen tiedottajan työhuoneessa lainaksi annetulla kannettavalla tietokoneella. Sisäl-

lönhallintajärjestelmänä käytetty Prime oli minulle entuudestaan tuntematon, mutta 

suhteellisen helppo oppia perehdytyksen myötä käyttämään. Primen käyttöliittymä oli 

tyyliltään tekstinmuokkausohjelmaa muistuttava kokonaisuus, jonka avulla sisältöä hal-

linnoitiin. (Kuvio 12) Sisällön vieminen Primeen oli usein melko hidas prosessi, sillä 

siihen liittyi jokaisen vaiheen yhteydessä jonkin verran odottelua sekä useita tallennus-
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kertoja. Suuren sivustorakenteen ylläpitämän järjestelmän toimiminen oli hiukan ar-

vaamatonta, kun jäi välillä epäselväksi tulivatko kaikki muutokset talletettua.   

 

Primen käyttöliittymä oli pääasiassa graafinen, vaikka tarjosi myös mahdollisuuden 

muokata sisältöä koodin kautta (kuvio 13). Koodin muokkaukseen ”manuaalisesti” ei 

kuitenkaan ollut tarvetta tässä sivu-uudistuksessa, joten pitäydyin graafisessa muok-

kaustilassa. Sivuston saavutettavuustavoitteiden mukaisesti hyödynsin tarpeen mu-

kaan eri otsikkotasoja viedessäni tekstejä sivuille. Otsikkotasot tulivat näkyviin työkalu-

palkin ”näytä elementit”-toiminnon avulla, joka on ympyröity punaisella kuviossa 13.  

 

      
Kuvio 13. Otteet sivuston muokkaustilan graafisesta näkymästä sekä koodin näkymästä. 

 

Alkukesällä laadittuun sivustosuunnitelmaan tuli muutoksia vielä marraskuun aikana, 

jolloin tietoomme tuli uutta sisältöä työllistämispalveluihin liittyen. Siihen asti olimme 

sisällyttäneet työllistämispalvelun sivun Palvelut- ja tuet-osion alle, mutta muutoksen 

myötä se haluttiin omaksi pääotsikokseen. Sivujen päivityksen loppuvaiheessa valit-

simme sivuille sopivia kuvia, jotka rajasin sopivaan kokoon. Kuvilla haluttiin tuoda mie-

lenkiintoa sivuille ja lisätä myönteisiä käsityksiä vammaisista ihmisistä aktiivisina toimi-

joina. 
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5.3 Lopputulos 
 

Verkkosivujen uudistuksen lopputuloksena sivut saivat aiempaa kevyemmän ja selke-

ämmän rakenteen. (Kuvio 14) Vaikka monia saavutettavuuteen liittyviä tavoitteita ei 

voitu sivustolla käytettävän julkaisujärjestelmän vuoksi toteuttaa, on sivuston navigaa-

tiolinkkien kohdalla saavutettu uudistus merkittävä parannus edellisiin sivuihin. Sivuille 

sijoitettujen kuvien myötä sivuihin saatiin lisättyä mielenkiintoa, vaikka kuvallisen vies-

tinnän keinona graafiset symbolit olisivat voineet toimia käytettävyyden kannalta tehok-

kaammin.  

 

 
Kuvio 14. Vammaispalvelujen uudet sivut. 

 

Lopputulokseen liittyen suoritan vielä arvioinnin sivuista uudistuksen jälkeen Nielsenin 

heuristisen listan mukaisesti: 

 



25 

  

1. Verkkosivuston tilan näkyvyys: käyttäjän tulee olla tietoinen sijainnistaan  

verkkosivulla liikkuessaan.  

Saapuessa vammaispalvelujen sivuille, on vasemmasa laidassa oleva navigaa-

tiopalkki sopivasti pelkistetty sivujen kokonaisuuden hahmottamisen sujuvuutta 

ajatellen. Tämä sujuvuus säilyisi kuitenkin vielä paremmin, jos vammaispalvelu-

jen eri osiot jäisivät navigaatiopalkissa näkyviin sivulta toiselle liikuttaessa. Lei-

vänmurunavigaatio voi olla tähän myös ratkaisu, mutta sen sijainti ja väri tulisi 

miettiä uudelleen, sillä nykyisellään se hukkuu sivuston muihin elementteihin.  

  

2. Verkkosivuston vastaavuus tavalliseen arkeen: sivuston sisällön tulisi il-

maista käyttäjän ymmärtämää kieltä ja välttää vaikeaselkoisia termejä.  

Sivujen kieli säilyi ennallaan lakeihin pohjautuvien tekstien luonteen johdosta. 

Vielä ei selkokielisiin kuvauksiin palveluista päästy, vaikka siihen suuntaan sivu-

jen sisältö oli tavoitteissa alun perin viedä. 

 

3. Käyttäjän kontrolli ja vapaus: verkkosivustolla ja sen osissa tulee olla sel-

keät poistumistiet käyttäjän tehtyä  epätoivotun valinnan sivustolla liikku-

essaan.  

Liikuttaessa eri tasoilla vammaispalvelujen sivuilla, navigaatiopalkissa säilyy 

muuttumattomana edellinen-painike, josta pääsee takaisin. Muita seuraavan ta-

son linkkejä lukuunottamatta näkyvillä on aina myös Vantaan kaupungin ko-

tisivulle johtava linkki. 

 

4. Yhdenmukaisuus ja standardit: sivuston tulisi toimia yhdenmukaisesti 

kaikilta osiltaan noudattaen yleisesti käytössä olevia toimintaperiaatteita. 

Vammaispalvelujen sivut noudattavat samaa linjausta kuin sivuston muutkin 

osat. Navigaatio sijaitsee hyvin perinteisesti vasemmassa laidassa ja sivuston 

rakenne noudattaa yleisesti käytössä olevia periaatteita. Liikutettaessa hiirtä 

linkin yläpuolella, se muuttuu alleviivatuksi ja kulloinkin valittuna oleva sivu ko-

rostuu navigaatiopalkissa alleviivattuna ja lihavoituna. 

 

5. Virheiden ehkäiseminen: sivusto tulee suunnitella ottaen huomioon sen 

käytössä esiintyvät mahdolliset virhetilanteet ja välttää näitä aiheuttavien 

suunnitteluratkaisujen tekemistä.  

Sivuston päivityksessä on syytä noudattaa huollellista työotetta ja varmistaa et-
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tä sisältö toimii sivuilla tarkoituksen mukaisesti. 

 

6. Muistamisen sijaan tunnistamista: minimoidaan käyttäjän muistikuormi-

tus pitämällä kaikki sivustolla liikkumiseen tarvittavat toiminnot näkyvillä. 

Sivuilla liikuttaessa eivät kaikki navigointitoiminnot ole näkyvillä niin selkeästi ja 

johdonmukaisesti kuin olisi suotavaa, kuten kohdassa 1 on todettu.  

 

7. Joustavuus ja tehokkuus: verkkosivuston toimintojen tulisi rakentua niin 

että ne palvelevat sujuvasti sekä kokeneita että aloittelevia käyttäjiä.  

Siirryttäessä sivuston viimeisten tasojen linkkeihin, vasemmalla sijaitsevan na-

vigaatiopalkin käyttäytyminen saattaa herättää kysymyksiä sekä kokeneissa et-

tä aloittelevissa käyttäjissä. Kokeneemmat hyötyvät sivujen leivänmurupolusta, 

mutta aloittelevalta käyttäjältä se saattaa jäädä kokonaan huomaamatta. Hyvä-

nä oljenkortena toimii tutussa paikassa sijaitseva haku-toiminto, jonka avulla 

käyttäjä todennäköisimmin löytää etsimänsä. 

 

8. Esteettinen ja minimalistinen sivustorakenne: sivuston tulisi välttää sisäl-

tämästä liikaa informaatiota ja olla yksinkertainen ja selkeä.  

Vammaispalvelujen sisältö on jaettu seitsemään selkeästi nimettyyn linkkiin va-

semmalla sijaitsessa navigaatiopalkissa. Vaikka sivulla esiintyvä ylätunniste on 

edelleen jokseenkin painostava elementti, on yleisnäkymä vammaispalvelujen 

sivulla huomattavasti selkeämpi karsitulla navigaatiollaan. Sivujen värit ovat hil-

littyjä, joka auttaa keskittämään huomion sisältöön. 

 

9. Selkeät ja ymmärrettävät virheilmoitukset: käyttäjälle tulisi informoida vir-

hetilanteessa täsmällisesti ja tarjota ratkaisu tilanteeseen.  

Sivuja päivittäessä ei tullut esille muita mahdollisia sivujen käyttöön liittyviä vir-

hetilanteita lukuunottamatta Tietoa sivustosta-linkin takaa löytyvää informaatiota 

JavaScriptin asetuksesta käyttäjän selaimessa. 

 

10. Opastus ja käyttöohjeet: verkkosivujen olisi mielellään oltava niin yksin-

kertaiset, ettei niiden käyttöön tarvita ohjeita. Käyttöohjeet olisi kuitenkin 

oltava olemassa ja niiden tulisi olla kattavat.  

Vantaan kaupungin sivustosta on tehty informoiva dokumentti, jossa kerrotaan 

kuinka sivusto toimii teknisesti, ja josta sivuston eri osa-alueista vastaavat hen-

kilöt löytyvät. 
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On tietysti huomioitava, että yhden henkilön suorittama käytettävyyden arviointi jää 

aina hyvin suppeaksi verrattuna suurempaan testiryhmään. Koska en saanut tietooni 

tarkempia yksityiskohtia siitä, millä tavalla sivusto toimii esimerkiksi ruudunlukijan avul-

la, en voi päästä lopputulokseen sivujen saavutettavuudesta sellaisesta näkökulmasta. 

Verkkopalvelun saavutettavuutta ei voi tutkia pelkästään graafisen selaimen kautta. 

Verkkopalvelua ylläpitävillä henkilöillä olisi hyvä olla riittävästi tietoa palvelun tekniikas-

ta, jotta sen saavutettavuudesta voidaan varmistua (Älli, Kara, 2009, 17). Saavutetta-

vuutta tukevien ohjeiden ollessa nykyään runsaasti saatavilla liittyen verkkosivustojen 

suunnitteluun, tulisi ne heti sivustojen suunnittelun tai päivityksen alussa ottaa huomi-

oon. Niin kauan kuin saavutettavuus nähdään enemmän säännöksiin ja teknisiin ase-

tuksiin mukautumisena kuin keinona tukea vammaisten ihmisten tarpeita työntekijöinä 

tai asiakkaina, mahdollisuudet yhdenvertaiseen osallisuuteen eivät toteudu. (Nielsen 

2011) 

 

6 Yhteenveto ja pohdintaa 
 

Opinnäytetyöni kohteena oli Vantaan vammaispalvelujen verkkosivujen uudistus, jossa 

päämääränä oli tehdä sivut kohderyhmälleen selkeästi saavutettavaksi kokonaisuu-

deksi. Vaikka sivujen uudistamisessa oli tarkoitus korostaa käytettävyyttä ja saavutet-

tavuutta erityisryhmien näkökulmasta, jäivät ne työssäni enemmän teoreettisen tarkas-

telun tasolle. Sivujen pohjana olevan julkaisujärjestelmän vuoksi sivuja ei voitu saattaa 

niin saavutettaviksi kuin projektin lähtökohdissa toivottiin. Sivut saivat kuitenkin uudis-

tuksen myötä huomattavasti aiempaa selkeämmän navigaatiorakenteen, joka oli pro-

jektin lähtökohdissa keskeisenä tavoitteena. 

 

Kävimme projektin alussa sivuston lähtökohtia ja ideointia läpi melko pitkään. Muuta-

mien kokousten lisäksi kommunikoimme koordinaattorin kanssa sivuston toteutuksen 

aikana enimmäkseen sähköpostein. Hän toimi yhteyshenkilönä minun ja vammaispal-

velujen sekä viestinnän henkilöstön välillä. Koska eri henkilöt vastaavat eri osa-alueista 

vammaispalveluissa, verkkosivujen toteutukseen tarvittava materiaali sekä kommentit 

tekemiini ehdotuksiin kulkivat muutamien mutkien kautta. Tämä tietysti hidasti projektin 

kulkua ja teki projektin jokseenkin vaikeasti hahmotettavaksi. Aikataulujen yhteensovit-

tamisen vaikeudesta johtuen oli tietysti hankala järjestää enemmän konkreettisia ta-

paamisia sähköpostitse työskentelyn lisäksi. 
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Kävimme läpi jonkun verran sellaisia ideoita, joita ei ollut mahdollista toteuttaa. Kun 

lähtökohtana verkkosivujen uudistamisessa oli jo Vantaan kaupungin sivuston käytössä 

oleva julkaisualusta, olisi projektissa mielestäni pitänyt alusta alkaen olla selvillä ne 

puitteet ja rajoitteet, joiden mukaan verkkosivuja oli mahdollista uudistaa. Tämän lisäksi 

kuitenkin totean mielelläni myös sen, että rohkeampi ote asioiden selvittämiseen olisi 

ollut suotavaa itseni kohdalla. Tässä opinnäytetyössä kuvaamieni vaiheiden sekä pro-

jektin jälkeen minulla on varmempi tuntuma siitä, kuinka vastaavassa projektissa kan-

nattaisi edetä. On tärkeää heti projektin alussa kartoittaa mahdollisimman tarkkaan ne 

puitteet, mitkä rajaavat verkkosivujen toteutuksen mahdollisuuksia ja kuinka ristiriidas-

sa ne mahdollisesti ovat projektin tavoitteiden kanssa. 

 

Koska sivuston käytettävyyteen vaikuttaviin toimintoihin ja ulkoasuun pystyttiin vaikut-

tamaan loppujen lopuksi melko vähän, ei sivujen uudistaminen mahdollistanut sellaista 

suunnittelutyötä, mitä minulla olisi alun perin ollut toiveena verkkosivujen uudistamisen 

tai opinnäytetyöni suhteen. Olen kuitenkin oppinut paljon opinnäytetyöskentelyni aikana 

tämän verkkosivujen uudistuksen merkeissä, joka tarjosi minulle käytännön harjoittelua 

projektin parissa työskentelylle. Opinnäytetyössä verkkosivuille tekemistäni käytettä-

vyyden ja saavutettavuuden huomioimisen havainnoista ja parannusehdotuksista voi 

olla myös hyötyä Vantaan kaupungin vuoden 2014 lopuksi suunnitellun suuremman 

sivustouudistuksen yhteydessä. 
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