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Sisältö

•Mitä käytettävyys ja käyttökokemus ovat

– Käytettävyyden merkitys

– Mitä on tiedon käytettävyys

• Kuinka käytettävyys rakennetaan



Käytettävyys

Tuotteen käytettävyys kertoo kuinka hyvin

käyttäjät pystyvät käyttämään tuotetta

tuottavasti, tehokkaasti ja miellyttävästi 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi

tietyssä käyttöympäristössä.

ISO 9241-11



Käytettävyyden osa-alueita

• Tuottavuus: tarkalleen oikeita tuloksia

• Tehokkuus: tehokkaasti rahana, aikana ja 
henkilötyönä. Opittavuus on tehokkuutta!

• Miellyttävyys

• Osa-alueet on priorisoitava!

• Käytettävyyden evaluoinnissa pyritään 
poistamaan aikaa vievät väärinymmärrykset ja 
käyttövirheet (myös eiku-virheet) ja tekemään 
tuotteesta mahdollisimman intuitiivinen

• Tehokkuutta ja opittavuutta voidaan testata 
haluttaessa



Käyttäjäkokemus

Käyttäjäkokemus koostuu kaikista niistä tekijöistä, 
jotka vaikuttavat käyttäjän ja organisaation 
suhteisiin, erityisesti silloin, kun vuorovaikutus 

tapahtuu tuotteen kautta.

tai

Käyttäjäkokemus viittaa siihen tuntee-

seen, joka käyttäjälle tulee käyttäessään 

tuotetta.

Käyttäjäkokemukseen vaikuttaa paitsi 

tuote itse, myös käyttäjän kokemukset 

vastaavista tuotteista tai tuotteen 

tekijästä/myyjästä sekä myös käyttäjän 

mielentila ja persoonallisuus



Käyttäjäkokemuksia N. V. 2004 

www.timbuk2.com

http://www.crumpler.com.au/

http://www.timbuk2.com/
http://www.timbuk2.com/
http://www.crumpler.com.au/
http://www.crumpler.com.au/


Käyttäjäkokemukset 2011



Käytettävyyden merkitys

• Onko laadulla merkitystä?

• Tuottavuus, virheettömyys - raha

• Käyttökokemus – työviihtyvyys, myynti, eettiset 
syyt

• Huonon lopputuloksen rakentaminen ei ole sen 
halvempaa kuin hyvän



Käyttäjän ominaisuudet

Yleistä tietoa, 

löytyy 

Projektissa 

selvitettävää
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Näkeminen ja näkeminen



Näkeminen

Projektio aivokuorelle
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Ihmisen käsitemaailma
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..
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hengittää

syö
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Sunnuntaiateria

Skeemat: luokan 

oletusarvot



Kun meillä on edessä uusi (tuote)

• Etsimme tuttuja termejä tai mahdollisesti muita 
symboleja

• Jos meillä on tavoite tehdä jotain 

1. etsimme tavoitteemme mukaisia termejä

2. synonyymejä edellisille

3. alamme sulkea pois huonolta tuntuvia vaihtoehtoja

» Valikot

» Hakusanat 



Skeemojen käyttö lukemisessa eli luetun 

ymmärtäminen

Jussi oli noussut myöhään ja kiiruhtaessaan kouluun 
hän suri ensimmäistä tuntia, joka oli matematiikkaa. 
Viime viikolla hän ei ollut pystynyt pitämään luokkaa 
kurissa. Oli epäreilua, että matikan opettaja oli pannut 
hänet vastuuseen luokasta. Se ei kuulunut vahtimestarin 
tehtäviin.



..skeemojen…

Jussi oli noussut myöhään 
ja kiiruhtaessaan kouluun (a)  
hän suri ensimmäistä tuntia (b), joka oli matematiikkaa. Viime viikolla 
hän ei ollut pystynyt pitämään luokkaa kurissa (c). Oli epäreilua, että matikan 
opettaja oli pannut hänet vastuuseen luokasta (d). Se ei kuulunut 
vahtimestarin (e) tehtäviin. 

Järkeily tapahtumien kulusta etenee näin:
(a): Koulussa on oppilaita ja opettajia
(b) Jussi on oppilas, joka on unohtanut matikan kotiläksyn
(c): Aha, hän onkin opettaja
(d): Ei, hän onkin oppilas
(e):  Jaaha, hän onkin vahtimestari



Tiedon löytäminen ja ymmärtäminen

Informaatioarkkitehtuuri
– kuinka eri sivut/ikkunat ovat suhteessa toisiinsa, 

kuinka pääsee toiselta toiselle

– miten käyttäjille annetaan tienviittoja, vihjeitä, mistä 

etsiä,navigointireitit

– termit

– kuinka asiat löytyy 

 Miten mä löydän sen? Olen mä sen joskus löytänyt vai 

onkohan se otettu pois?

– kuinka asia itsessään on esitetty 

 Näenkö sen?

 Huomaanko sen?

 Ymmärränkö sen? 

 Hahmotanko sen oikein?

 Pystynkö käyttämään sitä? (esimerkiksi vertailemaan 

asioita keskenään)



vrt. Amazon

Informaation esittämisen virhe



Informaation esittämisen virhe

Virhe visuaalisessa 
suunnittelussa
-joka kuitenkin 
vaikuttaa informaa-
tion löytymiseen

www.fmi.fi 2005

http://www.fmi.fi/


Käytettävyyden arviointi ja sen parantaminen 

perustuu

•käyttäjäryhmän (tavoitteiden, tietojen ja taitojen) 
tuntemukseen (kenelle)

•työtehtävän tuntemukseen (tarpeet)

•välineen, sen tekniikan ja mahdollisuuksien 
tuntemukseen (tekn. perusta)

• ihmisen kognition tuntemiseen (inhim. perusta)

•kaiken suunnittelu iteratiivisesti vaatimukset 
huomioiden

• jatkuvaan testaamiseen ja testituloksiin 
reagoimiseen (nöyryys!)



Käytettävyydeltään hyvä tuote 
kehitetään näin

Selvitetään, ketkä 
ja millaisia käyttäjät ovat 
ja miten he toimivat

Suunnitellaan tuotteen
käyttöliittymä heille 
mahdollisimman hyväksi

Tutkitaan tuliko 
siitä tarpeeksi hyvä

ja parannetaan sitä, 
kunnes se on

Käyttäjätutkimukset

Iteratiivinen 
tuotekehitys

Asiantuntija-arviot
Käytettävyystestit



Käytettävyysmenetelmiä
Muutostarpeiden selvittäminen

•kilpailija-analyysit, benchmarking

•liiketoiminnalliset tavoitteet

•kyselyt, spontaanit palautteet

•käytettävyystestit, -arviot…

Käyttäjätutkimukset

•haastattelut

•havainnoinnit

•luotaimet

•fokusryhmät,..

•tavoitteet

Analyysit

•SAMANKALTAISUUDET

•erilaiset mallinnukset

Tiivistykset

•käyttäjäryhmät,

•persoonat,

•tarinat (skenaariot),..

Rakennesuunnittelu

•korttilajittelu

•simulaatioarvioinnit

•simulaatiolla suunnittelu

•käytettävyystestit

•kuvasarjat…

Sivujen suunnittelu

•prototyypit

•käytettävyystestit

•asiantuntija arviot

•heuristiset arviot

•kognitiiviset arviot,..

•analyysit

•korjaukset

Hyväksyntätestit

Graafista 
suunnittelua,
Sisältöjen 
tekemistä

Toteutus ja 
bugien 
testaus

Turvallisuus
Tekniikka
Esteettömyys
Tietokannat,..





Käsitteiden testaus

• Avoin, suljettu, puolisuljettu testi

• Avoin: Mitä käsitteet tarkoittavat, miten kutsut...

• Puolisuljettu: Mikä vaihtoehdoista (ruksaa 0 –
kaikki)

• Suljettu

Termi Merkitys Selvitys-
järjestys

Tunnus Merkitys

A

B

C


