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Abstract 
The topic of this thesis is usability evaluation and measuring for an user interface of batch 

processing based integration system. Thesis also finds ways to improve development process 

and creates general usability heuristic guideline for the business context. 

 

Thesis describes usability heuristics from well-known usability specialists and from the user 

environment based on Windows 7 and WWW. The user interface of integration system is not 

following usability heuristics according to heuristic usability analysis. Various improvements 

are described in order to improve usability based on usability heuristics. 

 

Main tools used for measuring usability are: Nielsen's usability measures (Nielsen 1993), SUS 

(System Usability Scale) inquiry (Brooke 1996) and interviewing (Benyon et al 1994). 

 

 

 

 

 



 

Kiitokset Eeva Lauroselle ja Filip Norrgårdille innoituksesta sekä Janne Kortesmaalle 

innostuneisuudesta. 



 

 

1.	   Johdanto                                                                                                                                              2	  

1.1.	   Tutkimusympäristö ..................................................................................................................... 2	  

1.2.	   Tutkimustavoitteet ja -kysymykset ............................................................................................. 3	  

1.3.	   Kehittämisellä saavutettavia hyötyjä .......................................................................................... 6	  

2.	   Käyttäjäkeskeinen ja käyttöliittymäsuunnittelu                                                                                  8	  

2.1.	   Käytettävyyden määrittely .......................................................................................................... 8	  

2.2.	   Käyttäjäkeskeinen tuotekehitysprosessi ...................................................................................... 9	  

2.2.1.	  Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin suunnittelu ................................................................... 9	  

2.2.2.	  Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin vaiheet ......................................................................... 9	  

2.3.	   Käytettävyyden asiantuntija-arvio ............................................................................................ 12	  

2.3.1.	  Käytettävyyden arviointi ........................................................................................................... 13	  

2.3.2.	  Asiantuntija-arvio ...................................................................................................................... 14	  

2.3.3.	  System Usability Scale .............................................................................................................. 17	  

2.3.4.	  Haastattelu ................................................................................................................................. 17	  

2.4.	   Käytettävyyden mittareita ......................................................................................................... 18	  

2.5.	   Käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun heuristiikkoja ................................................... 19	  

2.5.1.	  Yksinkertaisuus ja luonnollisuus .............................................................................................. 19	  

2.5.2.	  Hahmottaminen ja yhtenäisyys ................................................................................................. 21	  

2.5.3.	  Kieli ja terminologia ................................................................................................................. 23	  

2.5.4.	  Muisti ........................................................................................................................................ 24	  

2.5.5.	  Palaute ....................................................................................................................................... 25	  

2.5.6.	  Reitit ja liikkuminen .................................................................................................................. 27	  

2.5.7.	  Virheet ....................................................................................................................................... 28	  

2.5.8.	  Ohjeet ........................................................................................................................................ 29	  

2.6.	   Ympäristökohtaiset suunnitteluohjeistot ................................................................................... 29	  

2.6.1.	  Windows 7 -ohjeistus ................................................................................................................ 30	  

2.6.1.1.	   Kontrollit ........................................................................................................................... 30	  

2.6.1.2.	   Komennot .......................................................................................................................... 34	  

2.6.1.3.	   Teksti ja viestit .................................................................................................................. 35	  



2.6.1.4.	   Interaktio ja ikkunat .......................................................................................................... 37	  

2.6.1.5.	   Visuaalisuus ...................................................................................................................... 38	  

2.6.2.	  Web 1.5 ..................................................................................................................................... 39	  

2.6.2.1.	   Käyttöliittymäsuunnittelu .................................................................................................. 40	  

2.6.2.2.	   Sivuston ja sivun rakenne ................................................................................................. 41	  

2.6.2.3.	   Yksittäisen sivun suunnittelu ............................................................................................ 43	  

2.6.2.4.	   Web-sovellukset ja -lomakkeet ......................................................................................... 46	  

2.7.	   Ohjelmistokehitysprosessit ....................................................................................................... 47	  

3.	   Tapaus: integraatiojärjestelmän käyttöliittymän kehittäminen                                                         52	  

3.1.	   Tapauksessa käytettävät menetelmät ........................................................................................ 52	  

3.2.	   Arviointikriteeristö .................................................................................................................... 52	  

3.2.1.	  Arviointi käyttäjä- ja kehittäjäpalautteen perusteella ................................................................ 53	  

3.2.2.	  Arviointi liiketoiminnan näkökulmasta .................................................................................... 53	  

3.2.3.	  Arviointi käytettävyyden mittarien avulla ................................................................................ 54	  

3.3.	   Käyttötapaukset ......................................................................................................................... 56	  

3.4.	   Nykyinen käyttöliittymä ........................................................................................................... 57	  

3.5.	   Yleiset muutosehdotukset ......................................................................................................... 65	  

3.6.	   Muutokset nykyisiin näkymiin .................................................................................................. 69	  

3.6.1.	  Muutokset ”Ajastus”-näkymään ............................................................................................... 69	  

3.6.2.	  ”Muokkaa”-näkymän muutokset .............................................................................................. 72	  

3.6.3.	  ”Huolto”-näkymän muutokset .................................................................................................. 75	  

3.6.4.	  ”Prosessiloki”-näkymän muutokset .......................................................................................... 78	  

3.7.	   Uudet näkymät .......................................................................................................................... 80	  

3.7.1.	  Väliin jääneet ajot ..................................................................................................................... 80	  

3.7.2.	  SLA-aineistot ............................................................................................................................ 81	  

3.7.3.	  Tietokantavienti ........................................................................................................................ 81	  

3.7.4.	  Muutosloki ................................................................................................................................ 82	  

3.7.5.	  ”Virheet”-näkymä ..................................................................................................................... 82	  

3.7.6.	  ”SFTP-loki” .............................................................................................................................. 82	  

3.7.7.	  SFTP-näkymä ............................................................................................................................ 83	  

3.7.8.	  ”Yhteystestaus”-näkymä ........................................................................................................... 83	  



3.7.9.	  ”Ajastusanalyysi”-näkymä ........................................................................................................ 84	  

4.	   Tulokset ja vaikuttavuus                                                                                                                   85	  

4.1.	   Prosessikehityksen tulokset ja vaikuttavuus ............................................................................. 85	  

4.1.1.	  Arviointi liiketoiminnan näkökulmasta .................................................................................... 87	  

4.1.2.	  Arviointi käytettävyyden mittarien avulla ................................................................................ 89	  

4.2.	   Tapauksen tulokset .................................................................................................................... 90	  

4.2.1.	  Arviointi käyttäjä- ja kehittäjäpalautteen perusteella ................................................................ 90	  

4.2.2.	  Arviointi liiketoiminnan näkökulmasta .................................................................................... 91	  

4.2.1.	  Arviointi käytettävyyden mittarien avulla ................................................................................ 93	  

5.	   Johtopäätökset ja pohdinta                                                                                                                95	  

Lähteet                                                                                                                                                      2	  

Liite 1: Kehittäjien haastattelut                                                                                                              	  

1.	   Ensimmäinen haastattelu ............................................................................................................... 	  

2.	   Toinen haastattelu ......................................................................................................................... 	  

3.	   Kolmas haastattelu ........................................................................................................................ 	  

Liite 2: Käyttötapauskuvaukset ........................................................................................                                                                                                               	  

Liite 3: System Usability Scale -kyselyn tulokset ...........................................................                                                                                 	  



 

 

Lyhenteet 
 

HTML - Hyper Text Markup Language 

IT - Information Technology 

RGB - Red Green Blue 

ROI - Return on Investment 

SFTP - Secure File Transfer Protocol 

SLA - Service Level Agreement 

SOA - Service-Oriented Architecture 

SUS – System Usability Scale 

UAT - User Acceptance Testing 

URL - Uniform Resource Locator 

WWW - Word Wide Web 

XML - Extensive Markup Language 

XP - Extreme Programming 



2 
 

 

1. Johdanto 
 

1980-luvulle asti tietokoneet oli pitkälti suunniteltu tietokoneammattilaisten käyttöön. Niiden 

tuoma hyöty erityisesti laskentaa vaativissa tehtävissä teki niiden käytön oppimiseen 

vaaditusta kouluttautumisesta kannattavaa. Käytettävyyden haasteita havaittiin jo tuolloin 

etenkin tietokone-ihmis-vuorovaikutuksessa ja kouluttamattomilla käyttäjillä. Tietokoneiden 

yleistymisen myötä 1980-luvulla tietokoneen käyttäjät eivät enää valtaosin olleet tietotekniikan 

ammattilaisia. Tämän seurauksena kehittäjät eivät enää vastanneet tyypillisen käyttäjän 

määritelmää. Näille uusille käyttäjille tietokone on vain apuväline muihin tehtäviin ja sitä 

käytetään vain sen tarjotessa taloudellista hyötyä verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Tämän 

takia tietoteknisten ratkaisujen käytettävyyteen on panostettava enemmän, (Richardson & 

Shackel 1991) 

 

Käytettävyys on usein aliarvioitu osa-alue järjestelmäsuunnittelussa. Se mielletään irralliseksi 

osaksi, joka voidaan toteuttaa erillään muusta toiminnallisuudesta. 1990-luvulla käytettävyys 

alkoi selkeästi muotoutua omaksi tieteenalakseen (Nielsen 1993, Schneidermann 1998). 

Useista käyttöliittymistä voidaan löytää vakavia käytettävyyspuutteita. Esimerkiksi Suomen 

terveydenhuollossa IT-järjestelmien käytettävyydessä on merkittäviä haasteita (Nieminen & 

Viitanen 2009). Ohjelmistoteollisuuden osana käytettävyys on kasvanut lähes 10 prosentin 

vuosivauhtia viime vuosina (Sauro 2011). Yleisesti käytettävyyden merkitys yrityksissä on 

kasvanut viime vuosina. 

 

1.1. Tutkimusympäristö 
 
Yrityksen toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus kehityksen toimintaan. Vallitseva 

yrityskulttuuri voi myötävaikuttaa tai vastaavasti hankaloittaa prosessikehitystä ja 

käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen toteuttamista. Nykytilanne on välttämätöntä ottaa 

huomioon myös arvioitaessa mahdollisten muutosten etuja ja haittoja (Benyon et al. 2005). 
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Tutkimuksen kohteena on www-käyttöliittymän käytettävyys ja sen mittaaminen. 

Käyttöliittymää käytetään erään yrityksen sisäisessä käytössä integraatiojärjestelmän 

operointiin. Käyttöliittymän nykyisestä käytöstä on kerätty tietoa havainnoimalla käyttäjiä 

heidän normaalissa toimintaympäristössään (Nielsen 1993; Benyon et al 2005). Lisäksi 

käyttäjille on suoritettu System Usability Scale -kysely koskien nykyistä käyttöliittymää 

käyttävyyden hahmottamiseksi (Brooke 1996). Kehittäjienhaastatteluilla on pyritty saamaan 

käsitys kehityksen nykytilasta. Haastattelu soveltuu nykytilanteen kartoittamiseen hyvin, 

koska haastattelua voidaan personoida sen edetessä halutun tavoitteen saavuttamiseksi ja 

sen valmisteleminen ei vaadi merkittävää työpanosta (Benyon et al 1994). 

 

Integraatiojärjestelmä on yrityksen sisäisten ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien 

välillä tiedonsiirrosta huolehtiva tietojärjestelmä (Materna et al. 1987). Eräajopohjaisessa 

tiedonsiirrossa tieto siirretään useita tietueita sisältävissä tiedostoissa vastakohtana online-

tiedonsiirrolle, jossa tiedon lähettäjälle lähetetään vastaus reaaliajassa (IBM Corporation 

1990). Hallinnointiin sisältyy mm. siirtojen käynnistäminen, niiden tilan selvittäminen, 

muutoshistorian selaaminen sekä järjestelmän pysäyttäminen esimerkiksi huoltokatkon takia. 

Käyttötapaukset on listattu tarkemmin liitteessä 2 (ks. Liite 2: Käyttötapakuvaukset). Tiettyjen 

järjestelmien välillä tiedostoja siirtävää prosessia kutsutaan ajastukseksi (engl. Scheduling). 

Yksittäistä käynnistettyä ajastusta eli tiedostonsiirtoa kutsutaan ilmentymäksi (engl. Instance).  

Ilmentymä on siis ajastuksen laukaisusta seurannut prosessi, jossa dataa siirretään 

järjestelmien välillä. 

 

1.2. Tutkimustavoitteet ja -kysymykset 
 

Tässä työssä tarkastellaan integraatiojärjestelmän käyttöliittymää ja sen kehittämistä 

käyttäjäkeskeisen käyttöliittymäsuunnittelun keinoin. Käytettävyys on tähän käytettävä 

lähestymistapa. Tutkimuskysymyksenä on ”Voidaanko käytettävyysheuristiikkojen 

noudattamisella parantaa käyttöliittymän käytettävyyttä ja miten tämä parannus voidaan 

mitata?”. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on luoda yleinen käytettävyysheuristiikkaohjeistus 

yrityskontekstiin, koska sellaista ei ole aikaisemmin ollut lainkaan. 
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Käyttäjien käyttökontekstissa havainnointi perusteella näyttäisi siltä, ettei järjestelmän 

käytettävyys yleisimpien käyttötapausten osalta ole parhaalla mahdollisella tasolla. Tämä 

näkyy käyttäjien tuskautumisena yksinkertaisten toimintojen vaatiessa monimutkaisia 

toimintoketjuja, käyttöliittymän hyväksyessä viallisia arvoja sekä useamman tiedostonsiirron 

haasteita (Nielsen 1993; Benyon et al 2005). Lisäksi uusien käyttäjien käyttöliittymän 

opittavuus on haastavaa ja halukkuus oppia ovat alhaisia, koska käyttöliittymä vaatii 

toimintamallien muistamista (Nielsen 1993; Benyon et al 2005). Tapauksen tavoitteena on 

yleisimpien käyttötapausten tehostaminen ja opittavuuden parantaminen käyttöliittymää 

kehittämällä sitä yleisten käytettävyysheuristiikkojen mukaiseksi sekä kompaktin 

käytettävyysohjeen luominen yrityskontekstiin. 

 

Tapauksen arviointiin käytetään asiantuntija-arviointia, koska annettujen resurssien puitteissa 

muiden käytettävyyden arviointitekniikoiden käyttö ei ole mielekästä (Nielsen 1993). 

Tapauksen alussa luodaan yleiskäsitys nykyisen käyttöliittymän ominaisuuksista. Tämän 

jälkeen eri näkymiä käydään järjestyksessä läpi ominaisuus kerrallaan käyttäen pohjana 

yleisimpiä käyttötapauksia ja -tilanteita, joissa esiintyviin käytettävyysongelmiin pyritään 

löytämään ratkaisuja. Käyttöliittymän käytettävyyttä voidaan henkilökohtaisten 

käyttökokemusten perusteella luonnehtia heikoksi.  

 

Työn aihe valikoitui todellisesta tarpeesta kehittää tapauksessa esitellyn käyttöliittymän 

käytettävyyttä, mikä jälkeenpäin ajateltuna varmasti lisäsi merkittävästi motivaatiota työn 

loppuun asti saattamiseen. Lopuksi yhteenvedossa pohditaan tapauksen analysoinnin 

onnistumista ja vastaavien analyysien hyödyllisyyttä muiden käyttöliittymien arvioinnissa.  

 

Työn ongelmana yrityskontekstissa ovat käytettävän käyttöliittymän käytettävyyden 

puutteellisuudet, niiden korjaaminen ja vastaavien puutteiden välttäminen jatkossa. 

Käytännössä käyttöliittymän käyttö on tehotonta yleisimmissä käyttötapauksissa sekä 

epäloogista ja siten turhauttavaa.  
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Tapauksessa hyödynnetään luvussa kaksi esiteltyjä käytettävyydenheuristiikkoja ja 

asiantuntija-arviointia käytettävyyden kehittämisen työkaluna. Käsittely pohjautuu 

käyttötapakuvauksen perusteella määriteltyihin tehtäviin (Benyon et al. 2005: 198–199).  

 

Käyttäjien toimintaa on seurattu oikeassa toimintaympäristössä. Lisäksi käytettävyyden 

analysointi ei pohjaudu systemaattiseen käyttäjäprofilointiin. Käyttötapaukset ja 

käytettävyyteen liittyvä data on kerätty aiemmissa projekteissa ja työskentelyn yhteydessä 

minun näkökulmastani tehdyn käyttäjien käyttöympäristössä seuraamisen pohjalta. 

 

Käyttöliittymän käyttäjäryhmät hallitsevat vaihtelevasti teknisiä sovelluksia, minkä takia 

järjestelmän esteettömyyteen on syytä kiinnittää huomiota (Benyon et al 2005). Tyypillinen 

käyttäjä on tottunut käyttämään edellistä järjestelmää ja pyrkii löytämään nykyisestä 

järjestelmästä yhtäläisyyksiä siihen. Käyttäjien tietotaito on merkittäviltä osin hiljaisen tiedon 

varassa, minkä takia käyttäjien osaamisen välille on muodostunut huomattavia eroja. 

Käyttäjillä ei ole pääsyä kaikkiin muihin järjestelmän työkaluihin, joten niiden tarkastelu on 

jätetty tämän työn ulkopuolelle. Tämä on silti tärkeä huomio, koska ylläpitäjät voivat muiden 

työkalujen avulla helpommin kiertää tämän käyttöliittymän puutteita. Toimistoaikoina käyttäjät 

voivat pyytää ylläpidolta apua tehtävien suorittamiseen. Käyttäjät valvovat järjestelmää 

kuitenkin myös toimistoaikojen ulkopuolella, joten käyttäjien on syytä pystyä selviytymään 

valtaosasta tehtäviä ilman ulkopuolista apua. Mahdollisesti tämän tukimallin takia käyttäjät 

turvautuvat helposti ylläpidon apuun, yrittämättä itse ratkaista ongelmaa, mikä edelleen 

kasvattaa ylläpidon ja käyttäjien välistä osaamiskuilua. Ylläpitäjillä ei ole kokemusta 

edellisestä järjestelmästä, mikä saattaa osaltaan parantaa uuden järjestelmän opittavuutta. 

Toisaalta käyttäjillä on tällä hetkellä jonkin verran sellaista nimenomaan vanhaan 

järjestelmään liittyvää tietoa, joka ylläpitäjiltä puuttuu. Ylläpitäjienkin joukossa esiintyy suuria 

eroja integraatiojärjestelmäosaamisessa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että osa ylläpitäjistä on 

keskittynyt ylläpitämään lähde- ja/tai kohdejärjestelmiä ja integraatiojärjestelmän 

pintapuolinen osaaminen on heille sekundäärinen työtehtävä. Toisaalta molempiin 

käyttäjäryhmiin tulee ajoittain uusia toimijoita, joiden kouluttaminen on aikaa vievä ja vaativa 

prosessi, mikä on osasyynä siihen, että järjestelmän opittavuuden parantamisella saatetaan 

saavuttaa taloudellisia säästöjä. 
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Oman käsitykseni mukaan käyttöliittymä kehitettiin alun perin ilman yhteistyötä käyttäjien 

kanssa. Käyttöjärjestelmään on ensimmäisen version jälkeen tehty muutamia korjauksia, 

mutta ne eivät ole mainittavasti parantaneet käytettävyyttä. Kehitystyön painopisteet ovat 

selkeästi priorisoineet kehitystä käytettävyyden kannalta väärään fokukseen. Tapauksen 

ensisijaisena tavoitteena on vähentää käyttöliittymän haastavuuden aiheuttamia virheitä ja 

nopeuttaa yleisimpiä käyttötapauksia. 

 

Käyttäjien käyttämien näyttöjen resoluutio on yleisesti joko 1280x1024 tai 1680x1050 pikseliä. 

Käyttöliittymä tulee yrityksen sisäiseen käyttöön, joten muutosten toimivuuden testaus näillä 

resoluutiolla riittää toimivuuden varmistamiseksi. Tämän takia yleisesti suositeltuja testejä eri 

resoluutioilla ei tarvitse suorittaa. (Horton & Lynch: 121-170) 

 

Käytettävyyden arviointi on rajoitettu ainoastaan tuotantoympäristöön. Tämän takia 

järjestelmän kehittäjien, testaajien ja muiden tuotantoympäristön ulkopuolella toimivien 

tahojen käyttötapauksia ei ole huomioitu. 

 

1.3. Kehittämisellä saavutettavia hyötyjä 
 

Nykyisen käyttöliittymän haasteellinen käytettävyys luo etenkin oppimiskäyrän ja käytön 

tehokkuuden kehittämisen kautta mahdollisuuden parantaa käyttäjien ja ylläpitäjien työn 

tehokkuutta. 

 

Käytettävyyden kehittämisen kautta myös uuden käyttäjäryhmän, liiketoiminnan käyttäjien 

lisääminen, voisi olla mahdollista. Todellisen käyttäjäryhmän kokoa on etukäteen haastavaa 

arvioida. Potentiaalisten käyttäjien merkittävän määrän (yli 100) takia tämän käyttäjäryhmän 

huomioiminen saattaisi tuoda merkittävää liiketoiminnallista lisäarvoa järjestelmältä. Uusien 

vähemmän teknisten käyttäjäryhmien kannalta käytettävyyden parantaminen on ensisijaisen 

tärkeää. Kehittämiseen käytetyt resurssit säästyvät varmasti tehokkaamman käytettävyyden 

ja toisaalta uusien käyttäjien pienemmän koulutustarpeen tuomissa kustannuseduissa. 

Järjestelmän skaalautuessa suuremmaksi edellä mainitut edut kasvavat yhä 
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merkittävämmiksi. Lisäksi liiketoimintakäyttäjille käyttöliittymä ei ole pääfokuksessa, joten 

heidän motivaationsa opiskella sen käyttöä on todennäköisesti rajallinen. Tällöin heikko 

käytettävyys saattaa johtaa siihen, ettei uutta käyttäjäryhmää saada houkuteltua käyttämään 

käyttöliittymää.  

 

Eräs mielenkiintoinen kysymys on: miten käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodiikka voisi 

auttaa kehitysprosessissa tuottamaan käytettävyydeltään parempia lopputuotteita?  

 

Kehittäjät arvioivat käyttöliittymää perusteella yrityksen IT-kehityksen (Information 

Technology) nykytilaa koskevassa haastattelussa. Käyttöliittymän tärkeimmäksi tavoitteeksi 

oli asetettu edellisen integraatiojärjestelmän toiminnallisuuden saaminen uuteen 

järjestelmään. Tämän takia käyttöliittymää ei ole suunniteltu selkeiden tavoitteiden mukaan.  
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2. Käyttäjäkeskeinen ja käyttöliittymäsuunnittelu 
 

Tässä luvussa käydään läpi käytettävyyden asiantuntijoiden antamia ja Windows 7 - 

ohjeistuksen mukaisia käytettävyysheuristiikkoja. Tämän lisäksi esitellään 

ohjelmistokehitysprosesseissa käytettäviä prosessiohjeita. Luvun on tarkoitus toimia yleisenä 

suunnitteluohjeistona tai käsikirjamaisena referenssiä, jota voidaan käyttää myös seuraavien 

hankkeiden toteuttamisen tukena. Tutkimuksessa lukua käytetään työn tapauksen 

kehittämisen pohjana. 

 

2.1. Käytettävyyden määrittely 

 

Käytettävyys on määritelty ISO 9241-11 -standardissa seuraavasti: ”Se vaikuttavuus, 

tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla tietyt määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet 

tietyssä ympäristössä” (ISO 9241-11:6–8). Käyttöliittymä on järjestelmän käyttäjän kanssa 

kommunikoiva osa (ISO 9241-110:16). Käytettävyydellä tarkoitetaan ISO 9241-11 -standardin 

mukaan:” mitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää järjestelmää, tuotetta tai 

palvelua tietyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, 

tehokkaasti ja tyytyväisinä.” Käyttäjä on tuotteen kanssa vuorovaikuttava henkilö. Tehtävä 

tarkoittaa tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. (ISO 9241-11:6–8) 

 

Käytettävyyttä pohditaan työssä erityisesti tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista. 

Tässä yhteydessä tuloksellisuudella tarkoitetaan tarkkuutta ja täydellisyyttä (ISO 9241-11:11). 

Esteettömyydellä tarkoitetaan tuotteen käytettävyyttä käyttäjien ollessa kyvyiltään erilaisia 

ihmisiä (ISO 9241-171:2). 
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2.2. Käyttäjäkeskeinen tuotekehitysprosessi 

 

2.2.1. Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin suunnittelu 

Käyttäjäkeskeinen tuotekehityksen suunnittelu kuvataan ISO 9241-210 -standardissa. 

Suunnitelman on oltava tuotteen koko elinkaaren kattava. Seuraavat tekijät kannattaa 

huomioida projektin suunnitteluvaiheessa: konteksti, riskit sekä käytettävyyden suhde 

kehitettävään tuotteeseen, järjestelmään tai palveluun. Kontekstiin kuuluvat muun muassa 

projektin koko ja tyyppi, käytetyt teknologiat sekä ulkoisissa projekteissa yritysten välille 

tehdyn sopimuksen tyyppi. Riskit viittaavat heikosta käytettävyydestä aiheutuviin riskeihin, 

kuten taloudellisiin riskeihin, vaatimuksenmukaisuuteen, hyväksyttävyyteen, 

tuotedifferentiaatioon sekä turvallisuuteen. Viimeistä tekijää analysoitaessa kannattaa 

huomioida lopputuotteen tarkoitus, käyttö, käyttäjäryhmä, käyttötilanne sekä käyttäjän 

terveys. Suunnitelman on sisällettävä seuraavat vaiheet: oikeiden menetelmien ja resurssien 

havaitseminen, prosessien liittäminen muihin projektin osiin, käytettävyyden tavoitteiden 

määrittely sekä aikataulutus. Aikataulutuksessa on huomioitava projektissa käytettävyyden 

kehittämiseen allokoitava kehityspanos. (ISO 9241-210:24–26) 

 

2.2.2. Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin vaiheet 

 
Kuva 15. Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessin vaiheet (ISO 9241-210:28) 
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Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin vaiheet suunnitelman laatimisen jälkeen ovat 

käyttötilanteen määrittely, käyttövaatimusten määrittely, ratkaisujen tuottaminen sekä 

ratkaisujen arviointi. Prosessi alkaa suunnitelman tekemisestä ja etenee edellä kuvatussa 

järjestyksessä. Näitä neljää vaihetta käydään läpi iteratiivisesti kuvan 1 (Käyttäjäkeskeinen 

suunnitteluprosessin vaiheet) mukaan, kunnes lopputuloksen arvioidaan täyttävän asetetut 

tavoitteet. Yksittäisissä iteraatioissa joitakin vaiheita voidaan jättää väliin. Vaiheissa 

huomioitavia haasteita ovat moninaiset sidosryhmät ja käyttötilanteet, alkuperäisten 

vaatimusten ja suunnitelmien vajavaisuus, ristiriitaiset vaatimukset sekä järjestelmän 

kokonaisvaltainen huomioon ottaminen. (ISO 9241-210:26–27) 

 

Käyttötilanteen määrittelyyn kuuluu käyttöympäristön määrittely, käyttötilanteen kuvaus sekä 

tulevan käyttötilanteen määrittely. Määrittelyn tavoitteena on riittävän tarkasti antaa syötettä 

tätä seuraaville vaiheille. Käyttöympäristöön kuuluvat fyysinen, organisaation sisäinen sekä 

toimialan sisäinen ympäristö. Potentiaalisten kehityskohtien analysoinnissa kannattaa 

hyödyntää saatavilla olevaa palautetta nykyisestä tai tietoa nykyisen kaltaisista ympäristöistä. 

Käyttötilanteen kuvaukseen sisältyy seuraavat osa-alueet: sidosryhmät, käyttäjäryhmien 

ominaisuudet, käyttäjien tavoitteet ja tehtävät sekä toimintaympäristöt. Oleelliset käyttäjä- ja 

sidosryhmät on tunnistettava ja niiden erityistarpeet huomioitava mahdollisuuksien mukaan. 

Käyttäjäryhmien ominaisuuksista on osattava poimia oleelliset ominaisuudet, joita ovat 

esimerkiksi kyvykkyys, preferenssit, tavat, fyysiset kyvyt, taidot, koulutus sekä kokemus. 

Käyttäjien tavoitteiden ja tehtävien piirteissä on kuvattava käytettävyyteen ja esteettömyyteen 

vaikuttavat tekijät, kuten suorituksen kesto tai tiheys. Lisäksi mahdolliset terveyteen, 

turvallisuuteen ja virheiden syntymiseen vaikuttavat tekijät on syytä tunnistaa. Järjestelmän 

ympäristöistä on kuvattava ympäröivän fyysisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen ympäristön 

olennaisimmat ominaisuudet kehitysprojektin kannalta. (ISO 9241-210:24–41) 

 

Käyttövaatimusten määrittely on lähes jokaisessa suunnitteluprojektissa esiintyvä vaihe. 

Käyttäjäkeskeisessä tuotekehityksessä sitä on laajennettu sisältämään selkeät 

käyttökontekstiin ja -tavoitteisiin suhteutetut käyttövaatimukset. Käyttövaatimusten tavoitteena 

on kuvata käyttäjien tavoitteet, ei niiden toteuttamista. Käyttövaatimusmäärittelyyn on 
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kuuluttava: tuleva käyttötilanne, mitattavat käytettävyysvaatimukset ja tyytyväisyyskriteerit 

sekä organisaatiosta, käyttötilanteesta, ergonomiasta, käyttöliittymätietämyksestä ja 

standardeista johtuvat vaatimukset. Mahdollisten ristiriitaisten vaatimusten ratkaisut kannattaa 

kirjata dokumentaatioon jatkoa varten. Laadunvarmistuksen takia dokumentin on oltava 

tärkeiden sidosryhmien hyväksymä, johdonmukainen ja päivitettävä, ja sen tulee sisältää 

testattavissa olevat vaatimusmäärittelyt. (ISO 9241-210:24–41) 

 

Ratkaisujen toteuttaminen on käyttövaatimusvaiheessa ilmenneiden vaatimusten 

toteuttamista käyttötilannekuvauksen, yleisten toimintaohjeiden ja suunnittelijoiden tietotaidon 

avulla. Ratkaisujen tuottamiseen sisältyy seuraavat vaiheet: käyttäjä–järjestelmä-

vuorovaikutuksen ja käyttöliittymän suunnittelu sekä ratkaisujen mallintaminen, arviointiin 

perustuva kehittäminen ja jalkauttaminen toteutukseen. (ISO 9241-210:24–41) 

 

Käyttäjä–järjestelmä-vuorovaikutuksen ja käyttöliittymän suunnittelussa seuraavat heuristiikat 

on syytä huomioida: tehtävään sopivuus, selvyys, käyttäjän odotusten täyttäminen, 

opittavuus, hallittavuus, virheiden käsittely sekä kustomointimahdollisuudet. Suunnittelun 

pohjana toimii selkeä ymmärrys käyttötilanteesta sekä käyttäjien rooleista ja tehtävistä. 

Tilaustyönä tehtävissä järjestelmissä vaihe voi sisältää myös kohdeorganisaation 

toimintaprosessien kehittämistä. Vuorovaikutussuunnittelussa fokus on käyttäjän tehtävien 

suorittamiseen vaadituissa toimenpiteissä. Tämän suunnitelman suositellut osa-alueet ovat 

korkean tason hahmotelma, tehtävien tunnistaminen, käyttäjän tehtävien määritys, tehtävän 

suorituksen vuorovaikutusobjektien tunnistaminen sekä informaatioarkkitehtuurin ja 

dynamiikan suunnittelu. Käyttäjän tehtävien määrityksessä tehtävät jaetaan käyttäjän ja 

toisaalta järjestelmän muiden osien suorittamiin tehtäviin. Dynamiikkasuunnitteluun sisältyy 

vuorovaikutuksen järjestyksen ja ajoituksen visiointi. (ISO 9241-210:24–41) 

 

Ratkaisujen mallintaminen skenaarioiden, periaatemallien ja prototyyppien avulla on 

kehittäjille tapa esitellä tehtyä suunnittelua ja saada siitä palautetta käyttäjiltä. Mallien etuja 

ovat ratkaisujen yksikäsitteistäminen, eri konseptien vertailu, käyttäjäpalautteen 

hyödyntäminen sekä vaatimusten hiominen. (ISO 9241-210:24–41) 
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Arviointiin perustuva kehittäminen on käyttäjiltä ja muilta sidosryhmiltä saadun palautteen 

hyödyntämistä järjestelmän tai tuotteen jatkokehityksessä. Tähän arviointiprosessiin on 

varattava riittävästi aikaa projektiaikataulussa. Muutospäätösten on perustuttava niiden etujen 

ja kustannusten arviointiin. Muutoksen toteuttaminen aikaisemmassa vaiheessa on yleensä 

edullisempaa kuin myöhemmin projektissa. (ISO 9241-210:24–41) 

 

Ratkaisujen arvioinnin tulisi alkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. Kaikissa 

tilanteissa käyttäjäpalautteen hyödyntäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, jolloin arviointi 

voidaan toteuttaa yksinkertaisemmin ja nopeammin mallinnuksen ja simuloinnin kautta. 

Yleinen toteutustapa ilman käyttäjiä tapahtuvaan arviointiin on käytettävyysohjeistuksiin ja -

vaatimuksiin perustuva tarkastuspohjainen arviointi. Tarkastuspohjaista arviointia voidaan 

käyttää myös täydentämään käyttäjäpohjaista testausta. Käyttäjäkeskisen arvioinnin 

käyttökohteita ovat käyttötarpeiden määrittely, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen 

käyttäjän näkökulmasta, käyttövaatimusten täyttymisen arviointi sekä vertailu konseptien ja 

kilpailevien tuotteiden välillä. Arviointiin kannattaa sisällyttää resurssien varaaminen 

palautteen hankkimiseen ja siihen reagointiin, arvioinnin sovittaminen projektiaikatauluun, 

tulosten analysointi ja priorisointi, riittävä testaus sekä tulosten viestittäminen. Arvioinnin tulisi 

jatkua myös ylläpitovaiheessa, jotta pitkällä aikavälillä esiin tulevat ongelmat saadaan 

korjattua. (ISO 9241-210:24–41) 

 

Käyttäjäpohjainen testaus voi tapahtua missä tahansa kehitysvaiheessa. Aikaisissa vaiheissa 

erilaisilla malleilla voidaan esittää hahmoteltua toiminnallisuutta. Prototyyppejä testattaessa 

käyttäjälle tulee antaa selkeitä tehtäviä, jotta oikeita käyttötilanteita saadaan simuloitua. Tuote 

voidaan myös antaa todellisten käyttäjien kokeiltavaksi beta-testaukseen, jossa käyttäjät 

pääsevät tutkimaan tuotetta rajoitetun ajan.  (ISO 9241-210:24–41) 

 

2.3. Käytettävyyden asiantuntija-arvio 

Tässä luvussa käydään läpi käytettävyyden arvioinnin perusperiaatteita. Lähtökohtaisesti 

käyttöliittymäsuunnittelussa käyttäjien osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta 

edempänä luvussa esiteltyjen argumenttien perusteella voidaan todeta käyttöliittymän 

arvioinnin olevan mahdollista myös ilman käyttäjienkin panosta. Käytettävyystieteessä 
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painotetaan usein käyttäjien osallistumista tuotekehitykseen ja käytettävyyden arviointiin. 

Käytettävyyden arviointia on kuitenkin mahdollista toteuttaa ilman käyttäjien osallistumista. 

Oikein toteutettuna asiantuntija-arvion on todettu tuottavan käyttökelpoisia tuloksia ja 

mahdollistavan käytettävyyden arvioinnin myös silloin, kun käyttäjäryhmää ei selkeästi 

tunneta tai pystytä tavoittamaan. Tämä voi olla tilanne suunniteltaessa tuotetta esimerkiksi 

hyvin nopealla aikataululla tai tuntemattomaan markkinasegmenttiin. Käyttötestien 

suunnittelu, toteutus ja analysointi on toisaalta työläs prosessi, jonka kompleksisuudelta 

voidaan välttyä jättämällä käyttäjät pois käytettävyyden arvioinnista (Benyon et al. 2005:216–

220). 

 

2.3.1. Käytettävyyden arviointi 

Yleisesti käytettävyyden arviointi voidaan jakaa kahdeksaan vaiheeseen:  

1. tavoitteiden määritys 

2. arviointimittarien valinta 

3. asiantuntija-arvio 

4. käyttäjätestien suunnittelu 

5. testihenkilöiden rekrytointi 

6. käyttäjätestaus 

7. tulosten analysointi 

8. tulosten raportointi.  

 

Tavoitteiden määrityksessä analysoidaan järjestelmän käyttötarkoitusta. Tässä vaiheessa 

käydään läpi kenelle käyttöliittymää ollaan suunnittelemassa, eli mikä tai mitkä ovat 

oletettavat käyttäjäryhmät. Eri käyttäjäryhmien erityispiirteitä, eroja, yhtäläisyyksiä ja tärkeyttä 

on tärkeää analysoida, jotta käyttöliittymä saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan 

tarpeita. Käyttökontekstin huomioon ottamisella saadaan eri käyttäjäryhmien ohella 

laajennettua arviointinäkökulmaa. Erilaiset käyttökontekstit, kuten viihde- ja hyötykäyttö, on 

otettava huomioon panostamalla eri osa-alueisiin käyttöliittymäsuunnittelussa. Käyttäjien ja 

kontekstin lisäksi myös itse käyttötilanteiden analysointi on olennainen osa käytettävyyden 

kehittämistä. Siinä saatujen tai luotujen käyttötapakuvausten tai muiden mallien avulla 

havainnollistetaan niitä toimintatapoja ja tilanteita, joissa lopputuotetta tullaan käyttämään. 

Toisessa vaiheessa valitaan käytettävyyden arviointiin käytettävät työkalut. Yleisesti 

suositeltavaa on valita asiantuntija-arviota ja loppukäyttäjätestausta sisältävä tasapainoinen 

kokonaisuus. Molemmilla tekniikoilla saadaan hieman erilaisia tuloksia käytettävyydestä, eikä 

toinen välttämättä kerro koko totuutta. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan asiantuntija-arvio. 
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Siinä käytettävyyteen perehtynyt asiantuntija analysoi käytettävyysheuristiikkojen perusteella 

käyttöliittymää. Neljännessä vaiheessa suunnitellaan käyttäjätestaus asiantuntija-arvion 

antamien tietojen pohjalta. Asiantuntija-arviossa löydettyjä heikkouksia voidaan esimerkiksi 

tutkia lisää. Viidennessä vaiheessa valitaan käyttäjät testausta varten. Käyttäjät kannattaa 

valita mahdollisimman monipuolisella otannalla eri käyttäjäryhmistä. Kuudentena vaiheena on 

käyttäjätestien toteuttaminen. Tässä vaiheessa käyttäjien suorittamat toimenpiteet 

tallennetaan videokameroilla, ääninauhureilla tai muilla teknisillä apuvälineillä myöhempää 

analysointia varten. Viimeisessä vaiheessa käyttäjätestien tulokset analysoidaan, kirjataan ja 

raportoidaan suunnittelijoille. (Benyon et al. 2005:270) 

 

2.3.2. Asiantuntija-arvio 

Yksi lähestymistapa käytettävyyden analysointiin on asiantuntija-arvio. Siinä käytettävyyteen 

perehtynyt asiantuntija arvioi mahdollisimman objektiivisesti käyttöliittymän useimmiten 

perustuen käytettävyysheuristiikkoihin. Käyttöliittymän käyttötarkoituksen ymmärtämisellä on 

merkittävä rooli arvioinnissa. Tätä varten arvioijat käyvät läpi käyttäjille jaettua ohjeistusta tai 

tutkivat kehittäjien kanssa käyttöliittymän toiminnallisuutta. Asiantuntijat voivat näiden 

perusteella muodostaa itselleen kokonaiskuvan niistä käyttötapauksista, joita eri käyttöryhmät 

käyttävät käyttöliittymässä. Taulukossa 2 on listattuna yksi mahdollinen listaus arvioitavista 

heuristiikoista. Heuristiikat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: opittavuus, tehokkuus ja 

soveltuvuus. Näiden heuristiikkaryhmien alla on yhteensä 12 heuristiikkaa. Opittavuuteen 

liittyy näkyvyys, yhtenäisyys, tuttavallisuus ja käyttömahdollisuudet. Tehokkuuteen liittyy 

navigointi, hallinta, palaute, palautuminen ja rajoitteet. Kolmanteen pääryhmään, Soveltuvuus, 

kuuluu joustavuus, tyyli ja vieraanvaraisuus. (Benyon et al. 2005:272–273)
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Optimitilanteessa useiden asiantuntijoiden tulisi arvioida käyttöliittymää teknisen tuen 

avustuksella, sillä itsenäisten asiantuntijoiden on todettu löytävän vain kolmanneksen kaikista 

haasteista (Nielsen 1993:155–157). Teknisen tuen omakohtaiset ja käyttäjiltä kuullut 

kokemukset ovat arvokasta tietoa käytettävyysarvioinnissa. Tarvittavien asiantuntijoiden 

määrä on hyvin tilanne- ja järjestelmäsidonnainen. Nielsenin mukaan viisi on 

kustannustehokkain määrä arvioijia, mutta toisaalta usein jo yhdellä asiantuntija-arviolla 

voidaan saada käyttökelpoisia tuloksia. Prosessissa asiantuntijat analysoivat käytettävyyttä 

etsien ongelmakohtia ja mahdollisia korjausehdotuksia niihin. Raporttiin voidaan myös 

analysoida korjausten kriittisyyttä esimerkiksi yksinkertaisella asteikolla. (Benyon et al. 

2005:272–273). 

 

Prosessin alussa käyttökelpoisessa IMPACT-mallissa (Intention, Metrics, People, Activities, 

Contexts, Technologies) on kuusi keskeistä painoaluetta: tarkoitus, mittarit, ihmiset, 

aktiviteetit, konteksti ja teknologia. Tarkoitus määritellään järjestelmän tavoitteiden 

selvittämiseksi. Tämä helpottaa merkittävästi myöhempien vaiheiden suunnittelua. 

Seuraavana on mittarit, jolla tarkoitetaan niitä asioita, joita käytettävyyden arvioinnissa 

halutaan mitata, ja edelleen miten niitä halutaan mitata. Tähän voidaan käyttää pohjana 

esimerkiksi ISO 9421 -standardin 11. luvussa mainittuja ohjesääntöjä. Kolmantena osa-

alueena on ihmiset, jotka käyttävät käyttöliittymää. Tämä on hyvin tärkeä osa-alue, sillä 

käyttäjäryhmien erityispiirteet vaikuttavat merkittävästi käyttöliittymän toteutukseen. 

Esimerkiksi nopeasti oppiville tai teknisesti taitaville käyttäjille voidaan suunnitella 

tehokäyttöön suunniteltu käyttöliittymä, missä pääpaino on käytön nopeudessa. Aktiviteeteilla 

tarkoitetaan niitä toimintoja, joita käyttäjät suorittavat käyttäessään järjestelmää. Aktiviteetteja 

analysoitaessa tulee ottaa huomioon niin yleiset kuin harvemmin esiintyvät käyttötapaukset 

kokonaiskuvan aikaansaamiseksi. Kontekstia arvioitaessa kannattaa ottaa huomioon 

käyttäjille mahdollisesti saatavilla olevat tukipalvelut, yhtäaikaisten käyttäjien määrä, fyysinen 

laitekonteksti, fyysinen käyttötilakonteksti sekä sosiaalinen käyttöympäristöön liittyvä 

normisto. Viimeisellä kohdalla, teknologialla, tarkoitetaan järjestelmään liittyviä teknologioita ja 

niiden erikoispirteitä. (Benyon et al. 2005:274–279) 
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Taulukko 2. Käytettävyyden periaatteita (Benyon et al. 2005:272) 

Heuristiikka Pääryhmä 

Näkyvyys Opittavuus 

Yhtenäisyys Opittavuus 

Tuttavallisuus Opittavuus 

Käyttömahdollisuudet Opittavuus 

Navigointi Tehokkuus 

Hallinta Tehokkuus 

Palaute Tehokkuus 

Palautuminen Tehokkuus 

Rajoitteet Tehokkuus 

Joustavuus Soveltuvuus 

Tyyli Soveltuvuus 

 

Yksi lähestymistapa on prosessin jakaminen kuuteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 

muodostetaan arvioinnin tavoitteet. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi IMPACT-mallia tai 

käyttötapauksia. Toisessa vaiheessa valitaan käytettävät heuristiikat ja tarvittaessa lisätään 

heuristiikkoja. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan lyhyesti käytössä oleva teknologia, ja miten 

sitä on tarkoitus käyttää. Tässä vaiheessa käytetään usein apuna suunnittelumallia. Arvioijat 

perehdytetään järjestelmään, mihin saatetaan tarvita suunnittelijoiden apua. Neljännessä 

vaiheessa arvioijat käyvät järjestelmän itsenäisesti läpi tavoitteenaan saada yleiskäsitys 

järjestelmästä ja sen suunnittelusta. Viidennessä vaiheessa arvioijat käyvät yksityiskohtaisesti 

yleisiin käyttötilanteisiin pohjautuen järjestelmän lävitse. Käytettävyyttä arvioidaan suhteessa 

kuhunkin heuristiikkaan. Viimeisessä vaiheessa arvioijat koostavat listan ongelmista, jotka on 

edelleen linkitetty heuristiikkoihin ja ehdotettuihin ratkaisuihin. (Benyon et al. 2005:273–279) 

 

Nielsenin mukaan heuristinen analyysi on pienen asiantuntijaryhmän toteuttama analyysi, 

jossa käyttöliittymää arvioidaan suhteessa käytettävyyden heuristiikkoihin. Arvioinnin pohjana 

voidaan käyttää esimerkiksi käytettävyyden yleisiä ohjeistuksia. Usein henkilökohtaiset 

kokemukset, intuitio ja yleinen päättely toimivat käytettävyyden arvioinnin lähtökohtina, mikä 

ei kuulu Nielsenin määrittelemään heuristiseen analyysiin. Heuristinen analyysi on 
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käyttöliittymän järjestelmällistä läpikäyntiä, jonka tavoitteena on löytää käytettävyyden 

ongelmia suunnitteluprosessissa. Tämän tavoitteena on korjata ongelmat iteratiivisen 

prosessin kautta. Nielsen suosittelee useamman kuin yhden arvioijan käyttämistä, jotta 

käyttöliittymän puutteita löydetään mahdollisimman paljon. Arvioijien lopullinen määrä 

saadaan selville kustannusanalyysillä suhteessa hyötyihin ja järjestelmän kriittisyyteen. Usein 

heuristiseen analyysiin kuuluu käyttäjätestitilanne, jossa analysoija tarkkailee ja haastattelee 

koehenkilöä yleensä muutamien tuntien mittaisessa arviointitilanteessa. Haastattelulla 

pyritään ymmärtämään käyttöympäristöä. Perinteisistä käyttäjätestitilanteista poiketen 

käyttäjiä pyydetään itse selvittämään ilmenneet kysymykset eikä turvautumaan 

asiantuntijaan. (Nielsen 1993: 155-165) 

 

2.3.3. System Usability Scale 

SUS (System Usability Scale) on yksinkertainen, kymmenen kohdan kysely käytettävyyden 

subjektiivisen yleiskuvan saamiseen. Kyselyn tuloksena saadaan nollasta sataan astekoilla 

oleva arvio järjestelmän käytettävyydestä. Kyselyn antama yksinkertainen tulos on toisaalta 

lähestymistavan vahvuus ja heikkous. Sen avulla voidaan vertailla myös täysin erilaisten 

järjestelmien käytettävyyttä. Toisaalta käytettävyydestä SUS:in avulla saadut tulokset ovat 

pelkistetty ja subjektiivinen kuva käytettävyydestä, minkä takia niiden hyödyntämisessä on 

rajoitteensa. (Brooke 1996) 
 

2.3.4. Haastattelu 

 
Haastattelu on menetelmä järjestelmään liittyvien ominaisuuksien ja mielipiteiden 

selvittämiseen käyttäjiltä. Useimmiten haastattelussa yksi henkilö haastattelee kerrallaan yhtä 

henkilöä. Menetelmän etuina ovat tietojen keruun personointi tietojen haastateltavan mukaan 

ja mahdollisuus selvittää väärinymmärrykset heti. Haastattelun kolme vaihetta ovat 

suunnittelu, toteutus ja raportointi. Suunnitteluvaiheessa päätetään tiedon keruun kohteena 

olevat osa-alueet, muotoillaan haastattelukysymykset valmiiksi sekä suunnitellaan 

haastattelun aikataulu sekä tallennustapa, kuten muistiinpanojen tekeminen tai 

nauhoittaminen. Itse haastattelun toteutus koostuu pääsääntöisesti neljästä vaiheesta: 
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aloitus, määrittely, kysymysosio ja lopetus. Aloituksen tarkoituksena on tutustuttaa 

haastattelija ja haastateltava toisiinsa. Määrittelyvaiheessa määritellään kohteena oleva alue 

sekä siihen liittyvät ongelmat. Kysymysosiossa suunnitellut kysymykset käydään läpi. Jos 

kysymykset käydään läpi vapaamassa järjestyksessä, haastattelijan kannattaa antaa 

haastateltavan ohjata keskustelun suuntaa. Lopetusvaiheessa haastattelija käy läpi 

haastattelussa oppimansa asiat ja varmistaa näin ymmärtäneensä haastateltavaa. (Benyon et 

al 1994) 

 

2.4. Käytettävyyden mittareita 

 

Nielsen on luetellut seuraavia käytettävyyden mittareita: tehokkuus, perus- ja edistyneiden 

käyttäjien vaatimusten täyttäminen, opittavuus sekä käyttäjien yleinen tyytyväisyys. Yleistä 

käytettävyyttä voidaan mitata esimerkiksi laskemalla käyttäjien suorittamien onnistuneiden 

tehtävien osuus kaikista suoritetuista tehtävistä mittaamalla tehtäviin käytettyä aikaa tai 

tehtävissä käytettyä tuottavaa aikaa. Peruskäyttäjien vaatimuksien täyttämistä voidaan mitata 

esimerkiksi vertaamalla tehtäviin käytettyä aikaa lyhyimpään mahdolliseen käytettyyn aikaan 

tai laskemalla soveltuvien toiminnallisuuksien käytön osuutta kokonaiskäytöstä. 

Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että käyttäjät käyttävät tiettyyn tehtävään parhaiten 

soveltuvaa toimintoa. Edistyneiden käyttäjien vaatimuksien täyttymistä voidaan arvioida 

laskemalla haastavien tehtävien onnistumisprosentti tai tiettyyn tehtävään käytetty aika 

verrattuna lyhimpään mahdolliseen samaan tehtävään käytettyyn aikaan. Opittavuuden 

arviointiin voidaan käyttää ensimmäisellä yrityksellä onnistuneiden tehtävien osuutta kaikista 

yritetyistä tehtävistä, ensimmäiseen onnistuneeseen tehtävään käytettyä aikaa, tietyssä 

ajassa opittujen toiminnallisuuksien määrää sekä tehtävän suorittamisessa ohjeiden 

selaamiseen käytettyä aikaa. Satunnaisella käytöllä tarkoitetaan käyttötilanteita, joihin 

käyttäjä joutuu harvoin. Tällaisia ovat esimerkiksi harvemmin käytetyt ominaisuudet ja 

toisaalta joillekin harvemmin käyttöliittymää käyttäville lähes kaikki käyttötilanteet. Satunnaista 

käyttöä voidaan arvioida onnistuneiden tehtävien osuudella kaikista tehtävistä tietyn 

käyttämättömyysjakson jälkeen sekä ohjeisiin perehtymiseen käytettyä aikaa. Käyttäjien 

yleinen tyytyväisyys on käyttäjien subjektiivinen arvio kyseisen käyttöliittymän 
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käytettävyydestä. (Nielsen 1993) 

 

Käytettävyyttä ajatellaan usein subjektiivisena asia, mutta ylläkuvatussa standardissa 

esitellään laajajoukko mitattavia suureita. Näiden avulla käytettävyyttä voidaan kvantifioida 

etenkin suhteessa olemassa olevaan käyttöliittymään. 

 

2.5. Käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun heuristiikkoja 

 

Tässä luvussa käydään läpi yleisiä käytettävyyden ja käyttöliittymäsuunnittelun heuristiikkoja. 

Heuristiikat toimivat pohjana käytettävyyden asiantuntija-arviona suoritettavaan 

käyttöliittymän arviointiin. Integraatiojärjestelmän käyttöliittymän kehitystapaus hyödyntää 

näitä oppeja. Käytettävyyden heuristiikoista ei ole muodostunut yhtenevää käsitystä, vaan 

vuosien varrella useita lähestymisnäkökulmia on esiintynyt kirjallisuudessa (Benyon et al. 

2005: 64). Tässä luvussa pyritään muodostamaan synteesi eri kirjallisuuslähteistä kerätyistä 

käytettävyysheuristiikoista ja jäsentämään ne loogisiin kokonaisuuksiin, jotka esitetään 

seuraavissa aliluvuissa. Nämä kokonaisuudet on valittu soveltaen Jakob Nielsenin 

heuristiikkoja (Nielsen 1993: 115–154). 

 

2.5.1. Yksinkertaisuus ja luonnollisuus  

Yksinkertaisuus on tärkeä ominaisuus käyttöliittymäsuunnittelussa, sillä jokainen ominaisuus 

ja esitetty tieto kilpailevat käyttäjän huomiokyvystä ja toisaalta vaativat käyttäjältä oppimista. 

Käyttäjän huomiokyky on hyvin rajallinen, minkä takia liiallinen tiedon määrä hidastaa käyttöä 

ja hankaloittaa relevantin tiedon löytämistä. Jokainen ominaisuus voidaan toisaalta myös 

ymmärtää väärin.  Käytettävyyssuunnittelijan on tarjolla olevan informaation avulla valittava 

ne tiedot, jotka halutaan esittää käyttäjälle. Samaan tehtävään käytettävät tiedot kannattaa 

sijoittaa lähekkäin, jotta käyttäjä näkee niiden välisen yhteyden ja toisaalta löytää ne. 

Näytettävien tietojen ja mahdollisten toiminnallisuuksien järjestäminen mahdollisimman 

tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä silmällä pitäen parantaa merkittävästi järjestelmän 

käytettävyyttä. Edelleen käyttäjälle voidaan tarjota mahdollisuus muokata käyttöliittymää, 
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jolloin lopputulos on lähempänä kunkin käyttäjän henkilökohtaisia tarpeita ja tottumuksia. Eräs 

esimerkki tästä on vaihtoehtojen järjestäminen niiden valintakertojen mukaan, jolloin käyttäjä 

löytää useimmiten käytetyt valinnat listan yläpäästä joutumatta selaamaan koko listaa läpi 

(Nielsen 1993:115–116). Käyttäjän epävarmuuden välttämiseksi tiedot kannattaa esittää 

selkeästi ja yksiselitteisesti. Näin käyttäjän ei tarvitse epäillä ymmärtäneensä järjestelmän 

antamaa palautetta väärin. Tiedosta kannattaa esittää vain käyttäjälle tietyllä hetkellä 

olennainen informaatio. Eri käyttötilanteissa käyttäjä saattaa tarvita erilaisia informaatioita, 

mutta kustakin käyttötilanteesta kannattaa karsia käyttäjälle hyödytön data pois (Gerhardt-

Powals 1996). 

 

Luonnollisuus on toinen käytettävyyden heuristiikoista. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi käyttäjän 

ja ohjelmiston konseptien liittämistä toisiinsa muodostamaan ehyt kokonaisuus. Lisäksi tähän 

liittyy olennaisesti käyttöliittymän sisäisen navigoinnin välttäminen. Käyttäjät turhautuvat 

helposti joutuessaan etsimään usein tarvitsemaansa ominaisuutta monimutkaisen 

valikkorakenteen takaa (Nielsen 1993:115–116). 

 

Harvoin käytettävää tietoa ei kannata esittää yleisissä näkymissä. Ohjelmiston nimen, logon, 

version, kehittäjän sekä muun vastaavan informaation näyttäminen on todennäköisesti 

hyödyllistä, mutta näitä tietoja ei kannata sisällyttää etusivulle tai usein käytettyihin näkymiin, 

koska tällöin ne vievät käyttäjän huomiokykyä olennaisemmilta asioilta ja toisaalta vähentävät 

relevantin tiedon esittämiseen jäävää tilaa. Kyseiset tiedot kannattaa mieluummin esittää 

käynnistysikkunassa tai erikseen avattavassa dialogissa (Nielsen 1993: 120–121). Osoitteet 

ja tiedostopolut voidaan poistaa yleisistä näkymistä, koska niitä ei tarvita yleisimmissä 

käyttötapauksissa. Tarvittaessa ne voidaan hakea teknisemmistä näkymistä 

(Andersen et al. 1989). Käyttötapaus kuvailee käyttäjän ja laitteen välistä kommunikaatioita. 

Käyttötilanne sisältää käyttäjät, tehtävät, laitteet sekä käyttöympäristön (ISO 9241-11:8). 

 

Opittavuus tarkoittaa sitä ajan ja tehtävien määrää, joka käyttäjällä kuluu tehtäviensä 

omaksumiseen järjestelmässä. Tavoitteena on tietysti mahdollisimman helposti opittava 

käyttöliittymä. Autonomia tarkoittaa käyttäjälle tarjottavien valintojen ja mahdollisuuksien 

määrää. Liian alhainen autonomia heikentää käytön tehokkuutta, sillä liian vähäinen määrä 
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vaihtoehtoja pakottaa käyttäjän valitsemaan epäoptimaalisia valintoja. Toisaalta liian suuri 

määrä valintoja vaikeuttaa käyttäjän päätöksentekoa ja lisää käyttäjien epävarmuutta. 

Järjestelmän tilan on oltava helposti näkyvillä, ja käyttäjä on pidettävä tietoisena sen 

muutoksista. (Tognazzini 2003) 

 

2.5.2. Hahmottaminen ja yhtenäisyys 

Rock ja Palmer esittävät artikkelissaan ’The Legacy of gestalt psychology’ ihmisten 

hahmottamiseen liittyviä heuristiikkoja, joita hyödyntämällä voidaan kehittää käyttäjien 

ymmärrystä käyttöliittymän komponenttien välisistä yhteyksistä. Käyttäjät mieltävät 

kokonaisuudeksi lähekkäin tai laatikon sisälle asetellut sekä toisaalta viivoilla muista 

komponenteista erotetut objektit tai kokonaisuutena muuttuvat asiat. (Rock & Palmer 1990)  

 

Kirjassa Designing Interarctive Systems käydään läpi havainnoimislakeja hieman 

yksityiskohtaisemmin. Kirjassa esitellään seuraavat lait: läheisyys, jatkuvuus, kokonaisuus, 

samankaltaisuus ja sulkeminen. Ihminen havainnoi toistensa lähelle sijoitettujen kohteiden 

samaan ryhmään kuuluviksi. Ihmisellä on myös taipumus mieltää nämä kuulumaan samaan 

ryhmään, vaikka ne eivät kuuluisikaan. Samoin sulavaa, jatkuvaa kuviota noudattavat tai 

samoja kuvioita sisältävät osat mielletään kokonaisuudeksi (Benyon et al. 2005:114–116).  

 

Ben Shneiderman (1998) on listannut seuraavia tekniikoita käyttäjän huomion saamiseen: 

intensiteetti, merkintä, koko, fontin valinta, välkkyminen, väri, värien vaihtelu sekä ääni. 

Huomion saamisessa intensiteetti on tärkein asia. Käyttäjälle ei saa antaa liikaa ärsykkeitä, 

jotta relevantit ärsykkeet tulevat huomioiduiksi. Etenkään voimakkaita tehokeinoja, kuten 

vilkkumista tai ääntä, ei saa käyttää perusteettomasti, sillä ne ärsyttävät käyttäjää 

merkittävästi ja tavoitteiden vastaisesti heikentävät käytettävyyttä. Merkintä on 

datakomponentin muusta näkymästä rajaava elementti, kuten alleviivaus, alueen rajaus tai 

ilmaisin. Käyttäjän huomio keskittyy kooltaan suuriin komponentteihin, joten niihin on 

suositeltavaa sijoittaa käyttöliittymän tärkein sisältö. Fonttien valinnassa on syytä kiinnittää 

huomiota niiden luettavuuteen. Enintään kolmea fonttia on suositeltavaa käyttää 

käyttöliittymässä. Tätä suuremmat määrät häiritsevät käyttäjää. Väreillä voidaan kohdistaa 
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käyttäjän huomiota. Kuitenkin enintään neljälle värille voidaan antaa käyttöliittymässä jokin 

merkitys, jottei käyttäjä hämäänny tai jopa ärsyynny värien paljoudesta ja merkityksistä. 

Väreillä esitetty tieto on voitava tulkita myös muilla tavoin, koska jopa 10 % miehistä on 

jonkinasteisesti värisokeita (Tognazzini 2012). Vilkkuminen eli tietyn alueen värin vaihtuminen 

ja äänet ovat vaikuttavia tehokeinoja. Tämän takia niillä kannattaa viestiä vain merkittäviä tai 

käyttäjiä juuri sillä hetkellä kiinnostavia muutoksia käyttöliittymässä. Pehmeitä ääniä voidaan 

käyttää positiivisen palautteen antamiseen ja vastaavasti epämiellyttäviä ääniä negatiiviseen 

palautteeseen. (Shneiderman 1998:79–82)  

 

Edward Tuften mukaan datan esittämisessä tärkeimpiä asioita ovat statistiikan näyttäminen, 

käyttäjän huomion saaminen sisältöön graafisen toteutuksen sijasta ja datan välisten erojen 

korostaminen. Lisäksi suurien datasarjojen tulee olla koherentteja sekä esitettynä 

useammalla eri tasolla yleisestä tasosta yksityiskohtaiseen. Kaaviolle on suositeltavaa valita 

ainoastaan yksi päätarkoitus seuraavista: kuvaus, tutkiminen tai taulukointi. Kuvaajassa 

voidaan esittää huomattavasti tekstiä pienemmässä alueessa enemmän dataa tai 

havainnollisemmin kuin teksti. (Tufte 2001:13-53) 

 

Näkymän järjestämiseen Smith ja Mosierin antavat seuraavia ohjeita: tiedon yhtenäisyys, 

tiedon samaistaminen, käyttäjän muistikuorman minimointi, muokattavuus sekä esitetyn ja 

syötettävän datan yhtenäisyys. Tiedon samaistaminen on ihmismielen prosessi, jossa 

käyttäjä ymmärtää eri lähteistä tai alueista saatavan informaation muodostavan loogisen 

kokonaisuuden. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi järjestämällä tieto selkeisiin 

sarakkeisiin. Käyttäjän muistikuorman minimointi tarkoittaa käyttäjän ulkoa muistettavien 

asioiden minimoimista. Käyttäjän on voitavat suorittaa tehtävät mahdollisimman helposti ja 

toisaalta tehtävän seuraavan vaiheen on löydyttävä loogisesti. Nämä vähentävät virheellisesti 

suoritettujen tehtävien määrää. Kokemattomammille käyttäjille kannattaa tarjota kuvaavia 

otsikoita ja yleisiä formaatteja. Joustavuus tarkoittaa käyttöliittymän muutosmahdollisuuksien 

tarjoamista käyttäjälle, kuten rivien tai sarakkeiden järjestämistä tai suodattamista. Esitetyn ja 

syötettävän datan yhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, ettei käyttäjälle näytetä toisistaan 

poikkeavaa dataa ja samaan aikaan pyydetä syöttämään eri muodossa olevaa dataa. (Smith 

& Mosier 1986) 
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Yhtenäisyys on yksinkertaisimpia käytettävyyden heuristiikkoja. Käyttäjät ovat varmempia 

käyttötilanteissa ja uusien ominaisuuksien kokeilussa, jos samat komennot tai toiminnot 

aiheuttavat aina saman seurauksen (Lewis et al. 1989). Sama informaatio tulee näyttää 

kaikissa näkymissä samassa formaatissa ja kohdassa. Näin käyttäjä osaa helposti etsiä 

oikeaa tietoa siirryttäessä eri näkymien välillä. Yksi tapa yhtenäisyyden saavuttamiseen on 

käyttöliittymästandardin noudattaminen, sillä monet ulkoasuun liittyvät asiat on määritelty 

standardissa valmiiksi (Nielsen s.132). Kokonaisvaltainen yhtenäisyyden suunnittelu ulottuu 

ulkoasun lisäksi järjestelmän toiminnallisiin rakenteisiin (Kellogg 1987; Kellogg 1989).  Myös 

Smith ja Mosier esittelevät samankaltaisia ohjeita yhtenäisyydestä. Yhtenäisyydellä 

tarkoitetaan esitysmuodon, sanaston, värien ja muiden vastaavien esitystekniikoiden 

yhdenmukaisuutta järjestelmän sisällä. Tämä voidaan saavuttaa standardoimalla ja 

hallitsemalla näitä ominaisuuksia suunnitteluprosessissa. (Smith & Mosier 1986)  

 

Yhtenäisyydessä tärkeintä on yhtenevyys käyttäjien odotuksiin. Muita tärkeitä osa-alueita ovat 

tärkeysjärjestyksessä: käyttäjäsyötteen tulkinta, näkymättömät rakenteet, näkyvät rakenteet, 

yleinen ulkoasu, yrityksen sisäinen konsistenssi ja alustakonsistenssi. Yhtenäisyyden lisäksi 

myös epäyhtenäisyys on esitettävä selkeästi, jotta käyttäjä huomaa erilaisen 

toiminnallisuuden. (Tognazzini 2012)  

 

2.5.3. Kieli ja terminologia 

Ohjelmistossa käytettävän kielen ja terminologian on perustuttava käyttäjien käyttämään 

kieleen eikä järjestelmälähtöinen terminologiaan (Furnas et al. 1987, Tognazzini 2012). 

Soveltuvin kielen käyttö riippuu toimintaympäristöstä. Esimerkiksi ammattimaisissa 

ohjelmistoissa voidaan käyttää teknisempää kieltä kuin viihdekäytössä. Käyttäjien äidinkielen 

käyttäminen vähentää käännösvirheitä ja kansainvälisiä haasteita. Kaikissa tilanteissa tämä ei 

tietysti ole mahdollista. Sanojen lisäksi myös symbolien ja ikonien tulee noudattaa edellä 

mainittuja heuristiikkoja. Epästandardien merkitysten käyttöä sanavalinnoissa on vältettävä, 

mikäli ne eivät ole käyttäjien kielessä laajalti tunnettuja. Intuitiivisesti ajateltuna käyttäjän 

kielen käyttö onnistuisi helposti kysymällä käyttäjiltä asiasta, mutta tämä ei pidä paikkaansa. 
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Samoille asioille on olemassa niin useita nimiä, ettei lyhyellä haastattelulla useimmiten saada 

sopivinta nimeä. Yksi lähestymistapa on kerätä annetut vaihtoehdot ylös ja tehdä käyttäjille 

kysely näiden pohjalta. (Nielsen 1993:123-125)  

 

2.5.4. Muisti 

Käyttäjän muistikäytön minimointi on tärkeä osa käytettävyyttä, sillä toistuva ohjeiden 

läpikäynti hidastaa tehtävän suoritusta merkittävästi, ja toisaalta käyttäjä saattaa tehdä 

virheitä helpommin toimiessaan muistin varassa. Lähtökohtana on tietokoneen muistin käyttö 

ihmisen muistin sijaan, koska tietokoneen muisti on lähes rajaton verrattuna ihmisen muistiin. 

Muistamisen sijaan ihmisten tulisi voida tunnistaa tietokoneen esittämä informaatio. 

Tietokoneen tulee siis esitellä käyttäjälle lista mahdollisista vaihtoehdoista esimerkiksi 

valikkona, esimerkkinä tai ohjeena. Valikkoon voidaan valmiiksi syöttää mahdolliset arvot, 

jolloin käyttäjät voivat helposti valita sopivan arvon joutumatta muistamaan kaikkia 

vaihtoehtoja. Tekstin syöttökentän viereen voidaan sijoittaa ohje, jossa kerrotaan kenttään 

syötettävästä arvosta. Vielä parempana vaihtoehtona kenttään voidaan asettaa valmiiksi 

esimerkkiarvo, jonka käyttäjä voi muokata haluamakseen. Käyttäjän muistikuormaa voidaan 

vähentää muodostamalla tarkoituksenmukainen määrä koko järjestelmän läpi ulottuvia 

sääntöjä. Näiden avulla käyttäjien ei tarvitse muistaa jokaista yksityiskohtaa itse, vaan 

toimintojen vaikutukset ja kenttien sisällön tarkoitus voidaan jäsentää sääntöjen kautta. 

(Nielsen 1993:129-132) 

 

Muistisuunnittelulla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään käyttäjän 

kognitiivisesti epäluotettavan, lyhytkestoisen ja rajallisen työmuistin käyttöä. 

Muistisuunnittelun periaatteita ovat osiin jakaminen, lyhyet tehtävät, pysyvyys, työmuistin 

ylikirjoittamattomuus, jatkuva palaute, tilannekuva ja johdonmukaisuus. Osiin jakamisella 

tarkoitetaan hallittavan tiedon jakamista pienempiin, helpommin omaksuttaviin ja muistettaviin 

osa-alueisiin. Tehtävien lyhyys tarkoittaa sitä, ettei käyttäjän tarvitse muistaa monimutkaista 

ja pitkää työvaiheiden ketjua saavuttaakseen tavoitteensa, vaan ketju on mahdollisimman 

lyhyt ja pyrkii ohjaamaan käyttäjää oikeaan ratkaisuun. Pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, ettei 

näytöllä tuoda lyhyiksi aikaa näkyviin tärkeää tietoa, joka viedään tämän jälkeen pois. 
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Työmuistin ylikirjoittamattomuudella tarkoitetaan sitä, ettei käyttöliittymä saa antaa käyttäjälle 

muita tehtäviä yhden tehtävän aikana, jolloin alkuperäisen tehtävän työmuisti tulee 

ylikirjoitetuksi. Jatkuvalla palautteella kerrotaan käyttäjälle, mitä on juuri tapahtunut ja mitä 

voidaan tehdä seuraavaksi. Käyttäjälle on tarjottava selkeä tilannekuva siitä, missä kohtaa 

prosessia ollaan. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi näyttämällä käyttäjälle palkki 

asennusvelhon edistymisestä. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan näkymän sisäistä ja 

toisaalta eri näkymien välistä yhtäläistä ulkoasua, terminologiaa, värien käyttöä sekä 

toiminnallisuutta. Näin käyttäjän on helpompaa käyttää koko käyttöliittymää totuttuaan yhteen 

näkymään. (Reason 1990:236) 

 

Gerhadt-Powals esittelee lisäksi muutamia periaatteita käyttäjän muistikuorman 

pienentämiseksi: työtehtävien automatisointi, tiedon jäsentäminen, uuden tiedon tulkinnan 

avustaminen sekä tietokeskeisten tehtävien rajoittaminen. Työtehtävien automatisointi 

vapauttaa kongitiivista muistia korkeamman tason tehtävien suorittamisessa ja toisaalta 

vähentää käyttäjien turhautumista yksinkertaisten työtehtävien suorittamisessa. 

Automatisoitavia tehtäviä ovat muun muassa päässälasku, arviointi, vertailu ja epäolennainen 

ajattelu. Päässälaskussa ihminen tekee huomattavasti tietokonetta enemmän virheitä. 

Arvioinnit ja vertailut vaativat kokemusta ja ymmärrystä asiasta sekä toisaalta päättelyä. 

Nämä kaikki toimenpiteet vievät aikaa ja resursseja halutun päämäärän saavuttamiseen 

välttämättä vaadituilta askelilta. Tällainen tarpeeton ajattelu hankaloittaa etenkin 

kokemattomampien työntekijöiden työskentelyä. Tiedon sulauttamisella tarkoitetaan 

matalamman tason tiedon sulauttamista ja yhdistämistä korkeamman tason kokonaisuuksiksi. 

Käyttäjänhelpompi ymmärtää pienemmistä kokonaisuuksista muodostuvaa käyttöliittymää, 

joka voidaan ottaa haltuun pala kerrallaan. Uuden tiedon tulkinnan avustaminen tarkoittaa 

käyttäjälle uuden tiedon ymmärtämisen helpottamista tarjoamalla käyttäjälle tuttuun 

viitekehykseen liittyviä tietoja. Uuden tiedon esittämisessä on tärkeää käyttää jokapäiväisiä 

termejä ja metaforia (Gerhadt-Powals 1996). 

 

2.5.5. Palaute 

Järjestelmien tulisi antaa käyttäjälle jatkuvaa palautetta (Duis & Johnson 1990). Palautetta 
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tulisi antaa järjestelmän tilasta ja käyttäjän syötteen käsittelystä. Virhepalautteen lisäksi 

käyttäjälle on tärkeää antaa myös positiivista palautetta. Palautteen tulee olla yksiselitteistä ja 

eksaktia. Siitä tulee selvitä, mitä käyttäjä tai järjestelmä on tehnyt tai tekemässä. 

Peruuttamattomista toiminnoista, kuten tiedostojen poistosta, on hyvä pyytää käyttäjältä 

vahvistus. Osa palautteesta on aikasidonnaista, eikä siitä ole käyttäjälle hyötyä tietyn 

aikajakson jälkeen (Nielsen 1993:134). Esimerkiksi tiedostonsiirrossa eteneminen tiettyyn 

kohtaan on merkityksellistä käyttäjälle ainoastaan tiedostonsiirron päättymiseen asti.  

 

Palauteajan merkitys korostuu pidempään kestävien toimintojen kohdalla. Alle 100 ms 

kestävissä toiminnoissa palautetta ei tarvita, koska käyttäjälle syntyy vaikutelma toiminnon 

reaaliaikaisuudesta. Tätä pidemmissä, kuitenkin alle yhden sekunnin toiminnoissa, käyttäjä 

huomaa viiveen toiminnon käynnistämisen ja tuloksen saamisen välillä, mutta erityistä 

palautetta ei silti tarvita. Yli 10 sekunnin toiminnoissa käyttäjän keskittyneisyys herpaantuu, ja 

käyttäjä haluaa todennäköisesti tehdä muita toimenpiteitä samalla. Etenkin, jos toiminnon 

suoritusaika vaihtelee merkittävästi, käyttäjälle on näytettävä arvio suorituksen jäljellä 

olevasta kestosta tai vähintään jokin päivittyvä komponentti, josta käyttäjä voi nähdä 

suorituksen edistyvän (Miller 1968; Card et al. 1991). 

 

Järjestelmävirheiden sattuessa käyttäjälle pitäisi lähettää palautetta. Usein järjestelmiä ei 

kuitenkaan ole suunniteltu toimimaan näin, vaan ne tuottavat huonointa mahdollista palautetta 

eli jättävät palautteen lähettämättä. Järjestelmävirheiden esiintyessä järjestelmän tulisi 

lähettää selkeitä virheviestejä liittyen vikaan. (Nielsen 1993:137) 

 

Viiveen välttämisessä ohjelman jakaminen useampaan säikeeseen, nopeuttaminen ja 

käyttäjän kokeman viiveen välttäminen ovat toimiva keinoja. Käyttäjän kokemaa viiveettä 

saadaan lyhennettyä seuraavien aikasääntöjen avulla (Tognazzini 2012):  

• Havainnoi painikkeen painallus 50 ms aikana.  

• Näytä animoitu tiimalasi käyttäjälle jos toiminta kestää alle kaksi sekuntia.  

• Näytä käyttäjälle odotusajan arvio tätä pidemmissä viiveissä esimerkiksi latauspalkin 

avulla.  

• Anna selkeä ilmoitusviesti yli 10 sekuntia kestävien operaatioiden valmistumisesta. 
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2.5.6. Reitit ja liikkuminen 

Selkeästi merkityt poistumisreitit lisäävät käyttäjän hallinnan tunnetta. Poistumiskeinojen 

puuttuminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tunteen loukkuun jäämisestä. Käyttäjät oppivat 

nopeasti tukeutumaan peruuta- ja poistu-painikkeisiin, joten niitä kannattaa sijoittaa 

johdonmukaisesti läpi järjestelmän. Lähtökohtaisesti käyttäjät tekevät virheitä, joista 

palautumiseen on hyvä tarjota toimintatapoja. (Nielsen 1993:138) 

 

Oikopolut ovat kehittyneempiä käyttäjiä varten suunniteltuja reittejä toimintojen nopeampaan 

suorittamiseen. Niiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole auttaa kokemattomia käyttäjiä 

toimintojen suorittamisessa. Tyylipillisiä oikopolkuja ovat esimerkiksi näppäimistöoikotiet. 

Käyttäjille kannattaa tarjota mahdollisuus siirtyä suoraan tiettyyn toimintoon tai kohtaan 

järjestelmässä. Usein tämä toteutetaan esimerkiksi tiedostojärjestelmissä linkittämällä tietty 

alias tiettyyn komentoon tai komentosarjaan (Nielsen 1993:139–140). Käyttäjien on voitava 

toistaa viimeisimmät komennot, sillä tutkimusten mukaan kolmannes suoritetuista 

komennoista on identtinen jonkin viiden viimeisen komennon kanssa (Greenberg & Whitten 

1988). 

 

Tognazzini on listannut useita periaatteita liittyen käyttöliittymässä liikkumiseen ja reitteihin. 

Näitä ovat ennakointi, tutkittava käyttöliittymä, tilan paikannus, näkyvä liikkuminen ja 

oletukset. Käyttäjän halujen ja tarpeiden ennakoinnilla käyttöliittymän käyttöä voidaan 

nopeuttaa merkittävästi ja toisaalta käyttäjä saadaan todennäköisemmin valitsemaan oikein. 

Esimerkiksi edellisten hakusanojen ehdottaminen uudeksi hauksi on esimerkki ennakoinnista. 

Tutkittavalla käyttöliittymällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjää kannustetaan tutkimaan 

käyttöliittymää ja kokeilemaan sen ominaisuuksia. Tämä onnistuu tarjoamalla käyttäjälle 

selkeästi merkittyjä reittejä, staattisia navigointipalkkeja, toimintojen peruutusmahdollisuus, 

tehokäyttäjille yksityiskohtia sekä selkeä sulkemispainike. Tilan paikannuksella tarkoitetaan 

käyttäjän tilan selvittämistä järjestelmästä tarvittaessa. Tähän voi liittyä muun muassa 

käyttäjän sijainti järjestelmässä sekä käyttäjän suorittamat edelliset toimenpiteet.  Näitä tietoja 

voidaan hyödyntää tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuus jatkaa työskentelyä siitä kohdasta, 
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mihin hän edellisellä kerralla jäi. Näkyvällä liikkumisella tarkoitetaan selkeiden ja näkyvien 

navigointitoiminnallisuuksien rakentamista. Useimmat käyttäjät eivät osaa tai halua rakentaa 

mieleensä ajastuskarttoja järjestelmässä liikkumisesta. Tällaista näkymätöntä liikkumista on 

pyrittävä välttämään. Oletuksilla tarkoitetaan asetuksiin syötettäviä valintoja, joilla voidaan 

muuttaa käyttöliittymän käyttäytymistä käyttäjän preferenssien mukaan. Käyttäjä voi 

esimerkiksi muokata valikkopainikkeiden järjestystä. (Tognazzini 2012) 

 

2.5.7. Virheet 

Virheviestien suunnittelussa suositellaan käyttämään selkeitä virheviestejä, enintään 

muutamaa kirjasinta sekä välttämään liiallista tehokeinojen käyttöä. Lisäksi tunnettujen 

värikoodien käyttöä suositellaan. Näitä ovat esimerkiksi vihreä, joka liitetään usein 

toimivuuteen tai onnistumiseen, sekä punainen, joka liitetään virheeseen tai ongelmaan 

(Durrett 1987). Värejä kannattaa kuitenkin käyttää enintään viidestä seitsemään, sillä 

useampien värien erottaminen ja niiden merkitysten muistaminen on normaalikäyttäjälle hyvin 

haastavaa (Durrett & Trezona 1982). Selkeissä virheviesteissä ongelma kuvataan helposti 

ymmärrettävää kieltä käyttäen, mutta toisaalta virheen syy myös ilmoitetaan käyttäjälle. 

Yleisiä virheviestejä, kuten ’yleinen virhe’ kannattaa välttää, koska nämä eivät ole 

havainnollisia eivätkä anna käyttäjälle lisäinformaatiota virheeseen liittyen. Kokonaan isoilla 

kirjaimilla kirjoitettua tekstiä ei saa käyttää, koska sen lukeminen on hidasta, ja toisaalta 

käyttäjälle annetaan mielikuva siitä, että järjestelmä huutaa viestin (Nielsen 1993:119). 

Huomion kiinnittävien tehokeinojen käytössä kannattaa olla varovainen. Useammat vilkkuvat, 

liikkuvat tai ääntä tai videota sisältävät yksityiskohdat vievät käyttäjän huomiota ja 

hankaloittavat käyttäjän keskittymistä olennaisiin asioihin (Reason 1990:236). Käyttäjän 

syöttäessä liian pitkiä arvoja tekstikenttiin on järjestelmän huomautettava tästä selkeällä 

virheviestillä ja annettava käyttäjälle mahdollisuus korjata syötettä (Nielsen 1993:124–125). 

 

On olemassa useita tilanteita, joissa käyttäjän tiedetään tekevän helposti virheitä. Käyttäjän 

joutumista niihin voidaan välttää määrätietoisella suunnittelulla (Norman 1983; Reason 1990; 

Senders & Moray 1991:19–80). Virheen välttämiseen auttavat yksinkertaiset rakenteet, 

toiminnan vaikutusten näkyvyys, luonnollinen tavoitteiden linkitys toimintoihin, virheisiin 
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varautuminen ja standardointi. Yksinkertaiset rakenteet minimoivat käyttäjän epäluotettavan 

kognitiivisen työmuistin käytön. Toiminnan vaikutusten näkyminen helpottaa käyttäjiä 

huomaamaan mahdolliset virheet. Virheisiin voidaan varautua ottamalla niiden esiintyminen 

huomioon järjestelmäsuunnittelussa, muun muassa helpottamalla toimintojen peruuttamista ja 

vaikeuttamalla peruuttamattomien toimintojen suorittamista. Tavoitteiden liittäminen 

toimintoihin helpottaa oikean toiminnon valintaa ja vähentää samalla virheitä. Viimeisenä 

keinona standardoinnilla voidaan jollain tasolla vähentää virheitä, mutta se saattaa samalla 

heikentää käytettävyyttä. (Reason 1990:236)  

 

Käyttäjän työ ei saa missään tilanteessa hävitä. Nykyaikaisissa järjestelmissä työt suojataan 

esimerkiksi virtakatkoksen tai verkkoyhteyden katkeamisen sattuessa häviämiseltä 

tallentamalla sitä jatkuvasti ja varautumalla virhetilanteisiin. (Microsoft 2012) 

 

2.5.8. Ohjeet 

Ohjeilla ja dokumentaatiolla voidaan tukea järjestelmän käyttöä. Käytettävyyssuunnittelussa 

suositellaan pitämään tavoitteena helppokäyttöisyyttä siinä määrin, ettei erillistä opastusta tai 

käyttöohjetta tarvita. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista monimutkaisempien järjestelmien 

kanssa. Dokumentteja ja ohjeita saatetaan tavallisen käytön lisäksi hyödyntää myös 

käyttötaitojen kehittämiseen (Nielsen 1993:148–149). Todellisuudessa useimmat ihmiset eivät 

lue ohjekirjoja (Rettig 1991). Käyttäjän tutustuvat mieluummin järjestelmän toiminnallisuuksiin 

kokeilemalla niitä (Carroll & Rosson 1987). Eräs lähestymistapa dokumentointiin on 

minimalistinen ajattelumalli. Malli on eräänlainen vastaliike laajoihin ohjekirjoihin, joita 

käyttäjille yleensä annetaan. Tavoitteena on antaa käyttäjälle vain välttämättömät ohjeet 

käytön aloitukseen. Malli lähtee oletuksesta, etteivät käyttäjät kuitenkaan lue laajoja 

ohjekirjoja, joten pienempi, paikoin jopa puutteellinen ohje, antaa käyttäjälle helpon 

lähestymisen käyttöön käytännön tilanteiden kautta (Carroll et al. 1987–1988). 

 

2.6. Ympäristökohtaiset suunnitteluohjeistot 
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Yleisten ohjeistusten ohella useimmille ympäristöille on tehty ympäristökohtaisia 

suunnitteluohjeistoja. Tässä alaluvussa käydään läpi Windows 7 ja Web 1.5 -suunnittelua 

varten tehdyt ohjeistot. Näiden ohjeistojen valinta on perusteltu luvussa 2.  

 

2.6.1.  Windows 7 -ohjeistus 

Windows 7 on Microsoftin vuonna 2009 julkaisema käyttöjärjestelmä. Microsoft on laatinut 

Windows-ohjelmien kehittämistä varten käyttäjäkokemus interaktion ohjeistuksen. 

Seuraavissa luvuissa esitellään tämän ohjeistuksen periaatteita. (Microsoft 2012) 

 

2.6.1.1. Kontrollit 

Seuraavia kontrolleja käydään ohjeistuksessa läpi:  

• Kupla 

• Valintalaatikko 

• Pudotusvalikko 

• Komentopainike 

• Listalaatikko 

• Ryhmälaatikko 

• Listanäkymä 

• Notifikaatti 

• Latauspalkki 

• Radiopainike 

• Hakulaatikko 

• Tilapalkki 

• Välilehti 

• Tekstilaatikko 

• Vihje  
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Kupla on pieni erikoisehdosta tai tilasta ilmoittava ponnahdusikkuna. Kuplaa kannattaa 

käyttää välittömään ja suppean palautteen antamiseen yleensä tahattomista syötteistä tai 

ei-kriittisistä ongelmista (Kuva 2). 

 
Kuva 2. Kupla (Microsoft 2012) 

 

Valintalaatikkoa kannattaa käyttää ainoastaan asetuksen päälle tai pois laittamiseen. 

Selitetekstin on oltava yksiselitteinen. Useampia samaan aiheeseen liittyviä 

valintalaatikoita voidaan erottaa muusta käyttöliittymästä rajaamalla ne nelikulmion sisälle, 

jolloin muodostuu ryhmälaatikko (Kuva 3). 

 
Kuva 3. Valintalaatikko (Microsoft 2012) 

 

Radiopainike on lista vaihtoehdoista, joista käyttäjä voi valita vain yhden. Jos vaihtoehtoja 

on enemmän kuin kaksi tai ne ovat toisensa pois sulkevia, radiopainikkeet ovat hyvä 

vaihtoehto. Valintojen määrän kasvaessa radiopainikkeet kannattaa jäsentää listaksi tai 

puunäkymäksi (Kuva 4). 

 
Kuva 4. Radiopainike (Microsoft 2012) 

 

Komentopainike suorittaa välittömästi jonkin toiminnon. Komentopainikkeiden sijaan 

kannattaa käyttää linkkiä tekstin sisällä, navigoinnissa, toissijaisissa toiminnoissa, pitkillä 

nimikkeillä sekä valikoissa.  

 



32 
 

Pudotusvalikolla käyttäjä valitsee yhden vaihtoehdon listan arvoista. Yhdistelmälaatikko on 

pudotusvalikko, johon käyttäjä voi itse syöttää arvon valmiiden arvojen lisäksi (Kuva 5). 

 
Kuva 5. Pudotusvalikko (Microsoft 2012) 

 

Listalaatikko on pudotusvalikon tyyppinen valikon esitystapa. Siinä vaihtoehtojen 

näkeminen ei kuitenkaan vaadi pudotusvalikon avaamista, vaan osa vaihtoehdoista on heti 

näkyvillä. Lisäksi useampien vaihtoehtojen valinta on mahdollista (Kuva 6). 

 
Kuva 6. Listalaatikko (Microsoft 2012) 

 

 Listanäkymä on muokattava näkymä datajoukkojen, kuten tiedostolistausten, 

esittämiseen. Jos dataa täytyy voida järjestää tai sarakkeiden leveyttä ja järjestystä 

muuttaa, listanäkymä on listalaatikkoa parempi vaihtoehto (Kuva 7). 

 
Kuva 7. Listanäkymä (Microsoft 2012) 

 

Latauspalkilla voidaan esittää toiminnon edistyminen. Sitä kannattaa käyttää 5-120 

sekuntia kestäville toiminnoille, jotka eivät vaadi käyttäjältä lisätoimenpiteitä. 
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Liukusäätimellä käyttäjä voi valita arvon jatkuvalta väliltä. Palkki näyttää arvoalueen ja 

ilmaisin valitun arvon (Kuva 8). 

 
Kuva 8. Latauspalkki (Microsoft 2012) 

 

 

 

Notifikaatti on ohjelman tilan muutoksesta ilmoittava ponnahdusikkuna. Notifikaattia 

kannattaa käyttää latauspalkin sijaan, jos toiminta kestää yli kaksi minuuttia, koska 

käyttäjä voi tällöin keskittyä muihin asioihin toiminnon aikana (Kuva 9). 

 
Kuva 9. Notifikaatti (Microsoft 2012) 

 

Hakulaatikolla käyttäjä voi helposti hakea dataa suuresta datamäärästä ja useista 

sijainneista. Hakulaatikko voi aloittaa haun jo hakusanan syöttämisen aikana tai vasta 

haku-painiketta painettaessa (Kuva 10). 

 
Kuva 10. Hakulaatikko (Microsoft 2012) 

 

Välilehdillä voidaan esittää toisiinsa liittyvää informaatiota erillisellä nimetyillä sivuilla. Niitä 

kannattaa käyttää, jos tieto ei mahdu yhdelle sivulle (Kuva 11). 

 
Kuva 11. Välilehti (Microsoft 2012) 
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Tilapalkilla voidaan esittää tietoa ohjelman tilasta ohjelman pääikkunan alalaidassa. Siihen 

voidaan sijoittaa myös muita kontrolleja. Kokemattomat käyttäjät hyödyntävät harvoin 

tilapalkkia (Kuva 12) 

 
Kuva 12. Tilapalkki (Microsoft 2012) 

 

Tekstilaatikon avulla käyttäjät voivat esittää, syöttää ja muokata dataa. Jos mahdolliset 

syötteet muodostavat ennalta määritellyn joukon, kannattaa käyttää pudotusvalikkoa 

tekstilaatikon sijaan. Lisäksi tekstilaatikkoa ei kannata käyttää ennalta määrätyssä 

muodossa olevan tiedon, kuten päivämäärän syöttämiseen (Kuva 13). 

 
Kuva 13. Tekstilaatikko (Microsoft 2012) 

 

Vihje on hiiren painikkeen päälle vietäessä ilmestyvä ponnahdusikkuna, joka kertoo 

lisätietoja painikkeen toiminnasta (Kuva 14) 

 
Kuva 14. Vihje (Microsoft 2012) 

 

2.6.1.2. Komennot 

Komentoja voidaan käyttää kolmen erityyppisen valintarakenteen kautta: valikko, 

työkalupalkki ja nauha. Valikko on lista komentoja, joita käyttäjä voi käyttää tietyssä 

kontekstissa. Tietyssä tilanteessa toimimattomat komennot on usein merkitty 

himmennetyllä tekstillä. Näytön yläreunassa sijaitsevassa valikkopalkissa on yleensä 

useita valikkokategorioita, joista aukeaa pudotusvalikoita. Kategorioilla voi edelleen olla 

alivalikoita.  
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Valikoita voidaan sijoittaa eri kohtiin käyttöliittymää. Kontekstimenu on oikealla hiiren 

painikkeella avattava lyhyt pudotusvalikko, josta löytyy kyseiseen toimenpiteeseen liittyviä 

komentoja. Valikkopalkkia kannattaa käyttää pääikkunassa useiden valikko-objektien 

esittämiseen, etenkin valikko-objektien liittyessä koko ohjelman käyttöön. Valikkopalkissa 

kategorioita kannattaa olla enintään kymmenen ja yhdessä kategoriassa 4-25 selkeisiin 

läheisiin ryhmiin lajiteltua valikko-objektia. Työkalupalkkia voidaan käyttää valikon sijaan 

tai sen kanssa. Työkalupalkkeja kannattaa käyttää pääikkunassa tarjoamaan nopea pääsy 

pieneen määrään toimintoja, jotka voidaan havainnollisesti esittää kuvakkeilla. Niiden 

ensisijaisena tavoitteena on tehostaa käyttöä, minkä takia käyttäjän kannattaa antaa 

mahdollisuus muokata niitä. Työkalupalkkeja voidaan käyttää palettina. Nauha on 

komennot ryhmiin useille välilehdille näytön yläreunaan järjestävä palkki, jolla voidaan 

korvata työkalu- ja valikkopalkit. Nauha helpottaa komentojen löytämistä. Pientä määrää 

komentoja ei kannata esittää nauhalla, vaan jollakin yksinkertaisemmalla rakenteella, 

kuten työkalupalkilla. (Microsoft 2012) 

 

2.6.1.3. Teksti ja viestit 

Tekstiä esiintyy käyttöliittymissä staattisena tekstinä ja kontrollien otsikkokentissä. 

Länsimaisissa kulttuureissa käyttäjät lukevat tekstiä vasemmalta oikealle ja ylhäältä 

alaspäin. Käyttäjät haluavat keskittyä työtehtäviinsä eivätkä käyttöliittymään. Käyttäjä 

silmäilee usein käyttöliittymää jättäen lukematta varsinkin tarpeettomilta näyttävät 

tekstialueet. Käyttöliittymän tekstien saama huomio vaihtelee. Käyttäjien huomio kiinnittyy 

ensin otsikoihin, etenkin sen hetkiseen tehtävään liittyviin. Viimeisenä käyttäjät tutustuvat 

staattiseen tekstiin, jos tuntevat sen välttämättömäksi. Yleisesti käyttäjän lukeminen 

etenee seuraavassa järjestyksessä: 

1. Interaktiiviset kontrollit keskellä 

2. Suorita painikkeet 

3. Interaktiiviset painikkeet muualla 

4. Yleiset ohjeet 

5. Tarkentavat lisäselitykset 

6. Ikkunan otsikko 

7. Muu staattinen teksti käyttöliittymän pääosassa 

8. Alateksti 
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Turha teksti heikentää käyttöliittymän toimivuutta, koska se vie huomiota tärkeiltä asioilta 

ja toiminnoilta. Sanoja ei saa olla tekstissä liikaa. Liian pitkät tekstit eivät houkuttele 

käyttäjää lukemaan niitä. Teksti tulee kirjoittaa käänteisen pyramidin muodossa eli 

ensimmäisenä tärkein asia ja sen jälkeen yksityiskohdat. Käyttöliittymän osista on oltava 

tarvittaessa linkki ohjeisiin. Objektien nimet ja otsikot kannattaa valita yksiselitteisiksi ja 

selkeiksi. Käyttäjän on saatava niistä käsitys objektin toiminnasta. Lihavoinnilla kannattaa 

merkitä tekstin osat, jotka käyttäjän on pakko lukea. (Microsoft 2012) 

 

Tekstin tyylin ja sävyn toteutukseen annetaan ohjeistuksessa seuraavat ominaisuudet: 

tarkka, rohkaiseva, objektiivinen, käyttäjäkeskeinen, arkikieli, luotettava ja asiantunteva. 

Tekstin tulee olla teknillisesti tarkkaa ja rohkaista käyttäjää toimimaan käyttöliittymässä. 

Kielen kannattaa olla objektiivista, jotta käyttäjä näkee selkeästi mitä seuraavaksi on 

tehtävä. Kieltä kannattaa kirjoittaa käyttäjän, ei kehittäjän näkökulmasta. Käyttäjien pitäisi 

tuntea löytävänsä relevanttia ja käyttökelpoista informaatiota. Lisäksi kielessä ei saa olla 

kirjoitusvirheitä, koska se luo käyttäjälle mielikuvan viimeistelemättömyydestä ja heikentää 

luottamusta käyttöliittymää kohtaan. Arkikielen käytöllä tarkoitetaan normaaleissa 

kommunikaatiotilanteiden mukaisen kielen käyttöä. Samalla vältetään 

kapulakielimäisyyksiä. Uusia sanoja tai merkityksiä sanoille tulee välttää, kielen tulee olla 

tarkkaa ja mahdollisimman yksiselitteistä. (Microsoft 2012) 

 

Hyvässä virheviestissä on ongelma, syy ja ratkaisu. Hyvät virheviestit ovat relevantteja, 

käyttäjäkeskeisiä, lyhyitä, selviä, tarkkoja, harvinaisia ja kohteliaita. 

Käyttäjälle näytettävät virheviestit eivät saisi olla (Microsoft 2012): 

1. epäolennaisia 

2. onnistumisesta kertovia 

3. ylipitkiä 

4. kehittäjän näkökulmasta tehtyjä 

5. liian voimakkaita 

6. käyttäjiä syyttäviä 

7. kehittäjien virheviestejä 

8. epätarkkoja 

 

Varoitusviesti on kupla, notifikaatio tai dialogilaatikko, joka varoittaa käyttäjää mahdollisesti 

myöhemmin virheen aiheuttavasta tilasta. Oikean esitystavan valinta riippuu varoituksen 
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tyypistä, kriittisyydestä ja lähteestä. Varoitusviesteissä kannattaa käyttää juuri siihen 

tarkoitettuja kuvakkeita, ei virheviesteihin tarkoitettuja kuvakkeita. Tarvittaessa 

varoitusviestilaatikosta on voitava estää sitä näkymästä uudelleen. Oletukseksi kannattaa 

aktivoida turvallisin valinta. (Microsoft 2012) 

 

Varmistusdialogi on käyttäjältä toiminnon jatkamisesta kysyvä viesti. Se näytetään 

käyttäjän tekemän toiminnon suorana seurauksena varmistamaan käyttäjän valitsema 

toiminto. Siinä on yksinkertainen kysymys kahdella tai useammalla vaihtoehdolla. 

Varmistusviestejä voidaan poistaa tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuus peruttaa tehty 

toiminto ja toisaalta estämällä virheiden syntyminen. (Microsoft 2012) 

 

2.6.1.4. Interaktio ja ikkunat 

Käyttäjäinteraktio tapahtuu useimmiten näppäimistön ja hiiren avulla. Näiden lisäksi 

erilaisia kosketukseen perustuvia laitteita, kuten kosketusnäyttöjä ja piirtopöytiä voidaan 

käyttää. Tietyille näppäimille on päätetty tietty toiminnallisuus käytettävästä ohjelmasta 

riippumatta. Esimerkiksi tabulaattori siirtyy seuraavaan komponenttiin käyttöliittymässä, 

jolloin käyttäjä voi esimerkiksi syöttää siihen tekstiä. Edistyneitä käyttäjiä varten on luotu 

erilaisia pikanäppäimiä  yleisimpien komentojen nopeuttamiseksi. Hiiri on pääasiallinen 

interaktiolaite Windows-käyttöjärjestelmissä. Käyttäjän täytyy voida nähdä painamatta 

objektia, voiko sitä painaa.  

Klikattavien objektien koon on oltava vähintään 16x16 pikseliä. Käyttöjärjestelmään 

määritellyllä kahden painalluksen välillä voidaan erottaa kaksi painallusta yhdestä 

kaksoispainalluksesta. Myös muilla tavoin voidaan välttää käyttäjän virhepainalluksiin 

reagointia. Hiiren rullan pitää vaikuttaa siihen ikkunaan, jonka päällä hiiri on. Hiiren 

osoittimen saa piilottaa ainoastaan diaesityksen aikana tai jos hiirtä ei ole kytkettynä 

tietokoneeseen. Kursori ei saa vilkkua ennen kuin fokus on tekstikentässä, koska tämä 

toimii käyttäjälle kehotuksena ryhtyä syöttämään tekstiä. Kaikki käyttäjät eivät pysty 

käyttämään hiirtä, joten kaikki hiirellä tehtävät toiminnot on voitava tehdä myös 

näppäimistöllä. (Microsoft 2012) 

 

Ikkunat ovat käyttöliittymän perusrakennuspalikoita, joiden sisällä ohjelmat toimivat. 

Ikkunan ulkoasu kannattaa testata ainakin seuraavilla resoluutioilla: 800x600, 1024x768 ja 

1200x900. Testauksessa kannattaa kiinnittää huomiota komponenttien asetteluun. 
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Ikkunan otsikkopalkissa on näytettävä Sulje-painike, kaikissa muissa paitsi 

kysymysikkunoissa. Pääikkunoissa ja pitkään kestävissä sekundääri-ikkunoissa on 

näytettävä Pienennä-painike.  Kooltaan muunneltavissa ikkunoissa on oltava 

minimoi/maksimoi-painike. Ikkunan oletuskoko voi olla suuri, jos suurta kokoa pystytään 

hyödyntämään tehokkaasti. (Microsoft 2012) 

 

Dialogi on sekundäärinen ikkuna, jolla voidaan pyytää käyttäjän vahvistusta toimintoon tai 

tarjota informaatiota. Käyttäjä voidaan pakottaa vastaamaan dialogiin ennen muiden 

toimintojen käyttämistä. Dialogissa ei koskaan ole valikkopalkkia, tilapalkkia tai 

vieritysmahdollisuutta. Tiettyyn objektiin liittyvät dialogit kannattaa esittää lähellä tätä 

objektia. Näin käyttäjä ymmärtää objektien välisen yhteyden. Latausdialogilla voidaan 

esittää pitkään kestävän tehtävän eteneminen. Asennusvelho on monivaiheisten tehtävien 

suorittamiseen tehty apuri, joka avustaa käyttäjää. Ikkunakoon on pystyttävä näyttämään 

kaikki tieto ilman vieritystä. Poista velhosta kaikki epäolennaiset kohdat ja vältä 

haarautumia. Varmista käyttäjien merkittävät peruuttamattomat toiminnot. Vältä teknisten 

yksityiskohtien esittämistä. 

(Microsoft 2012) 

 

2.6.1.5. Visuaalisuus 

Visuaalinen hierarkia perustuu komponenttien välisen tärkeyden selkeään esittämiseen. 

Hierarkia ohjaa käyttäjän havainnoinnin aloituskohtaan. Elementtien kuuluu olla järjestetty 

selkeisiin ryhmiin. Tehokas asettelu on myös skaalattava, mahdollisimman yksinkertainen, 

yhtenäinen sekä laitteistoriippumaton. Käyttäjän on myös helposti löydettävä haluamansa 

elementti. Komponenttien läpikäyntijärjestys riippuu niiden asettelusta. Käyttäjät 

keskittyvät useimmiten kulloiseenkin tehtävään ja silmeilevät tekstin läpi. Etenkin suuret 

tekstialueet jäävät usein havainnoimatta. Käyttäjät keskittyvät keskeisiin kontrolleihin, 

kuten painikkeisiin ja vetovalikoihin. (Microsoft 2012) 

 

Teksti on käyttöliittymän tärkein elementti, jonka käsittelyyn käyttäjillä kuluu suurin osa 

käyttöliittymään käytetystä ajasta. Tekstin fontin on hyvä noudattaa käyttäjän 

järjestelmäasetuksissa määrittämiä sääntöjä. Tekstin on syytä erottua selkeästi taustasta 

helpon luettavuuden mahdollistamiseksi. Tehokeinona tekstiä voidaan alleviivata linkin 
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esittämiseksi, lihavoida korostamiseksi tai kursivoida lainauksen merkiksi. Näitä 

tehokeinoja ei tule yhdistää. (Microsoft 2012) 

 

Värit ovat tärkeä osa käyttöliittymäsuunnittelua. Niihin liitetään tiettyjä merkityksiä, ja ne 

saavat esiin tunteita. Näyttöteknologian käyttämä RGB-värijärjestelmä (Red Green Blue) ei 

vastaa ihmisen käsittämää värien esitystapaa. Esimerkiksi tietyn värin lisääminen 

värisekoitukseen ei tuota välttämättä odotettua lopputulosta. Värejä voidaan käyttää 

tarkoituksen, objektin tilan tai eroavaisuuden esittämiseen. Tietyillä väreillä tarkoitetaan 

usein tiettyjä asioita, kuten punainen viittaa virheeseen ja vihreä onnistumiseen tai 

odotettuun tilaan. Värit toimivat myös huomionkiinnittäjinä. (Microsoft 2012) 

 

Ikonit ovat tiedostoja, kansioita tai ohjelmia esittäviä kuvakkeita ja toisaalta niihin viittaavia 

linkkejä. Kaksiulotteisia ikoneja käytetään tiedostojen esittämiseen, kolmiulotteisia 

ohjelmien. Ikoneille on määritelty tarkat koot. (Microsoft 2012) 

 

Animaatioilla ja siirtymillä voidaan tehdä ohjelmasta havainnollisempi, sulavamman 

oloinen, luonnollinen ja laadukkaampi. Toisaalta ne voivat myös ärsyttää liiallisesti tai 

väärin käytettyinä. Animaatiot saattavat häiritä keskittymistä olennaisiin asioihin. Molempia 

tulee käyttää ainoastaan perustellusta syystä. Toteutuksen on tunnuttava ja näytettävä 

sulavalta. Animaatiot ja siirtymät kestävät yleensä alle sekunnin, pisimmilläänkin vain 

muutamia sekunteja. Hitaat animaatiot luovat käyttäjälle tunteen hitaasta 

toiminnallisuudesta. (Microsoft 2012) 

 

Grafiikkaelementit havainnollistavat suhteita, hierarkiaa ja toisaalta korostavat 

komponentteja. Grafiikkaa voidaan käyttää tiedon havainnollistamiseen, taustakuvana, 

palkkina, ryhmittelijänä, erottajana, varjona tai kahvana. Grafiikalla esitettävä tieto on aina 

esitettävä myös muissa muodoissa. (Microsoft 2012) 

 

2.6.2. Web 1.5 

Web 1.5-ohjeistukseksi päätin valita Sarah Hortonin ja Patrick J. Lynchin Web Style 

Guiden kolmannen painoksen, koska kirja on kaupallisesti suosittu ja yhteistyössä 

arvostetun Yalen yliopiston kanssa toteutettu. Web 1.5 -ohjeistuksesta on tehty paljon 

kirjallisuutta, mutta monilta teoksilta puuttuu akateeminen luotettavuus.  
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2.6.2.1. Käyttöliittymäsuunnittelu 

Navigoinnin neljä keskeisintä komponenttia ovat nykyisen sijainnin hahmotus, seuraavan 

askelen päättäminen ja yleiskäsitys käyttöliittymästä. Nykyisestä sijainnista käyttäjän on 

hahmotettava sen suhde muihin sijainteihin käyttöliittymässä. Lisäksi käyttäjän on saatava 

selville, onko nykyinen sijainti haluttu. (Horton & Lynch 2012: 95–120) 

 

Web-sivulla käyttäjä ei havaitse liikkumista, kuten normaalissa maailmassa. Käyttäjän on 

voitava ymmärtää, mihin nykyisestä sijainnista edetään halutun päämäärän 

saavuttamiseksi. Yleiskäsitys käyttöliittymästä on tärkeä. Muuten käyttäjä tuntee olonsa 

helposti epävarmaksi. Navigoinnin on toimittava yhtenäisesti läpi web-sivuston. Käyttäjälle 

kannattaa antaa sopivasti vaihtoehtoja. Liian suuri määrä vaihtoehtoja heikentää yleisesti 

kokemusta ja hidastaa päätöksentekoa. Tutkimusten mukaan puolet ihmisistä käyttää 

mieluummin valikkorakennetta ja puolet suoraan hakua. Tämän takia molemmat 

vaihtoehdot kannattaa tarjota käyttäjille. Kaikille sivuille kannattaa sijoittaa hakutoiminto.  

(Horton & Lynch 2012: 95–120) 

 

Web-sivut harvoin mahtuvat kokonaan näytölle. Tämän takia käyttäjälle kannattaa antaa 

vinkkejä niistä osista, jotka eivät mahdu näytölle. Käyttäjien pitää päästä aina helposti 

aloitussivulle ja muille merkittäville sivuille. Peruslinkit täytyy esittää aina samassa kohtaa 

ruutua jokaisella sivulla. Käyttäjät haluavat tiedon mahdollisimman helposti, 

mahdollisimman pienellä määrällä askelia. Käyttöliittymän metaforien on oltava 

yksinkertaisia, tuttuja ja loogisia. Kaikkien sivujen asettelun, teeman  ja ulkoasun on oltava 

yhteneviä. Näin käyttäjät tuntevat olonsa mukavammaksi selaillessaan eri sivuja. Heikosti 

toteutettu web-sivu ei luo käyttäjässä luottamusta. Web-sivun on saatava käyttäjä 

vakuuttumaan tarjotun informaation tarkkuudesta ja luotettavuudesta. Sivun pitää antaa 

palautetta käyttäjän syötteistä ja toiminnoista. Käyttäjät eivät siedä pitkiä odotuksia. 

Tutkimusten mukaan käyttäjä turhautuu, jos haluttu toiminta ei tapahdu kymmenessä 

sekunnissa. Etenkin sivustolle upotetut dynaamiset komponentit saattavat hidastaa sivun 

latausta. (Horton & Lynch 2012: 95–120) 

 

Web-sivuja voidaan hyperlinkkien kautta käyttää muusta sivustosta irrallisina. Tämän takia 

niiden on oltava itsenäisempiä kuin esimerkiksi kirjan sivujen. Tekijänoikeustiedot 

kannattaa esittää jokaisella sivulla erikseen. Kaikilla WWW-sivuilla (World Wide Web) on 

oltava otsikko, tekijän identifiointitekijä, luonti- tai päivityspäivämäärä, tekijänoikeustieto 
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sekä linkki kotisivuille. Otsikkoa käytetään sivusta luodun kirjanmerkin otsikkona, ja sen on 

kuvattava havainnollisesti sivun sisältöä. Tekijänoikeustieto sisältää tiedon materiaalia 

suojaavasta tekijänoikeuslauseesta, kuten Creative Commonsista.  Sivuston aloitussivulle 

ohjaavan linkin on sijaittava kaikilla alasivuilla samassa kohdassa. Edellä mainittujen 

komponenttien lisäksi myös organisaation logo tai nimi on järkevää sijoittaa useimmille 

web-sivuille. (Horton & Lynch 2012: 95–120) 

 

 

2.6.2.2. Sivuston ja sivun rakenne 

Sivuston rakenne vaikuttaa koko sivuston toimintaan, vaikkei se näykään suoraan 

käyttäjälle. Yksittäisten sivujen rakenne vaikuttaa siihen, miten hakukoneet löytävät niitä, 

ja toisaalta sivuston laajennettavuuteen. Näitä asioita ei kuitenkaan käsitellä tässä työssä 

enempää, koska ne eivät sinänsä liity suoran käytettävyyteen tai käyttäjäkeskeiseen 

tuotekehitykseen. Sivuston suosio määräytyy ensisijaisesti sivuston  toiminnallisuuden 

perusteella, jonka esittämistä voidaan parantaa noudattamalla käytettävyyden periaatteita. 

Sivusto on abstrakti asia, mistä johtuen sen osien väliset rakenteet tulee esittää selkeästi 

niiden hahmottamiseksi.  Sivun välinen yhdentävä tekijä on niiden jakamat yhteiset 

ominaisuudet. (Horton & Lynch 2012: 121–170) 

 

Sivu on kokonaisen sivuston osa. 2000-luvun aikana web-sivuille on muodostunut usein 

käytetty yhtenäinen ulkoasu, jossa komponentit on sijoitettu ennalta määritellyille paikoille. 

Nämä pääkomponentteja ovat ylätunniste (header), alatunniste, linkkisarake ja sisältöalue. 

Ylätunniste määrittelee pienessä tilassa sivuston yleisilmeen ja navigoinnin. Vasempaan 

ylänurkkaan on useimmiten sijoitettu linkki pääsivulle. Ylätunnisteen kannattaa olla 

yhtenevä kaikilla sivuilla. Käyttäjät olettavat näkevänsä ylimmän tason linkit tähän 

sijoitettuna listana. Usein käytetään myös välilehtiä. Linkkikolumni on sivun oikeaan tai 

vasempaan sijoitettava palkki. Palkkiin voidaan sijoittaa navigointilinkkejä, hakulaatikoita, 

yhteystietoja ja muita vähemmän tärkeitä, pakollisia elementtejä. Vähintään kymmenistä 

sivuista muodostuville sivustoille kannattaa sijoittaa hakutoiminto, jonka luonnollinen 

paikka on linkkikolumnissa.  Sen avulla käyttäjät löytävät helpommin etsimänsä tiedon. 

Sisältöalue on sivun varsinaisen, tärkeimmän asian sisältävä alue. Seuraavia periaatteita 

kannattaa käyttää sen suunnittelussa: otsikko, sivunavigointi ja päiväys. Jokainen sivu 

tarvitsee havainnollisen otsikon yläreunaansa. Sivun ylälaitaan kannattaa sijoittaa linkki 
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edellisellä sivulle palaamiseen. Sivun alareunaan kannattaa sijoittaa linkki seuraavalle 

sivulle ja sivun ylälaitaan siirtymiseen. Viimeisen päivityksen päiväys helpottaa sisällön 

ajantasaisuuden ja luotettavuuden arvioimisessa. Alatunnisteeseen kannattaa sijoittaa 

ylläpitoa ja lakisääteisiä asioita koskevia tietoja, joita käyttäjän ei oleteta välttämättä 

lukevan. Alatunniste ei saa olla muun sisällön tiellä. Siihen voidaan sijoittaa sivuston tekijä, 

tekijänoikeustiedot, yhteystiedot ja suurilla tai pitkillä sivuilla navigointipainikkeita. (Horton 

& Lynch 2012: 121–170) 

 

Sivupohja on kaikille sivuille yhtenäinen pohja, joka helpottaa etenkin laajojen, satoja tai 

tuhansia sivuja sisältävien sivustojen hallintaa ja yhtenäistää ulkoasua. Suunnittelu 

kannattaa aloittaa yleisestä sivupohjasta. Seuraavaksi kannattaa suunnitella toissijaiset 

sivupohjat. Kotisivu on järkevää suunnitella vasta näiden jälkeen. (Horton & Lynch 2012: 

121–170) 

 

Yleispohjan tärkeimmät funktiot ovat globaali- ja lokaalinavigointi, sivuston koherentin 

suunnittelurungon luonti (eng. design framework) sekä graafisen yleisilmeen hahmottelu. 

Suurille kuville, monimutkaisille sekä erikoistuneille web-sisällölle ja -ohjelmille kannattaa 

käyttää yksinkertaista sivumallia. Graafisen yleisilmeen tavoitteena on rakentaa 

järjestelmä yhtenäisten grafiikkakomponenttien varaan tarjoamalla samalla riittävää 

joustavuutta erilaisen datan esittämiseen. (Horton & Lynch 2012: 121–170) 

 

Toissijaiset sivupohjat ovat kiinteästi sivuun liittyviä navigointi- ja linkkikomponenteissa, 

kuten sivupalkeissa sekä ala- ja ylätunnisteissa, esitettäviä sivuja. Useimmat sivut 

koostuvat monitasoisesta hierarkiasta, jonka suhteita sekundääristen sivupohjien tulee 

määrittää. Lisäksi niiden on noudatettava selkeää sisältöteemaa. Sivutyyppejä ovat muun 

muassa alietusivut, osastosivut sekä navigointi ja alivalikot. Alietusivut tai 

”laskeutumisalustat” ovat sivuston sisällä olevia sivuja, joille käyttäjä saattaa etusivun 

sijaan ensimmäiseksi päätyä. Tällaisiin sivuihin viitataan sivuston ulkopuolelta usein 

esimerkiksi mainoskampanjoissa, minkä takia niiden on esitettävä selkeästi tarkoituksensa 

sekä suhteensa muihin sivuihin. (Horton & Lynch 2012: 121–170) 

 

Kotisivu on sivuston pääsivu, jolta useimmat käyttäjät aloittavat sivuston käytön. Kotisivun 

suunnitteleminen viimeisenä antaa mahdollisuuden hyödyntää muissa sivuston 

komponenteissa tehtyjä valintoja kotisivun toteutukseen. Kotisivun neljä pääelementtiä 
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ovat identiteetti, navigointi, työkalut ja sisältöön keskittyminen. Hyvässä 

kotisivusuunnittelussa painotetaan yhtä tai kahta näistä osa-alueista sivuston tavoitteen 

mukaan. Tuntemattomampien brändien kannattaa esittää ytimekkäällä iskulauseella 

yrityksen tehtävä. Yleisimmillä laitteilla katsottaessa käyttäjät näkevät ainakin 16 cm 

korkuisen alueen sivusta. Tämän takia olennaisin ja tärkein sisältö kannattaa sijoittaa tälle 

alueelle. Tehokkaaseen navigointiin suunnitelluilla sivuilla noin 6 cm²:n alueelle kannattaa 

sijoittaa enintään yksi linkki. Pudotusvalikkojen avulla etusivulle saadaan mahtumaan 

enemmän tietoa, mutta toisaalta niiden havainnollisuus ja käytettävyys on muita 

linkkityyppejä heikompaa. Sivuston navigointi voidaan toteuttaa esimerkiksi otsikkojen, 

käyttäjäryhmien tai kummankin mukaan. Tilanteesta riippuen käyttäjä hahmottaa tietoa 

joko hakemansa tiedon tai sen käyttäjäryhmän mukaan, johon hän kuuluu. Etusivulla ei 

kannata näyttää silmäniloksi tarkoitettuja introja, sillä ne tuhlaavat käyttäjän aikaa ja 

estävät hakukoneita löytämästä sivuston sisältöä. (Horton & Lynch 2012: 121–170) 

 

2.6.2.3. Yksittäisen sivun suunnittelu 

Tehokkaan sivusuunnittelun tavoitteena ovat selkeys, järjestys ja luotettavuus, kuten 

muissakin informaatiolähteissä. Websivun grafiikka ja teksti ohjaavat käyttäjän huomiota 

sekä tekevät käyttäjän interaktion miellyttävämmäksi. Suunnittelulla pyritään löytämään 

tasapaino mielenkiintoisen ulkoasun ja havainnollisen informaation esittämisen välillä. 

(Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Web-sivun on oltava helposti luettavissa riippumatta näytön koosta. Tämä voidaan 

toteuttaa määrittelemällä sivuston esitystyyli erikseen eri laitteille, mutta näyttämällä sama 

sisältö kaikilla laitteilla. Kaikki komponentit, kuten navigointipalkit, eivät ole välttämättömiä 

kaikissa näkymissä. Valikoivalla näyttämisellä näitä voidaan jättää pois esimerkiksi 

tulostettavasta versiosta, jossa ne eivät ole hyödyllisiä. Web-sivua käytetään välineenä eri 

tarkoituksiin, kuten tiedon lukemiseen, tuottamiseen tai tulostamiseen. Eri käyttötavoilla on 

omat erityispiirteensä. Esimerkiksi sivuston mobiiliversio on usein riisuttu ja optimoitu 

pienille näytöille. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Visuaalisen suunnittelun tarkoituksina ovat kontrastisen hierarkian luonti, funktionaalisten 

alueiden määrittely ja sivuelementtien ryhmittely. Läheisyys ja yhtenäisyys ovat 

voimakkaimmat hahmotusperiaatteet sivuasettelussa. Selkeästi ryhmitellystä sisällöstä 
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erottaa helposti sisällön eri funktionaaliset osa-alueet. Ryhmien välissä on oltava riittävästi 

tyhjää tilaa. Näin käyttäjä voi vilkaisulla nähdä, mitä sivusto sisältää. Parhaimmillaan 

käyttäjä ei huomaa visuaalista suunnittelua, vaan keskittyy sivuston sisältöön. Visuaalisen 

suunnittelun periaatteita ovat yhtenäisyys, kontrasti, tekstin kontrasti, tyhjä tila, tyyli ja 

yksinkertaisuus. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Yhtenäisyys alkaa asetteluristikon luomisesta tekstille ja kuville. Tätä asettelua 

hyödynnetään edelleen muissa komponenteissa johdonmukaisesti koherentin 

kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Yhtenäinen sivu jää helpommin käyttäjän mieleen, ja 

käyttäjä oppii nopeammin sivuston rakenteen. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Kontrastin luominen on grafiikkasuunnittelun päätehtävä. Käyttäjät keskittyvät ensin sivun 

kuviin ja muotoihin. Vasta tämän jälkeen huomio kiinnittyy tekstiin. Käyttäjät kaihtavat 

pelkkää tekstiä sisältäviä sivuja. Tekstin ja kuvien välille kannattaa etsiä sopiva tasapaino. 

Sivustolla käytettävien värien ulkoasu saattaa vaihdella huomattavasti näyttölaitteen 

laadukkuuden mukaan. Kontrastia ei kannata käyttää liikaa. Poikittaiset viivat, koristeelliset 

merkit ja muut visuaaliset merkit ovat toimivia tietyissä käyttötarkoituksissa. Niitä tulee 

kuitenkin käyttää säästeliäästi, sillä ne aiheuttavat liiallisesti käytettynä hajanaisen ja 

sekavan vaikutelman. Samalla niiden vaikutus häviää, koska käyttäjän huomio ei keskity 

olennaisiin kohtiin. Värien valitseminen luonnosta on pettämätön vaihtoehto, koska tällöin 

värit ovat harmoniassa keskenään. Laajoissa pinnoissa kannattaa käyttää epäkylläisiä 

värejä. Kylläisiä värejä kannattaa käyttää vain harkitusti pienissä tärkeissä alueissa. 

(Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Tekstissä kontrasti tarkoittaa fontin ja taustan väriä sekä näiden yhteensopivuutta. Tekstin 

luettavuus riippuu lukijan kyvystä erottaa kirjaimia taustasta. Kirkkaus ja värikylläisyys ovat 

suurimmat tähän vaikuttavat tekijät. Tekstin ja taustan kirkkauden ja värikylläisyyden on 

erottava riittävästi toisistaan, jotta teksti on luettavissa. Värisävyillä saadaan korostettua 

värien erilaisuutta. Värejä valittaessa kannattaa muistaa joka kymmenennen miehen 

olevan jollakin tavalla värisokea. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Valkoisen eli tyhjän tilan sijoittaminen etenkin sivun reunoille on tärkeää, koska ikkunan 

ollessa pienempi reunoilla olevaa tietoa saattaa jäädä näkymättä. Valkoinen tila samalla 

erottaa ikkunan sisällön muista auki olevista ikkunoista. Kiinteällä leveydellä tehdyt sivut 
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kannattaa keskittää keskelle sivua valkoisen tilan luomiseksi. Dynaamisiin sivuihin 

kannattaa jättää vähintään 5% tyhjää tilaa reunaan. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Muodon havaitsemisen periaatteilla voidaan ohjata käyttäjän huomiota ja jäsentää sivua. 

Näistä periaatteista käyttökelpoisimpia web-sivujen suunnittelussa ovat läheisyys, 

samankaltaisuus, jatkuvuus, sulkeminen ja yhtenäisyyden suhteet. Ihmiset mieltävät 

lähempänä olevat komponentit paremmin toisiinsa liittyviksi kuin kauempana olevat. 

Kappaleet, joilla on samankaltaisia visuaalisia piirteitä, mielletään kokonaisuudeksi. 

Ääriviivat ja polut hahmotetaan jatkuvina elementteinä. Havainnoinnissa vajavaiset muodot 

suljetaan helposti täydellisiksi muodoiksi. Riippuen komponenttien etäisyydestä ja väreistä 

komponentti saattaa esittää joko taustaa tai hahmoa. Yhtenäisyyden suhteiden takia 

ihmiset määrittelevät yhtenäisiksi yhtenäisten elementtien tai alueiden sisään sijoitetut 

elementit. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Sivurunko on ylätason asettelua ohjaava malli. Vaihtoehtoja ovat kiinteälevyinen ja 

dynaamisen levyinen sivu. Kiinteälevyisiä sivuja käytetään etenkin monimutkaisten 

asettelujen kanssa, jotta ne saadaan näyttämään halutuilta. Kiinteän leveyden ongelmana 

on tekstin suurentamisesta mahdollisesti aiheutuva ulkoasun hajoaminen sekä suurilla 

näytöillä käyttämättä jäävä tyhjä tila. Jälkimmäistä ongelmaa voidaan välttää sijoittamalla 

kiinteän levyiselle sivulle dynaamisen levyisiä komponentteja. Sivun leveyden määrittelyyn 

hyvä tapa on pyytää web-analyytikoilta analyysi oletetun käyttäjäryhmän keskimääräisestä 

ruudun koosta. Dynaamista leveyttä käytettäessä komponentin leveys määritellään 

yleensä prosentteina näytön kokonaisleveydestä. Tulostetusta mediasta poiketen web-

sivun ulkonäkö vaihtelee useiden tekijöiden, kuten resoluution, näytön koon ja web-

selaimen mukaan. Tavoitteeksi kannattaa ottaa kaikille käyttäjille soveltuva joustava 

ratkaisu.  

 

Optimaalinen rivinleveys määräytyy ihmisen silmän toiminnan perusteella. Näkökentästä 

noin 15 prosenttia on tarkan näön aluetta, johon tekstin tulisi mahtua tehokasta lukemista 

varten. Noin 12 englanninkielistä sanaa tai 66 merkkiä on sopiva rivin pituus. Muuten 

silmän lihakset joutuvat siirtämään silmää, ja toisaalta käyttäjä joutuu etsimään uuden rivin 

alkua. Nämä toimenpiteet hidastavat lukemista.  
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Sivun pituuden suunnittelu on kompromissi näiden neljän tekijän välillä: sivun ja näytön 

kokojen välinen suhde, dokumentin sisältö, kaistanleveys sekä sivun käyttötapa. 

Tutkijoiden mukaan käyttäjillä on vaikeuksia muistaa sivun vierityksen takia piiloon jäävien 

tunniste- ja navigointipalkkien sisältöä. Tämä hankaloittaa sivun hahmottamista. Pitkien 

sivujen etuina on niiden helpompi ylläpidettävyys ja ladattavuus omalla koneelle. Web-

selaimessa luettavaksi tarkoitetun sivun ohjeellinen maksimipituus on neljä tulostettua 

sivua. Pitkiin web-sivuihin kannattaa sijoittaa linkkejä sivun sisäisiin siirtymiin, kuten 

tiettyyn kohtaan tai sivun alkuun siirtymiseksi. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Ylätunniste on web-sivun tärkeimpiä elementtejä, koska käyttäjä näkee ensin sivusta 

ylimmän noin 10 senttimetrin korkuisen alueen. Ylätunnisteessa tulee olla sivuston logo 

selkeästi. Alatunnisteessa pitäisi olla tietoa sivun alkuperästä ja ajantasaisuudesta. Lisäksi 

alatunnisteeseen on hyödyllistä sijoittaa linkkejä, koska ylätunnisteen linkit eivät näy 

käyttäjän vieritettyä sivun alalaitaan. (Horton & Lynch 2012: 171–204) 

 

Tekstin osia voidaan korostaa alleviivauksilla, lihavoinnilla, kursivoinnilla, väreillä ja isoilla 

kirjaimilla. Lihavointia kannattaa käyttää otsikoissa. Alleviivausta käytetään web-sivuilla 

erottamaan linkit muusta tekstistä. Pitkät lihavoidut tekstit menettävät vaikutuksensa, joten 

lihavoidun kohdan kannattaa olla mahdollisimman lyhyt ja ytimekäs. Kursivointia voidaan 

käyttää nimien ja painollisten tai vieraskielisten sanojen tai ilmauksien kanssa. Värit 

toimivat hyvin otsikoissa, mutta tekstissä ne sekoittuvat usein linkkeihin. Valitun värin tulee 

erottua selkeästi taustasta. Yleisimpiä linkkien värejä, sinistä ja violettia, ei kannata käyttää 

tekstin värjäämiseen. Isot kirjaimet ovat yleisimmin käytetty ja tehottomin tehokeino. 

Kaikkien kirjaimien esittäminen isoina kirjaimina ei ole suositeltavaa, koska niiden 

lukeminen on hidasta. Tyhjällä tilalla ja sisennyksillä tiettyä tekstin osaa saadaan 

korostettua muusta tekstistä käyttämättä suurempaa fonttia. (Horton & Lynch 2012: 205–

248) 

 

2.6.2.4. Web-sovellukset ja -lomakkeet 

Käyttäjien tuottaman sisällön kasvaessa myös sisällönsyöttämismenetelmien on 

kehityttävä. Tärkeitä asioita ovat yksinkertaisuus, suunnittelumallit, kontrollit, interaktion 

ohjaus sekä virheisiin reagointi. Yksinkertaisuus tarkoittaa tärkeimpiin ominaisuuksiin 

panostamista. Pientä osaa käyttäjistä hyödyttäviä ominaisuuksia ei välttämättä kannata 
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toteuttaa lainkaan, sillä ne syövät aina yleisimpien ominaisuuksien käytettävyyttä. 

Suunnittelumallit ovat toimiviksi todettuja interaktiokomponentteja, kuten pudotusvalikoita. 

Käyttäjät odottavat tietyntyyppisiltä komponenteilta tiettyä toimintalogiikkaa, josta ei 

kannata poiketa. Komponentteja voi tietysti muokata vastaamaan yksilöllisiä tarpeita. 

HTML-lomakkeen kontrolleja ovat valikot, syöttöalueet ja näppäimistökomennot. Valikot 

ovat hyödyllisiä standardimuotoisen tiedon syöttämiseen, koska käyttäjälle voidaan syöttää 

rajallinen määrä vaihtoehtoja. Oletuksena kannattaa pitää tyhjää syötettä, koska tällöin 

käyttäjä ei vahingossa hyväksy vääriä valintoja. Tekstikenttiä on käytettävä avoimen tiedon 

syöttämisessä. Joissain tapauksissa tiedon syöttäminen tekstikenttään on nopeampaa 

kuin tiedon valitseminen valikosta. Esteettömän käytettävyyden saavuttamiseksi kaikkien 

toimintojen on oltava käytettävissä myös pelkästään näppäimistöä käyttämällä. Interaktion 

ohjauksessa tavoitteena on selkeys. Web-lomakkeissa ja -sovelluksissa tämä saavutetaan 

kenttänimien, ohjeiden, suunnittelumallien, kysymyslaatikoiden ja funktionaalisten 

elementtien avulla. Kenttänimi kertoo siihen syötettävästä datasta. Ohjeita kannattaa 

sijoittaa kaikkien selvennystä vaativien kenttien yhteyteen, joko suoraan sivustoon tai linkin 

takaa avautuvaan ponnahdusikkunaan. Hyvä virheenkäsittelytapa on estää virheiden 

esiintyminen. Tämä voidaan toteuttaa pyytämällä vahvistus peruuttamattomiin toimintoihin. 

Virheiden esiintymistä ei voi täysin estää. Käyttäjälle on ilmoitettava esiintyneistä virheistä 

ja niiden syystä, kuten väärästä salasanasta. Virheviestien on oltava selviä käyttäjälle, ja 

ne eivät saa sisältää liikaa teknistä kieltä. (Horton & Lynch 2012: 249–266) 

2.7. Ohjelmistokehitysprosessit 

 

Ohjelmistokehitysprosessi on valmiiseen ohjelmistoon johtava prosessi. Usein uudet 

yrityksille tehtävät ohjelmistot ovat laajennettuja, muokattuja, räätälöityjä ja integroituja 

valmisohjelmia. Ohjelmistokehitysprosessin pakolliset vaiheet ovat vaatimustenmäärittely, 

suunnittelu, implementointi, validointi sekä julkaisun jälkeisten muutosvaatimusten 

toteuttaminen. Prosessit ovat monimutkaisia, ja niiden toteuttamiseen käytetään usein 

kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivaa ja tarjolla olevat resurssit hyödyntävää 

vaihtoehtoa. Prosessimallit voidaan jakaa ketteriin (Agile) ja suunnitelmavetoisiin 

prosesseihin. Suunnitelmavetoisia prosesseja ovat muun muassa vesiputousmalli 

(Waterfall model), kasautuva kehitys  (Incremental Development) sekä komponenttien 

uudelleenkäyttöön keskittynyt ohjelmistokehitys (Reuse-oriented software engineering). 

(Sommerville 2011: 28–81) 
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Vesiputousmallin vaiheet noudattavat suoraan ohjelmistokehitysprosessin vaiheita: 

• Vaatimusten analysointi ja määrittely 

• Ohjelmiston suunnittelu 

• Implementaatio ja yksikkötestaus 

• Integrointi ja järjestelmätestaus 

• Tuotantoonvienti ja ylläpito 

 
Jokainen vaihe päättyy tuotettujen dokumenttien hyväksymiseen. Käytännössä vaiheet 

usein lomittuvat päällekkäin. Dokumenttien tuottaminen, virheiden korjaaminen ja 

hyväksyminen käyvät kalliiksi iteraatioiden määrän kasvaessa. Tämän takia vaiheita usein 

jäädytetään keskeneräisinä ja jäljelle jääneet ongelmat siirretään seuraavissa vaiheissa 

ratkaistaviksi. Mallin etuna on etenemisen selkeä näkyvyys johtajille. Mallin suurin 

ongelma on joustamattomuus muutosten suhteen. Tämän takia se soveltuu käytettäväksi 

vain alusta alkaen tarkasti määritellyissä projekteissa. (Sommerville 2011: 28–42) 

 

Kasautuvan kehityksen mallissa ideana on luoda alkeisversio ja kehittää sen pohjalta 

lukuisia uusia versioita saadun käyttäjäpalautteen perusteella. Käytännössä 

vaatimustenmäärittely, kehitys ja validiointi on sulautettu yhdeksi vaiheeksi. Tämä malli 

soveltuu vesiputousmallia paremmin useimpiin IT-projekteihin, koska vaatimukset 

muuttuvat useimmiten kehityksen edetessä. Näin muutosten toteuttaminen myöhemmissä 

kehityksen vaiheissa on kustannustehokkaampaa. Lisäksi käyttäjäpalautteen saaminen on 

helpompaa, ja käyttäjille saadaan nopeammin toimitettua joiltakin osin toimiva järjestelmä. 

Jokaisessa versiossa toteutetaan lisää toiminnallisuuksia järjestelmään. Suurissa, 

monimutkaisissa ja pitkissä projekteissa projektinhallinta ja kokonaisuuden koherenttius 

saattavat aiheuttaa haasteita. (Sommerville 2011: 28–42)  

 

Komponenttien uudelleenkäyttöön keskittynyt ohjelmistokehitys (Reuse-oriented software 

engineering) perustuu olemassa olevan koodin ja komponenttien sekä olemassa olevien 

ohjelmien ja ostettujen valmisohjelmien (COTS - Commercial Off-The-Shelf) 

muokkaukseen ja yhdistelyyn. Yleensä mallin vaiheet ovat seuraavat: 

vaatimustenmäärittely, komponenttianalyysi, vaatimusten muokkaus, 

järjestelmäsuunnittelu, toteutus sekä validointi.  Komponenttianalyysissä tutkitaan tarjolla 
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olevia komponentteja ja resursseja sekä valitaan niistä parhaimmin soveltuvat. 

Vaatimusten muokkauksessa alkuperäisiä vaatimuksia korjataan vastaamaan tarjolla 

olevia komponentteja. Järjestelmäsuunnittelussa käytettävä kehys (framework) 

suunnitellaan tai valitaan valmiiksi toteutettu kehys.  Toteutuksessa valmiit osat 

integroidaan ja projektissa toteutettavat komponentit tuotetaan. Mallin etuna on alhaisempi 

riski ja nopeampi toimitus. Toisaalta komponenttien valinta johtaa kompromisseihin, joiden 

myötä valmistettava tuote ei välttämättä vastaa täysin vaatimuksia. (Sommerville 2011: 

28–42) 

 

Ketterissä (Agile) malleissa järjestelmää kehitetään iteratiivisesti käyttäjien ja muiden 

sidosryhmien palautteeseen reagoiden. Määrittely, suunnittelu ja toteutus lomittuvat 

toistensa päälle. Dokumentaatiota pyritään minimoimaan, koska se on aikaa vievää ja 

harvoin ajan tasalla. Yksityiskohtaista järjestelmäkuvausta ei tehdä. Vähäinen 

dokumentaatio kehitysvaiheessa kasvattaa usein ylläpidon kustannuksia. Kehitettävässä 

järjestelmässä ja kehitysprosessissa tulee tavoitella yksinkertaisuutta. Kehittäjien taidot on 

syytä selvittää ja antaa kehittäjien työskennellä haluamallaan tavalla. Ketterät menetelmät 

vaativat kehittäjiltä enemmän osaamista verrattuna perinteisiin menetelmiin. Ketterien 

mallien haasteita ovat sidosryhmien osallistuminen todellisuudessa, persoonien 

yhteensopivuus, muutosten priorisointi, yksinkertaisuuden ylläpitäminen sekä  vallitsevien 

rakenteiden muuttaminen. Lisäksi tarkkojen vaatimusten puuttuminen hankaloittaa 

sopimuksen tekemistä yritysten välisissä projekteissa. Epäformaalisuuden takia ketterä 

kehitys soveltuu parhaiten pieniin kehitysprojekteihin. (Sommerville 2011: 56–81) 

 

Extreme programming (XP) on tunnetuin ketterä ohjelmistokehitysmalli. Mallissa 

työskennellään parina, jossa vuorotellen toinen käyttää tietokonetta. Parityöskentelyn 

etuina verrattuna yksintyöskentelyyn ovat parempi laatu sekä tiedon jakaminen kehittäjien 

välillä, jolloin yksittäisen kehittäjän jättäessä projektin ei heikennä osaamispääomaa. 

Vaatimukset on esitetty käyttäjäkertomuksiksi (user stories) nimettyinä skenaarioina, jotka 

toteutetaan tehtävien sarjana. Kasaantuvan suunnittelun myötä muodostuneet 

käyttäjäkertomukset toteutetaan pienillä julkaisuilla. Laadukasta koodia ylläpidetään 

yksinkertaisella suunnittelulla, koodin refaktoroinnilla sekä automatisoidulla 

yksikkötestauksella. Ylitöiden tekeminen ei ole hyväksyttävää, koska se heikentää laatua 

ja tuottavuutta. Mallissa asiakas on jatkuvasti avustamassa kehitystiimiä tuomalla 

vaatimuksia projektiin. (Sommerville 2011: 56–81) 
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Scrum on malli kasaantuvan ja iteraativisen ketterän ohjelmistokehityksen hallintaan. 

Projektin jäsenillä on kolme erilaista roolia: Scrum-master, tiimi ja tuotteen omistaja. 

Tuotteenomistajan tehtävänä on esittää vaatimukset, laatia projektin aikataulutus ja 

varmistaa tärkeimpien ominaisuuksien toteutus ensimmäisenä. Scrum-masterin tehtävänä 

on Scrumin periaatteiden opettaminen, niiden noudattamisen valvominen sekä näiden 

sovittaminen yrityskulttuuriin. Tiimin tehtävänä on toiminnallisuuden kehitys. Tiimi johtaa 

itseään, organisoituu itsenäisesti ja vastaa teknisen toteutuksen suunnittelusta. Jokaisessa 

yleensä kuukauden mittaisessa iteraatiossa toistettava Scrum-kehys alkaa pakollisten ja 

kehittäjien arvion mukaan aikatauluun mahtuvien ominaisuuksien siirtämisestä 

priorisoidusta työjonosta iteraation työlistalle. Tämän jälkeen tiimi toteuttaa iteraation 

työlistalla olevia vaatimuksia tärkeysjärjestyksessä iteraation loppuun asti, jolloin ne 

viedään tuotantoon. Päivittäin pidetään 15 minuutin mittaisia tilannepalavereja, joissa 

kehittäjät kertovat, mitä ovat saaneet aikaan edellisen palaverin jälkeen. (Schwaber 2004) 

 

 

Testauksen V-mallissa määrittelyn ja toteutuksen vaiheet on liitetty kuvan 2 mukaisesti 

testaukseen. Mallin nimi tulee aktiviteettien ryhmittymisestä V-kirjaimen muotoon. Projekti 

alkaa ylemmän tason suunnittelusta edeten alemman tason suunnittelun kautta 

implementointiin ja testaukseen yksikkötestauksesta hyväksymistestaukseen. Mallin 

hyvänä puolena on sen periaatteellinen yksinkertaisuus ja kaikkien vaadittavien vaiheiden 

toteuttaminen. Todellisuudessa prosessi harvoin etenee suoraviivaisesti, vaan vaiheiden 

välillä siirrytään moniin suuntiin. Tämän takia prosessista saattaa tulla erittäin vaikeasti 

hallittava. Lisäksi prosessissa tehdään kehitystyön alkuvaiheessa perustavanlaatuisia 

päätöksiä, joiden muuttaminen myöhemmin saattaa aiheuttaa suuria lisäkustannuksia. 

(Ammann & Offutt 2008) 
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Kuva 16. V-testausmalli. Käännetty (Ammann & Offutt 2008:6) 
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3. Tapaus: integraatiojärjestelmän käyttöliittymän 
kehittäminen 

 

 

3.1. Tapauksessa käytettävät menetelmät 
 

Luvussa 2.2 läpikäydyt mittarit luovat vahvan perustan lukujen 3.3 ja 3.4 käytettävyyden 

periaatteille. Luvun 3 analysointimenetelmillä näitä periaatteita ja mittareita voidaan 

hyödyntää ammattimaisen analyysin lähtökohtana. Edellä esiteltyjen käytettävyyden 

mittareiden sekä periaatteiden arviointiin esitetyistä periaatteista päädyin käyttämään 

integraatiojärjestelmän käytettävyysanalyysissä Nielsenin esittelemää heuristista analyysiä 

yhden asiantuntijan arvioimana. Käyttöliittymien luonne on merkittävästi muuttunut 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, minkä takia Nielsenin esittämiin 

heuristiikkoihin on tehty korjauksia ja muutoksia. Arviointiin varatuista resursseista eli 

lähinnä diplomityön yksilötyöluonteesta johtuen analyysi suoritetaan vain yhden arvioijan 

avulla. Analyysiin ei oteta lainkaan käyttäjätestitilannetta resurssien vähyyden takia. 

Toisaalta tätä puutetta saadaan kompensoitua sillä, että asiantuntijaroolin lisäksi olen 

toiminut järjestelmän käyttäjänä useita kuukausia. Lisäksi käyttöliittymä on jo viety 

tuotantoympäristöön, minkä takia esimerkiksi IMPACT -analyysissä on joitakin 

tarpeettomia vaiheita. Lisäksi Nielsenin heuristiikka-analyysin jälkeen kehitetyt mallit 

pohjautuvat usein Nielsenin teoriaan, mutta lisäävät siihen joitakin näkökulmia. Resurssien 

rajallisuuden takia monimutkaisempien analyysien toteuttaminen työn aikatavoitteessa olisi 

saattanut osoittautua haastavaksi.  

 

3.2. Arviointikriteeristö 
 

Tässä luvussa läpikäydään tutkimuksessa käytettävät arviointikriteerit. Näiden kriteerien 

pohjalta voidaan tarkastella tutkimuksen onnistumista ja muutosten toteutuksen 

mielekkyyttä. Arviointikriteerien määrittely on välttämätöntä muutoksen hyödyllisyyden 

arvioimiseksi. Kriteereissä on painotettu käytettävyyden ja liiketoiminnan näkökulmia. 

Arviointi on jaettu prosessikehityksen ja tapauksen suhteen tapahtuvaan arviointiin. 
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Prosessikehityksen arvioinnissa keskitytään pohtimaan, miten käyttäjäkeskeisen tai 

käytettävyyttä huomioon ottavan kehittämisen hyödyt voidaan yleisesti nähdä 

kehitysprosessia kehittävinä toimenpiteinä. Tapauksen arvioinnissa läpikäydään 

käyttäjäkeskisen ja käytettävyyttä huomioivien kehittämistoimenpiteiden vaikutusta tiettyyn 

integraatiojärjestelmän käyttöliittymään ja sen käytettävyyteen. Tämän tyyppisiä kriteerejä 

on käytetty käytettävyyden arviointiin useissa alan tutkimuksissa ja kokeissa (Hornbæk 

2006). 

 

3.2.1. Arviointi käyttäjä- ja kehittäjäpalautteen perusteella 

Käyttäjäpalautteen perusteella arviointi toteutetaan yleensä keräämällä käyttäjiltä 

vapaamuotoista palautetta käyttöliittymän nykytilasta ja ehdotetuista parannuksista. 

Erillistä haastattelutilannetta ei voitu toteuttaa tässä tapauksessa, koska käyttäjäresursseja 

ei saatu varattua käytettävyyden arviointiin. Käyttäjiä havainnoinnilla oikeassa 

käyttökontekstissa saadaan monipuolisesti tietoa käyttäjien kokemuksista ja haasteista 

käyttöliittymän käytössä. 

 

Arvioinnissa pohditaan prosessimuutoksen vaikutuksia kehittäjille suoritetussa 

kyselytutkimuksessa esiinnousseisiin ongelmiin. Kyselytutkimuksen yhteenveto 

selostetaan luvussa 2. Kehittäjien yksityiskohtaiset vastaukset löytyvät liitteestä 1. 

 

3.2.2. Arviointi liiketoiminnan näkökulmasta 

Liiketoiminnan näkökulmasta arviointiin valittiin kolme mittaria: ROI (Return On 

Investement), SLA (Service Level Agreement) sekä uuden työkalun liiketoiminnalle 

suoraan tuottama hyöty. Tavoitteena on liiketoiminnan kannalta selvittää, onko investointi 

kannattava ja saadaanko siitä riittäviä hyötyjä, jotta se voidaan todeta kannattavaksi.  

 

ROI (Return on Investment) kuvaa investoinnista arviolta saadun rahallisen hyödyn 

suhdetta siihen käytettyihin resursseihin. ROI lasketaan jakamalla saatu hyöty käytettyjen 

resurssien arvolla. Saavutetun hyödyn ja käytettyjen resurssien määrien arviointi saattaa 

olla vaikeaa, sillä yksittäinen investointi saattaa aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia 

reunavaikutuksia. Liiketoiminnan kannalta investointeja, joiden ROI on alle yksi, ei kannata 

toteuttaa. (Erdogmus et al. 2004) 
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ROI:n arvioimisessa huomioitavia näkökulmia ovat vältetyt virheet sekä käyttöikä. 

Yksittäiselle virheelle voidaan pyrkiä arvioimaan hintaa maksettujen SLA-sanktioiden, 

kulutetun työpanoksen sekä kärsityn imagotappion perusteella. Tämän pohjalta voidaan 

arvioida käyttäjävirheiden vähentämisellä saavutettavaa kokonaishyötyä. Karkea arvio 

voidaan saavuttaa approksimoimalla muutamien tapauksien avulla yksittäisen virheen 

kustannukset ja kertomalla tämä virheiden määrällä. Järjestelmän jäljellä oleva käyttöikä 

vaikuttaa olennaisesti investoinnin kannattavuuteen, sillä investoinnin hyödyt jakaantuvat 

pidemmälle aikavälille, ja saadut kustannussäännöt kumuloituvat pidemmällä aikavälillä. 

 

ROI:n arvioimiseksi virheiden ja muiden käyttökustannusten arvo määritellään seuraavien 

mielivaltaisten summien perusteella. Nämä summat eivät perustu yrityskontekstiin, vaan 

toimialan yleiseen arvioituun hintatasoon. Henkilötyötunnin hinnaksi on summittaisesti 

arvioitu 80 euroa. Yksittäisen virheen kustannukseksi valitaan kaksi henkilötyötuntia. SLA-

sanktion suuruudeksi valitaan 1000 euroa. 

 

SLA (Service Level Agreement) eli palvelutasokuvaus on kahden tai useamman yrityksen 

välinen sopimus tietyn palvelun tarjoamisesta tietyllä luotettavuustasolla. 

Luotettavuustason, kuten toimitusajan tai palvelun häiriön pituuden, alittaessa sovittu taso, 

voi palvelua tarjoava yritys joutua maksamaan palvelua ostavalle yritykselle rahallisen 

korvauksen tai muun sovitun sanktion. Toisaalta yritykset ovat voineet sopia 

palveluntarjoajan saavan rahallisen kannusteen sovitun palvelutason toteutuessa. 

Rahallisen hyödyn lisäksi palvelutasokuvaukseen liittyy liiketoiminnan kannalta yrityksen 

imago. Sovittujen tavoitteiden saavuttaminen parantaa yrityksen imagoa, mutta toisaalta 

tavoitteiden saavuttamatta jättäminen heikentää imagoa vastaavasti. (Jos et al. 2004) 

 

3.2.3. Arviointi käytettävyyden mittarien avulla 

Tässä arviointitavassa verrataan käyttöliittymää Nielsenin mittarien kriteerien avulla 

(Nielsen 1993). Muutosta voidaan pitää kannattavana, jos muutosten jälkeen 

käyttöliittymää voidaan pitää paremmin käyttötarkoitukseensa sopivana mittarien 

kriteereillä mitattuna. Arvioinnin osa-alueiksi on valittu tehokkuus, virheiden välttäminen, 

tyytyväisyys sekä opittavuus, koska näiden osa-alueiden mittaamiseen on käytettävissä 

sopivia mittareita. Tämä perustuu käyttötehtävien kriittisyyteen, aiheutuvien virheiden 
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huomattaviin negatiivisiin imago-vaikutuksiin sekä muutamien yleisimpien käyttötehtävien 

merkittävään osuuteen kaikista käyttötapauksista. 

 

Tehokkuudella tarkoitetaan tiettyyn toimintoon käyttäjältä keskimäärin kuluvaa aikaa. Ajan 

muuttumista voidaan arvioida mittaamalla tai arvioimalla käyttäjällä ennen muutosta sekä 

muutoksen jälkeen tyypillisimpiin tehtäviin kulunut aika (Nielsen 1993). Tarkastelu voidaan 

rajata muutamiin tyypillisimpiin tehtäviin, koska valtaosa käyttäjän ajasta kuluu näihin. 

Tehtävät on esitelty luvussa 3.3.  

 

Käyttöliittymä voidaan suunnitella siten, että se minimoi käyttäjän tekemät virheet. 

Kehitysehdotusten arviointi tapahtuu vertaamalla ehdotetun ja nykyisen toteutuksen 

ominaisuuksia käytettävyyden periaatteissa esitettyihin virheitä välttäviin ratkaisuihin. 

(Nielsen 1993) 

 

Opittavuudella tarkoitetaan sitä aikaa, joka käyttäjällä kuluu tiettyjen toimintojen 

oppimiseen. (Nielsen 1993). Ihannetilanteessa käyttöliittymää voi käyttää intuitiivisesti, 

eikä sen oppimiseen tarvita lainkaan opettelemista. Useimmiten ohjelmiston käytöstä 

aiheutuu suurin osa sen aiheuttamista kustannuksista, minkä takia tämä arviointikriteeri on 

erityisen tärkeä (Sommerville 2011: 28–42). 

 

Opittavuuden kannalta arviointi tapahtuu vertaamalla nykyisen ja käytettävyysperiaatteiden 

mukaan korjatun toteutuksen oppimiseen liittyviä käyttäjien subjektiivisia kokemuksia. 

Nykyisen käyttöliittymän oppiminen on osoittautunut joillekin käyttäjistä haastavaksi. 

Tämän seurauksena mieluummin turvaudutaan ylläpitäjien apuun mahdollisten virheiden 

välttämiseksi. Tarkan oppimiseen kuluvan ajan vertailemista voidaan pitää haastavana, 

sillä siihen vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi käyttäjän toimintojen fokus, käyttäjän 

aikaisemmat tiedot käyttöliittymän järjestelmästä, yrityskontekstista sekä käyttäjistä 

yleensä. 

 

Käyttäjien tyytyväisyyttä uuteen käyttöliittymään arvioidaan suorittamalla SUS (System 

Usability Scale) -kysely ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Tuloksia vertaamalla saadaan 

yleiskäsitys käyttäjätyytyväisyydestä. (Brooke 1996) 
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3.3. Käyttötapaukset 
 

Kuvassa 3 sekä taulukossa 2 on kuvattu integraation eri käyttötapaukset sekä kaksi 

tärkeintä käyttäjäryhmää: käyttäjät ja ylläpitäjät. Käyttäjiä järjestelmässä on tällä hetkellä 

noin 15. Ylläpitäjiä on kuusi. Tärkeimpänä käyttäjäryhmiä erottavana tekijänä ovat näiden 

tehtävien tavoitteet. Käyttäjien tehtävänä on käyttää normaalitilanteissa 

integraatiojärjestelmää. Ylläpitäjät vastaavat päivityksistä ja niiden vikatilanteiden 

korjaamisesta, joita käyttäjät eivät osaa ratkaista. Ajastuksenhallintaan liittyvät tehtävät 

ovat: 

 
Kuva 1. Käyttäjäryhmien käyttötapaukset 

 

Taulukko 1: Järjestelmän käyttötapaukset 

Tehtävä Käyttäjät	   Ylläpitäjät	  
Lisää ajastus 	  	   X	  
Muokkaa ajastusta 	  	   X	  
Laukaise ajastus X	   X	  
Pysäytä ajastus 	  	   X	  
Tutki ajastusta X	   X	  
Pysäytä ajastukset 	  	   X	  



57 
 

Optimoi ajastuksia 	  	   X	  
Tutki käynnissä olevaa ajoa X	   X	  
Tutki mennyttä ajoa X	   X	  
Selvitä SFTP - virhetilanne X	   X	  
Laukaise väliin jääneet X	   X	  
Tarkista yhteyden toimivuus X	   X	  
Vie tietoja Excel - tiedostoon 	  	   X	  
Tarkkaile järjestelmää X	   	  	  

 

Ylläpitäjät-ryhmän käyttäjät suorittavat kaikkia edellä mainittuja tehtäviä lukuun ottamatta 

järjestelmän tarkkailua. Tehtäviin liittyvät käyttötapaukset on esitetty liitteessä 2. 

 

Arvioitavaa käyttöliittymää voidaan pitää verrattain yksinkertaisena. Tässä tapauksessa 

asiantuntija-arvioijalla on erittäin hyvä käsitys käyttöliittymän toiminnasta. Diplomityön 

luonteesta johtuen arvioijia on vain yksi. Tällä on merkitystä tutkimustuloksiin yhden 

arvioijan suppeamman näkökulman takia (Benyon et al. 2005:272–273). 

 

Liitteen 3 taulukoissa 1–17 on esitetty kuvassa 1 (Käyttäjäryhmien käyttötapakuvaukset) 

esitetyt käyttötapakuvaukset (engl. use case) yksityiskohtaisesti. Muutama kuvan 1 

käyttötapauskuvauksista on jaettu useammaksi eri käyttötapaukseksi niiden 

erityispiirteiden hahmottamiseksi. 

 

 

 

 

3.4. Nykyinen käyttöliittymä 

 

Tässä luvussa käydään yleisesti läpi käyttöliittymän näkymiä. Yksi näkymä, SFTP (Secure 

File Transfer Protocol, salattu tiedonsiirtoprotokolla), jätetään pois tarkastelusta, sillä niitä 

ei käytetä tyypillisimmissä käyttötilanteissa. Näkymien käytettävyyteen ei sinänsä oteta 

kantaa, vaan muutosehdotukset esitellään seuraavassa luvussa. 

 

Kaikissa näkymissä näkyvään yläosan navigointipalkkiin on sijoitettu linkit:  

• ”Ajastukset”, joka viittaa tähän ikkunaan 

• ”Ajastusaikataulu” 
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• ”Lisää ajastus” 

• ”Huolto” 

• ”SFTP” 

• ”Prosessiloki” 

 

SFTP-linkistä pääsee hallinnoimaan SFTP-salausavaimia (Kuva 17). Linkeissä on käytetty 

leipätekstin mukaista fonttia, eikä niitä ole alleviivattu. Alareunasta löytyy yrityksen nimi, 

osoite, puhelinnumero sekä Y-tunnus. Sivun otsikossa on käytetty samaa fonttia kuin 

muihin näkymiin osoittavissa linkeissä.  

 

Sisäänkirjautumisen jälkeen yläpalkin alapuolelta löytyy ”Ajastukset”-ikkuna. ”Ajastukset”-

ikkuna kertoo tietoa integraation aineistosiirtojen ajastuksista. Näkymän sarakkeet ovat: 

• ”Skeduloinnin nimi” 

• ”Skeduloinnin kuvaus” 

• ”Ajastus” 

• ”Tila” 

• ”Request XML URL” 

• ”Toiminta” 

Ensimmäisessä sarakkeessa lukee ajastuksen nimi, toisessa ajastuksen kuvaus ja  

kolmannessa Quartz-muotoinen Cron-ajastusrivi. Ajastusrivissä lukee järjestyksessä 

välilyönnillä erotettuna sekunnit, minuutit, tunnit, päivät, kuukaudet, viikonpäivät ja vuodet, 

joiden aikana kyseiseen ajastukseen kytketty tiedostonsiirtointegraatio laukaistaan. Cron 

on ajastuspalvelu Unix -pohjaisille käyttöjärjestelmille. Quartz:ssa on mukana normaalista 

Cron-ajastusrivistä puuttuva sekuntien ilmoittaminen.  

 

Neljännessä sarakkeessa lukee ajastuksen tila. Vaihtoehdot ovat A eli ”Aktiivinen”, D eli 

”Deaktivoitu”, eli käynnistettävissä manuaalisesti, sekä P eli ”Poistettu”, jolloin käyttö on 

estetty.  

 

Viides kenttä sisältää tiedon XML-ohjaustiedoston (Extensive Markup Language, 

tiedostoformaatti) sijainnista tietojärjestelmäpalvelimella. Viimeisessä sarakkeessa on 

kaksi painiketta ”Aja Nyt” sekä ”Muokkaa”.  
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Ensimmäisen painikkeen painaminen aukaisee valintaikkunan, jossa pyydetään käyttäjän 

varmistusta integraation suorittamiseen välittömästi. Toisen painikkeen painaminen siirtää 

käyttäjän ”Uusi ajastus” -näkymään. Näkymän aukeaminen kestää noin kolme sekuntia. 

Ajastuksia voi selata rullaamalla niitä ylös tai alas. Ajastuksia on tällä hetkellä useita 

satoja. Selattaessa alaspäin käyttäjälle näkyy pieniä muutaman sekunnin lataustaukoja 

noin 50 ajastuksen välein.   

 

 
Kuva 17: Ajastukset (Mukaillen Intranet, haettu 08.02.2012) 

 

Seuraavan näkymä vasemmalta oikealle mentäessä on ”Ajastusaikataulu”. Näkymästä voi 

etsiä tietyllä aikavälillä käynnistyviä ajoja (Kuva 18). Sarakkeet vastaavat ”Ajastukset”-

näkymää. Hakutuloksia voi kellonajan ja päivämäärän lisäksi haarukoida ajastuksen tilan 

ja nimen perusteella. Oletushakuehto on että haku tapahtuu vain aktiivisista ajastuksista. 

Nimen mukaan rajaava hakukenttä on nimetty ”Tekstihauksi”. Myös ”Deaktivoitu”- ja 

”Poistettu”-tilassa olevien ajastusten haku saadaan päälle valitsemalla ”Hae kaikki tilat”. 

”Ajastusaikataulu”-näkymän avaus kestää tuotantokäytössä 15 sekuntia. Kun ikkunan 

avauspainiketta on painettu, muuttuu ruutu valkoiseksi, mutta käyttäjälle ei näytetä 

latauspalkkia, josta näkisi toiminnon edistyvän. 



60 
 

 
Kuva 18: Ajastusaikataulu (Mukaillen Intranet, haettu 08.02.2012) 

 

”Lisää ajastus” -linkin takaa avautuu ”Uusi ajastus”-näkymä. Sama lomake avautuu myös 

”Ajastukset”-ikkunan ”Muokkaa”-painiketta painamalla (Kuva 6). Lomaketta käytetään 

uuden ajastuksen tietojen syöttämiseen tai aikaisemman syötetyn ajastuksen 

muokkaukseen. Lomakkeen kentät ovat: 

• ”Skeduloinnin nimi” 

• ”Skeduloinnin kuvaus” 

• ”Ajastus” 

• ”Vain pankkipäivinä” 

• ”Käytettävä palvelu” 

• ”Request XML URL” 

• ”Kommentti” 

• ”Tila” 

• ”Käynnistä vain jos siirrettäviä tiedostoja” 

 

Ensimmäinen kenttä ilmaisee ajastuksen nimen, toinen vapaamuotoisen kuvauksen 

ajastuksesta. Ajastus kenttään syötetään Quartz 1.x -ajastusrivi. ”Vain pankkipäivinä” -

valinnalla ajo suoritetaan ajastuksen mukaan vain pankkipäivinä. ”Käytettävä palvelu” -

kohdasta valitaan palvelimen komponenteista haluttu pääkomponentti. Yhden 

pääpalvelujen sisältä voidaan käynnistää muiden pääpalvelujen toiminnallisuuksia. 

”Request XML URL” -kenttään syötetään järjestelmäpalvelimella sijaitsevan XML-

ohjaustiedoston polku. Kommentti kenttään voidaan lisätä kommentti, joka näytetään 

kyseisen ajastuksen muokkausikkunan alaosassa. Kommentin alkuun lisätään 

automaattisesti päivämäärä. ”Tila”-vetovalikosta voidaan valita ajastuksen tila, 

vaihtoehtoina ”Aktiivinen”, ”Deaktivoitu” tai ”Poistettu”. ”Käynnistä vain jos siirrettäviä 
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tiedostoja” -valinnalla voidaan estää ilmentymän käynnistyminen, jos tiedostoja ei ole 

haettavissa. Tällä saadaan pienennettyä integraatiojärjestelmän aiheuttamaa 

prosessorikuormaa. 

 
Kuva 19: Uusi ajastus (Mukaillen Intranet, haettu 08.02.2012) 

Yläpalkin painikkeista järjestyksessä vasemmalta neljäs on nimeltään ”Huolto”. Tämän 

näkymän kautta onnistuu ajastuspalvelun sammuttaminen (Kuva 20). Ajastuspalvelun 

ollessa sammutettuna uusia ilmentymiä ei käynnisty. ”Sammuta ajastukset” -painiketta 

painettaessa näytölle ilmestyy valintaruutu, jossa pyydetään vahvistamaan ajastuspalvelun 

sammutus, tiedottamaan tarvittavia tahoja katkosta sekä pitämään katko mahdollisimman 

lyhyenä. Kun ajastuspalvelu on sammutettuna, muuttuu painikkeen teksti muotoon 

”Käynnistä ajastuspalvelu”. Myös ajastuspalvelun käynnistäminen täytyy vahvistaa 

valintaikkunassa. Tämä on ainoa tapa sammuttaa ajastukset. 

 

 
Kuva 20: Huolto (Mukaillen Intranet, haettu 08.02.2012) 
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Käyttöliittymän yläpalkin oikeanpuoleisin linkki johtaa näkymään nimeltä ”Prosessiloki”. 

Prosessilokista löytyy lista ajoista. Virheelliset ajot on järjestetty listan alkuun. Näkymän 

kentät ovat: 

• ”Instance” 

• ”Prosessi” 

• ”Nimi” 

• ”Aloituspäivä” 

• ”Lopetuspäivä” 

• ”Tila” 

• ”Ilmoitus” 

• ”Toiminta” 

 

Ensimmäinen kenttä kertoo ilmentyvän yksilöivän numeron. ”Prosessi”-kenttä kertoo 

ajastuksen nimen. ”Nimi”-kentässä on kyseisessä integraatiossa käytetty pääpalvelu. 

”Aloituspäivä”-kenttä kertoo ilmentymän suorituksen alkamisajankohdan ja vastaavasti 

”Lopetuspäivä”-kenttä päättymisajankohdan. ”Tila”-kenttä kertoo ilmentymän senhetkisen 

tilan. Tilan vaihtoehdot ja selitteet on esitetty taulukossa 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3: Ilmentymien tilat. 

Tila Selite 

”Started” Ilmentymä on käynnistymässä. 

”Running” Ilmentymää suoritetaan. 

”Failed” Ilmentymän suoritus on päättynyt 

virheeseen. 

”Completed” Ilmentymä on suoritettu onnistuneesti. 

”Skipped” Ilmentymä ei löytänyt tiedostoja. 

”ManualHandling” Ilmentymän suoritus on pysähtynyt 
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käyttäjäntoimintaa vaativaan 

virheeseen. 

 

”Ilmoitus”-sarakkeessa näkyy mahdollinen virheviesti. Yksirivisen virheviestin saa auki 

painamalla näkyvää lokitiedoston kuvaketta rivin oikeasta reunasta. ”Toiminta”-

sarakkeesta kyseisen ilmentymän voi poistaa näkyvistä käyttöliittymästä.  

”Prosessi Lokin” avautuessa valkoinen ruutu on näkyvillä ensin 4min 51s. Tämän jälkeen 

näkymän reunukset ilmestyvät ruudulle. 17 minuutin ja 23 sekunnin jälkeen ikkuna on 

avautunut kokonaan. Pitkän latauksen jälkeen ilmentymistä on haettu näkyville vain 

muutamia satoja.  Täysin vastaavaa toiminnallisuutta varten on tehty erillinen työkalu, mikä 

mielestäni johtuu juuri uprosessilokin hitaudesta. Erilliset työkalut hankaloittavat 

järjestelmän kokonaisuuden hahmottamista sekä oppimista, sillä käyttäjän on muistettava 

kuhunkin työtehtävään käytettävä työkalu (Benyon et al. 2005:104–105). Nykyisellään 

suorittamani tarkistuksen mukaan näkymä hakee tietokannasta kaikkiaan noin puoli 

miljoonaa riviä, mikä selittää osittain pitkän latausajan (Kuva 21). 
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Kuva 21: Prosessiloki (Mukaillen Intranet, haettu 08.02.2012) 

”Ajastukset”-näkymä liittyy läheisesti alla esitettyyn Excel–taulukkoon (Taulukko 4). 

Nykyisen prosessin mukaan jokaista ajastusta varten tehdään ensin alla olevat rivit 

taulukkoon ja tämän jälkeen lisätään käyttöliittymään kyseinen ajastus. Tästä tiedon 

kahdentamisesta seuraa ongelmia, sillä käytännössä käyttäjät päivittävät tietoja 

käyttöliittymään, mutta eivät taulukkoon. Tämä on johtanut siihen, ettei taulukon tietoja 

voida käyttää ja se on käytännössä käyttökelvoton. Toisinpäin ajateltuna käyttöliittymästä 

puolestaan puuttuu joitakin kenttiä, jotka löytyvät taulukosta. Taulukon kentät ovat: 

”Config”,”Data”, ”Description”, ”Document”, ”Old System”, ”Int/Ext” , ”Ext_Contacts”, 

”Int_Contacts”, ”Release”, ”Scheduling”, ”SLA”, ”Source”, ”Status”, ”Target” ja ”Type”. 

 

”Config”-kenttä sisältää XML-ohjaustiedoston polun tiedostojärjestelmässä. ”Data”-kenttä 

sisältää valinnaisesti, joko datatyypin, pakkaustekniikan tai tiedostoformaatin. 

”Description”-kenttä sisältää kuvauksen integraatioista, käytännössä tarkoittaen siirrettyjen 

tiedostojen nimiä, kuvausta integraatiosta tai integraation nimeä. ”Document”-kenttään on 

kirjoitettu määrittelydokumentin sijainti. ”Int/Ext”-kentän arvo on joko ”Internal” (sisäinen) 

tai ”External” (ulkoinen) riippuen siitä, että siirtääkö integraatio aineistoja yrityksen 

ulkopuolelle. ”Ext_Contacts”- ja ”Int_Contacts”-kenttiin on listattu sisäisiä ja ulkoisia 

kontakteja. Release-kenttään on merkitty kulloinkin kehityksessä olevan julkaisun 

versionumero. ”Scheduling”- eli ajastusriville kirjoitetaan tieto integraation käynnistyksen 

aikataulutuksesta. ”SLA”-kenttään (Service-Level Agreement) eli 

palvelutasosopimuskenttään on määritelty tallennetaanko tietoja ajoista SLA-tietokantaan. 

”Source”- eli lähdekenttään merkitään lähdejärjestelmä ja vastaavasti ”Target”- eli 

kohdekenttään kohdejärjestelmä. ”Status”- eli tilakenttään merkitään integraation tila, 

kuten ”tuotannossa”, ”poistettu” tai ”työn alla”. ”Type”- eli tyyppikenttään merkitään 

integraation käyttämä teknologia, kuten Tomcat tai SOA (Service Oriented Architecture, 

palvelukeskeinen arkkitehtuuri). 
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Taulukko 4: Integraatio Excel-tiedosto (Mukaillen Excel-taulukko, 3.1.2012) 

SEND_0318 CONFIG  /unix/integration_path/file.xml 

SEND_0318 DATA flat  

SEND_0318 DESCRIPTION  Data from System A to System B 

SEND_0318 DOCUMENT  V:\project\requirements\document.xml 

SEND_0318 OLD SYSTEM System C System A ABC 
SEND_0318 INT/EXT External  

SEND_0318 EXT_CONTACTS some.one@suomi24.fi 
SEND_0318 INT_CONTACT

S 
Document Document; System A Integrations 

SEND_0318 RELEASE 5  

SEND_0318 SCHEDULING every 30mins 

03:16 - 05:16 

Mon-Sun 

<CronTrigger>13 16/30 03-05  

? * *</CronTrigger> 

SEND_0318 SLA Yes  

SEND_0318 SOURCE System A  

SEND_0318 STATUS tuotannossa  

SEND_0318 TARGET System B  

SEND_0318 TYPE SOA  

 

Edellä mainitun Excel-tiedoston lisäksi on olemassa toinen Excel-tiedosto 

ajastusmuutosten kirjaukseen. Tähän listaan kirjataan uudet tuotantoon viedyt tai sieltä 

poistetut ajastukset. Tiedosto sisältää päivämäärän, tekijän, ajastuksen sekä syyn, minkä 

takia ajastus on tehty (Excel-taulukko, 14.2.2012). 

 

3.5. Yleiset muutosehdotukset 

 

Tässä luvussa esitellään nykyiseen käyttöliittymään yleisiä muutosehdotuksia, jotka 

vaikuttavat kaikkiin käyttöliittymän näkymiin. Nämä muutokset vaikuttavat käyttöön 

houkuttelevaan yleiseen sivupohjaan, jonka tärkein komponentti on navigaatio (Horton & 

Lynch 2012: 121–170). Osa muutoksista on kerätty näkyville alla olevaan kuvaan (katso 

kuva 9). Muutokset perustuvat luvussa kaksi esitettyihin käytettävyyden periaatteisiin sekä 

Windows 7- ja Web-suunnitteluohjeistukseen. 
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Luomalla yhtenäinen navigointipainike kaikille sivuille käyttäjille saadaan selkeä rakenne 

sivujen välillä liikkumiseen. Jokaisessa näkymässä käyttäjän sijainti on esitettävä 

navigointipalkin rakenteiden kautta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ”Ajastusanalyysi”-

näkymän nimeksi yläreunaan voidaan sijoittaa valikkoon ”Ylläpito -> Ajastusanalyysi”. 

(Horton & Lynch 2012: 95–120) 

 

Datalle jäävän tilan maksimoimiseksi vasempaan ja oikeaan laitaan ei sijoiteta 

linkkikolumnia tai muita komponentteja. Samasta syystä alatunniste jätetään pois. 

Alatunnisteeseen normaalisti sijoitettavat tiedot yrityksestä ovat yrityksen sisäisessä 

kontekstissa tarpeettomia. Välttämättömät tiedot päivityspäivämäärästä ja tekijöistä 

voidaan sijoittaa erilliselle ”Tietoja”-sivulle (Horton & Lynch 2012: 121–170). 

 
Kuva 22: Yleiset muutokset. (Mukaillen Intranet, haettu 13.02.2012) 

 

Kaikkien näkymien oikeaan ylälaitaan sijoitetaan hakukenttä, jotta vältyttäisiin turhalta 

valikoiden selaamiselta (Reason 1990:236, Horton & Lynch 2012: 121–170). 

Hakukenttään voi syöttää tietyn integraation numeron tai osan sen nimestä. Ikkuna 

ehdottaa käyttäjälle integraation nimeä. Kentän oikealle puolelle lisätään kaksi painiketta. 

Ensimmäisellä painikkeella ”Näytä ajastus” voidaan avata ponnahdusikkunaan kyseisen 
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integraation tiedot. Toisella painikkeella ”Aja ajastus” voidaan suorittaa kyseinen ajastus. 

Painikkeiden nimistä käyttäjä voi päätellä hakukentän vaikutuksen (Horton & Lynch: 95–

120).  

 

Käyttäjän on heti nähtävä suorittamiensa toimintojen tulokset (Reason 1990:236). Tämän 

takia ylälaitaan sijoitettavien painikkeiden ja hakukentän alapuolelle lisätään viimeisimpien 

ilmentymien (Instances) tiedot. Tämän avulla käyttäjä voi nähdä ilmentymän 

suorittamisesta seuranneen lopputilan tai sen käynnistämisen. Komponentin kokoa 

voidaan muuttaa vetämällä sen alareunasta. Kenttä päivitetään 20 sekunnin välein. 

Käyttäjä voi myös halutessaan päivittää komponentin painamalla ”Päivitä”-symbolia. 

Symbolin merkitys on tuttu Windows 7:n kuvakkeita jäljittelevästä ulkoasusta (Microsoft 

2012).  

 

Kaikkien sivujen alareunassa näkyvät yrityksen tiedot voidaan ottaa pois tästä ja siirtää 

ohjeen etusivulle. Ohjelma on tarkoitettu yrityksen sisään käyttöön, joten nämä vievät vain 

turhaan tilaan ikkunasta ja vähentävän relevantin tiedon mahtumista ruudulle (Andersen et 

al. 1989). 

 

Nykyisellään käyttöliittymään ei ole lainkaan käyttöohjetta. Käyttöohjeen luominen ei ole 

tämän dokumentin tavoitteena, mutta tätä dokumenttia sekä integraatiojärjestelmän yleistä 

ohjeistusta voidaan käyttää ohjeistuksen pohjana. Tavoitteena käyttöohjeen luomisessa on 

ytimekkyys ja toisaalta tiedon kahdentamisen välttäminen. Käyttöohjeen tulee olla 

jäsennelty siten, että käyttäjä löytää nopeasti haluamansa tiedon loogisten otsikoiden alta. 

Kaikissa ikkunoissa täytyy näkyä linkki käyttöohjeeseen, jotta käyttäjä pääsee helposti 

katsomaan ohjeita tarvittaessa (Nielsen 1993:140). Nykyisellään kaikki järjestelmään 

liittyvä ohjeistus on erillisessä dokumentissa, johon ei ole suoraa linkitystä. Käyttöliittymälle 

on tehtävä tarkoituksenmukainen ohjeistus, jossa kerrotaan yleisimpiin käyttötilanteisiin 

liittyvistä käytännöistä ja ohjeista. Ohjeistuksella saadaan vähennettyä virheitä, koska tieto 

on helpommin saatavilla ja käyttäjien kynnys hyödyntää sitä on matalampi (Norman 1983; 

Reason 1990; Senders & Moray 1991; Reason 1990:236). Ohjeistusta käytetään 

yleisimmin ongelmatilanteessa, jossa käyttäjä tarvitsee nopean ratkaisun ongelmaansa. 

Tämän takia ohjeistuksen on oltava tehtäväkeskeinen, sillä käyttäjä ei todennäköisesti ole 

avannut manuaalia ennen ongelman ilmenemistä eikä näin ollen tiedä sen sisältämästä 

tietorakenteesta (Nielsen 1990:140). Ohjeistukseen kannattaa laittaa vain käytön 
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aloittamisen kannalta tärkeimmät tehtävät, jottei manuaalin pituus heikennä sen 

käytettävyyttä (Carroll et al. 1987–1988). 

 

Etusivulla näkymät järjestetään uusien otsakkeiden alle. Kun hiiri viedään otsakkeen 

otsikon kohdalle, avautuu alapuolelle valikko, josta valitaan haluttu näkymä. Järjestelmän 

johdonmukaisuuden parantamiseksi päänäkymään lisätään linkit myös kolmeen muuhun 

integraatioalustan ylläpitoon tarvittavaan intranetin sivustoon. Ilmentymien poikkeukset 

menevät joskus manuaalikäsittelyyn, jota varten olemassa erityinen ”Työlistapalvelu”. 

Tähän palveluun viittaava linkki voidaan nimetä ”Manual Handling”, jotta käyttäjä osaa 

yhdistää ilmentymän tilan perusteella haluamansa toiminnon linkkiin (Lewis et al. 1989; 

Nielsen 1993:121). Näkymät ryhmitellään loogisiin ryhmiin, joiden avulla käyttäjän on 

helppo jäsentää järjestelmän toiminnallisuus. Ryhmän otsikon alle sijoitetaan linkit siihen 

liittyviin näkymiin. Ryhmävalikkojen avauslinkkien normaali teksti tulee vaihtaa selkeämmin 

painikkeeksi erottuvaksi, sillä käyttäjä ei välttämättä huomaa tekstin toimivan linkkinä 

(Benyon et al. 2005:65). 

 

Ensimmäisen ryhmän, ”Ajot”, alle sijoitetaan aineistojen ajoihin liittyvät näkymät: 

prosessiloki, virheet, ”SLA-aineistot” ja ”Väliin jääneet”. Prosessilokista voidaan katsoa 

ajoja ilmentymien tilaa sekä tehdä hakuja historiatiedoista. Virheet näkymään listataan 

kaikki virheet halutulta ajanjaksolta aikajärjestyksessä. ”SLA-aineistot” näyttää SLA-tietoja 

ajoista. ”Väliin jääneet” -näkymä tekee listan tiettynä aikavälinä, kuten järjestelmän 

uudelleenkäynnistyksen tai häiriön aikana, väliin jääneistä ajoista. 

 

Toisen ryhmän, ”Ajastukset” alle laitetaan näkymät joiden fokus on tulevaisuudessa: 

”Ajastusten pysäytys” ja ”Tietokantavienti”. ”Ajastusten pysäytys” -näkymästä voi pysäyttää 

minkä tahansa yksittäisen järjestelmän kaikki ajastukset. Tietokantavienti hakee 

tietokannasta halutut tiedot ja muodostaa niistä Excel-tiedoston liiketoiminnan tarpeisiin tai 

varmuuskopiointia varten.  

 

Kolmannen ryhmän, ”Ylläpito” alle sijoitetaan SFTP-avaintenhallinta, ajastusanalyysi sekä 

yhteystestaus. Näistä ensimmäisellä hallinnoidaan SFTP-tiedostonsiirrossa käytettäviä 

avaimia, joilla varmistetaan tiedon salaus. Toista näkymää käytetään ajastusten 

analysointiin. Yhteystestausikkunasta käyttäjä voi testata tietoverkkoyhteyksien toimivuutta 

yrittämättä siirtää aineistoja. 



69 
 

 

Neljännen ryhmän, ”Toimittaja”, alle listataan linkit integraatiojärjestelmän toimittajan 

kehittämiin valmistyökaluihin, kuten Työlistapalveluun. Viimeinen ryhmä on nimeltään lokit. 

Tähän ryhmään listataan useimmin katsotut lokit, joita on tähän mennessä tutkittu 

tiedostojärjestelmästä komentorivityökalujen avulla. Erityisesti ryhmään lisätään ”SFTP -

loki”, jonka toteutus on kuvattu tarkemmin seuraavissa luvuissa. Ryhmään sijoitetaan 

myös ”Muutosloki”, johon kerätään kommenttikentistä tietoa ajastusmuutoksista. Tästä 

näkymästä voidaan tarkistaa, onko virhetilanne johtunut esimerkiksi muutoksesta 

integraation ajastusaikataulussa tai huoltokatkosta. Muita lokeja lisätään ryhmään 

myöhemmin tarpeen mukaan. 

 

Nykyisellään istunnon aikakatkaisu on 10 minuuttia, mikä katkaisee käyttäjien istuntoja 

tarpeettoman usein. Aikakatkaisu on kasvatettava vähintään 30 minuuttiin. Istunnon 

aikakatkaisuun jäljellä oleva aika on ilmoitettava käyttäjälle kaikkien ikkunoiden 

ylälaidassa. Näin käyttäjä ei syötä kenttiin turhaan tietoja, jotka häviävät käyttäjän 

huomatessa yhteyden käyttöliittymään katkenneen. Tällä voidaan edistää 

käyttäjätyytyväisyyttä ja rohkaista käyttäjiä käyttämään käyttöliittymää. (Benyon et al. 

2005:438–445) 

 

3.6. Muutokset nykyisiin näkymiin 

 
Tässä luvussa käydään läpi nykyisiin näkymiin tehtävät muutokset. Nykyisillä näkymillä 

tarkoitetaan niitä näkymiä, jotka ovat jo käyttöliittymän nykyisessä versiossa. Muutokset 

perustuvat luvuissa 2.5 ja 2.6 esiteltyihin käytettävyyden periaatteisiin. 

3.6.1. Muutokset ”Ajastus”-näkymään 

”Ajastukset”-näkymä on käyttöliittymän tärkeimpiä näkymiä. Näkymän käytettyyttä voidaan 

parantaa merkittävästi seuraavaksi esitettävillä muutoksilla. Kaikki muutokset on koottu 

alla olevaan kuvaan (Kuva 10). 
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Kuva 23. ”Ajastus”-näkymä muutosten jälkeen (Mukaillen Intranet, haettu 13.02.2012) 

 

 

Tyypillisessä käyttötapakuvauksessa etsitään tietynnimistä aineistoa siirtävää 

integraatioita. ”Ajastukset”-näkymästä ei kuitenkaan löydy tietoa siirrettävien tiedostojen 

nimistä. Tätä varten lisätään uusi ”Tiedostonimet”-kenttä, joka linkittää nykyisen 

järjestelmän integraationimet ja -numerot edellisen järjestelmän käyttämiin vastaaviin 

tietoihin (Monmonier 1991:1–4). Samalla opittavuus paranee vanhojen käyttäjien osalta. 

Joissakin tapauksissa tämä tieto on laitettu ”Description”-kenttään, mutta tällöinkin se 

leikkautuu usein pois, sillä kentässä näytetään vain muutamia rivejä.  

 

Käytettävyyttä saadaan parannettua vähentämällä näytettävien kenttien määrää. Tällä 

käyttäjän fokus saadaan keskittymään oleelliseen tietoon, jolloin käyttö nopeutuu (Nielsen 

1993:121). ”Request XML URL” -kenttä voidaan poistaa näkymästä, sillä sen sisältämää 

informaatiota ei tarvita, ja toisaalta sen sisältö voidaan katsoa ”Muokkaa ajastusta” -

näkymästä (Andersen et al. 1989). Vaikka kenttiä onkin tärkeää vähentää, tulee näkymään 

samalla lisätä ”Tiedostonimet”-kenttä, johon kirjataan nimet, joilla integraatio hakee ja 

toisaalta lähettää tiedostoja. 
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”Ajastus”-näkymässä ei hyödynnetä lainkaan värejä. Normaali käyttäjä voi tunnistaa 

viidestä seitsemään erilaista väriä. Värien liiallinen käyttö heikentää käytettävyyttä, joten 

tämän useampaa väriä ei kannata käyttää käyttöliittymässä (Durett & Trezona 1982, 

Microsoft 2012). Samoja värejä voidaan edelleen käyttää johdonmukaisesti myös muissa 

näkymissä. ”Tila”-sarakkeen tiedot saadaan helpommin ymmärrettäviksi muuttamalla 

kunkin kirjaimen tausta vastaamaan kyseiseen tilaan yleisesti liitettäviä assosiaatioita. 

Aktiivisten ajastusten A-kirjaimen tausta muutetaan vihreäksi, ”Deaktiivisten” ajastusten D-

kirjaimen tausta muutetaan  keltaiseksi ja ”Poistettu”-tilassa olevien ajojen P-kirjaimen 

tausta muutetaan  punaiseksi. Muutosten myötä lisättävän ”Tauko”-tilan T, voidaan esittää 

sinisillä, jotta se erottuu helposti muista integraatioista.  

 

Nykyisellään näkymässä käytetään englanninkielisiä sanoja, joille on lisätty suomen 

kielelle tyypillisiä ominaisuuksia. ”Skedulointi”-kentän nimeksi vaihdetaan ”Nimi”, jotta 

käyttäjä ymmärtää katsomatta sarakkeenarvoja, mitä tietoa sarakkeen tulisi sisältää. 

”Ilmoitus”-sarakkeen nimeksi vaihdetaan ”Lisätietoja”, koska tämä kuvaa paremmin kentän 

sisältöä (Nielsen 1993:123). Kentästä aukeaa nykyisellään pelkästään virheviesti. Tästä 

linkistä aukeavaan näkymään lisätään kaikki ”Muokkaa ajastusta” -näkymän tiedot, jotta 

käyttäjän ei tarvitse muistaa näitä tai tarkistaa muualta (Nielsen 1993:129). ”Ajastus”-

sarakkeen nimeksi muutetaan ”Cron”, koska käyttökontekstissa tätä nimitystä käytetään 

yleisemmin (Furnas et al. 1987). Toisaalta tätä ratkaisua puoltaa myös ajastus-sanan 

käyttö kuvaamaan integraatiosta, tiedoista ja Quartz-ajastusrivistä muodostuvaa 

kokonaisuutta, minkä takia nykyinen nimeäminen saattaa sekoittaa käyttäjiä. Sama 

kannattaa edelleen tehdä ”Muokkaa ajastuksia”-näkymään, jotta käyttöliittymä säilyy 

yhdenmukaisena.  

 

Nykyisessä ratkaisussa käyttäjän muokatessa ajastusta ”Muokkaa ajastusta” -ikkuna 

aukeaa ”Ajastukset”-näkymän tilalle samaan ikkunaan, mikä osaltaan hidastaa ajastusten 

muokkaamista. Jos esimerkiksi useista ajastuksista halutaan peräkkäin tarkistaa jokin 

tieto, on oikea kohta ”Ajastukset”-ikkunasta etsittävä uudelleen ja uudelleen. Näin 

yksinkertaisen ja usein toistuvan toiminnon suorittamiseen vaaditaan käyttäjältä useita 

toimenpiteitä (Reason 1990:236). Ongelma voidaan poistaa avaamalla ”Muokkaa 

ajastusta” -ikkuna uuteen ponnahdusikkunaan. Tällöin useita integraatioita on mahdollista 

muokata ja tutkia yhtä aikaa.  
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Tiettyjen rutiinitoimenpiteiden suorittamiseen käyttäjältä vaadittavien toimintojen määrä 

täytyy saada mahdollisimman pieneksi, minkä takia näkymään on lisättävä 

suodatusominaisuus. Kenttään syöttämällä saadaan helposti näkymään vain halutut tiedot. 

Integraation nimen lisäksi suodatusehdoiksi voidaan valita vetovalikosta myös lähde- tai 

kohdejärjestelmä (Benyon et al. 2005:386–388). Tällaisella hakutoiminnolla voidaan 

helposti hakea tietoja suuresta tietomäärästä (Microsoft 2012). 

 

3.6.2. ”Muokkaa”-näkymän muutokset 

”Muokkaa”-näkymään esitetään lukuisia muutoksia uusien toiminnallisuuksien vaatimien 

arvojen takia. Näkymää laajennetaan huomattavasti, koska Excel-tiedostojen tieto ja 

hiljainen tieto voidaan näin siirtää käyttöliittymään. Muutokset on havainnollistettu alla 

olevaan kuvaan (Kuva 24). 
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Kuva 24. ”Muokkaa”-näkymä muutosehdotusten jälkeen (Mukaillen Intranet, haettu 08.02.2012) 

 

Ajastuksen laukaisuajankohdat kertova Quartz-rivi, jota kutsutaan yrityskontekstissa 

nimellä ”CronTrigger”, on liian haastava luettavaksi osalle käyttäjistä. Haastavuus ilmeni 

seurattaessa käyttäjien toimintaa käyttäjäkontekstissa ja huomattaessa CronTriggeriä 

väärin ymmärtämisen aiheuttaneen useita virhetilanteita.  Lisäksi on usein havaittu 

tilanteita, joissa käyttäjä on syöttänyt virheellisen ajastuksen, joka ei toimi lainkaan tai 

toimii vääränä kellonaikana. Näitä virheitä voidaan ennaltaehkäistä avaamalla Cron-

ajastusrivi ihmisille luettavaan muotoon, jotta käyttäjä pystyy näkemään tekemänsä 

ajastuksen oikeellisuuden. Käyttäjä ei kuitenkaan välttämättä tiedä, kuinka ajastusrivi 
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kirjoitetaan. Tämän takia ohjelman tulee tarkistaa rivi ja antaa käyttäjälle palautetta 

virheellisestä syötteestä (Norman 1983; Reason 1990; Senders & Moray 1991:19–80; 

Benyon et al. 2005:65). Alla on esitetty yksi mahdollinen toteutus ajastusrivin avaamiseksi. 

Siinä ajastusrivin tieto on jaettu useammalle riville ja riveille on lisätty selitteet niiden 

toiminnasta. Käyttäjälle annettavat virhesanomat eivät saa olla kehittäjän näkökulmasta 

tehtyjä, ylipitkiä, liian voimakkaita, käyttäjiä syyllistäviä tai epätarkkoja.  (Microsoft 2012) 

 

”Ajastus”-kentän muutoksien on oltava jäljitettävissä. Jos kommenttikenttä on tyhjä, ei 

”Ajastus”-kentän muutosta voi tallentaa. Käyttäjän yrittäessä tallentaa muokattua 

ajastuskenttää lisäämättä kommenttia esitetään käyttäjälle virheviesti, jossa ilmoitetaan 

kommenttikentän olevan pakollinen ajastusriviä muokattaessa, ja estetään tallentaminen 

(Nielsen 1993:134).  

 

Tietokone on ihmistä huomattavasti parempi muistamaan asioita. Virheidenkäsittelyyn 

liittyvät epäsäännöllisyydet ja erikoisohjeet on tällä hetkellä kerätty erilliseen dokumenttiin. 

Käyttäjän täytyy nykyisessä järjestelyssä pystyä muistamaan, mistä ohjeet löytyvät ja 

osata katsoa niitä sieltä. Nämä ohjeet voidaan siirtää ”Description”-kenttään, jotta 

käyttäjän muistikuorma vähenee (Nielsen 1993:129–132). 

 

XML-tiedoston (Extensive Markup Language, tiedostoformaatti) sijainti syötetään 

tekstikenttään. Rivin oikeellisuus voidaan varmistaa yrittämällä etsiä tiedosto käyttäjän 

yrittäessä tallentaa muutoksia. Jos tiedostoa ei löydy, esitetään käyttäjälle virheviesti, 

jossa tiedostopolku pyydetään korjaamaan oikeaksi (Nielsen 1993:134). Tällä saadaan 

osaltaan myös estettyä tahattomia virheitä, joiden syynä voi olla esimerkiksi käyttäjien 

huolimattomuus tai osaamattomuus (Benyon et al. 2005:386–388).  

 

”Muokkaa ajastusta” -näkymässä on sekoitettuna englannin ja suomen kieltä. 

”Description”-kentän nimi on muutettava suomenkieliseen muotoon ”Kuvaus”, jotta 

käyttöliittymä on kauttaaltaan yhdenmukainen ja noudattaa yrityskontekstin 

nimeämissääntöjä (Nielsen 1993: 123). Näkymään on lisättävä linkki käyttöohjeiden 

oikeaan kohtaan, koska tutkimusten mukaan ihmiset eivät keskimäärin lue manuaalia 

lainkaan (Rettig 1991). Näin käyttöliittymää käytetään tarkoituksenmukaisesti ja kenttiin 

syötetään oikeita tietoja. 
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”Muokkaa ajastuksia” -näkymään täytyy tehdä samat muutokset kuin ”Ajastukset”-

näkymään, jotta käyttöliittymä säilyy yhdenmukaisena (Nielsen 1993:123). ”Muokkaa”-

näkymään täytyy lisätä myös muita kenttiä, jotta Excel-tiedoston toiminnallisuus saadaan 

siirrettyä tähän käyttöliittymään. Lisättävät kohdat ovat lähde, kohde sekä sisäiset ja 

ulkoiset kontaktit. ”Lähde”- ja ”Kohde”-kohtiin tulee pudotusvalikot, joista valitaan oikea 

järjestelmä. Näiden pudotusvalikoiden alle sijoitetaan järjestelmästä lyhyt kuvaus, joka 

haetaan erillisestä tietorakenteesta. Näiden kenttien avulla voidaan helposti löytää tiettyyn 

järjestelmään liittyvät ajastukset esimerkiksi vikatilanteessa. Pudotusvalikon käyttö on 

suositeltavaa esitettäessä muutamia kymmeniä vaihtoehtoja sisältävä lista, johon käyttäjän 

ei tarvitse lisätä omaa vaihtoehtoaan (Microsoft 2012). 

 

”Sisäiset ja ulkoiset kontaktit” -kohdassa on listalaatikko, josta valitaan kyseiselle 

ajastukselle oikea kontaktihenkilöryhmä. Molempien edellä mainittujen vetovalikoiden alle 

sijoitetaan kentät, joissa näkyy lista kontaktihenkilöistä (Nielsen 1993:129-132). Kaikki 

integraatiot eivät siirrä tiedostoja yrityksen ulkopuolelle, joten ulkoiset kontaktit -kenttä voi 

olla myös tyhjä. Listalaatikon käyttö on suositeltavaa vaihtoehtojen määrän ollessa 

rajallinen ja käyttäjän voidessa valita useampia vaihtoehtoja (Microsoft 2012). 

 

Nykyisellään tiedon saavutettavuus ja muokattavuus aiheuttavat usein ongelmia, sillä 

Excel-tiedostoa ei pidetä ajan tasalla nykyiseen käyttöliittymän kanssa. Lisäksi Excelistä 

haluttujen rajattujen rivien hakeminen on haastavaa. Tietokantaan pohjautuvassa 

käyttöliittymässä ei vastaavaa ongelmaa esiinny.  Excelin käyttö poistamalla päästään 

myös eroon tiedon kahdennuksesta ja sen aiheuttamista ongelmista (Codd 1970).  

 

3.6.3. ”Huolto”-näkymän muutokset 

Yksittäiseen järjestelmään menevät tiedostonsiirrot on voitava sammuttaa muiden 

järjestelmien välisten siirtojen häiriintymättä. Esimerkiksi joidenkin järjestelmien ollessa 

häiriön tai asennuksen takia poissa käytöstä, voidaan osa ajastuksista sammuttamalla 

välttää ylimääräisiä virheitä ja hälytyksiä. Näkymän nimeksi muutetaan ”Ajastusten 

pysäytys”, jotta se kuvaa mahdollisimman hyvin näkymän toiminnallisuutta. Näkymän 

ulkoasu on hahmoteltu seuraavassa kuvassa (Kuva 25). 
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Kuva 25. Ajastusten pysäytys 

 

Näkymässä käyttäjälle tarjotaan useampia vaihtoehtoisia toimintatapoja, sillä näkymää 

voidaan käyttää sekä integraatiojärjestelmää että muita järjestelmiä koskevissa katkoissa 

tai virhetilanteissa (Reason 1990:236). Näkymän ylälaidassa säilytetään nykyinen 

toiminnallisuus ja ohjeistus, jotta nykyiseen ratkaisuun tottuneille käyttäjille 

käyttöönottokynnys on mahdollisimman matala. Lyhyt ja yksiselitteinen teksti rohkaisee 

käyttäjää toimimaan käyttöliittymässä (Microsoft 2012). 

 

Käyttäjän tulee vahvistaa ajastusten sammutus, jotta hän tietää, mitä on seuraavaksi 

tapahtumassa. Vahvistusdialogissa tulee näyttää lista niistä ajastuksista, jotka käyttäjä on 
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pysäyttämässä. Lisäksi näkymän alalaitaan tulostetaan muutokset lokiin, josta käyttäjä voi 

jälkeenpäin tarkistaa mitä ajastuksia on sammutettu (Nielsen 1993:134; Reason 

1990:236). 

 

Alkuperäisessä näkymässä lukee seuraava teksti ajastusten ollessa päällä: ”HUOM! Tämä 

painike sammuttaa kaikki ajastukset. Pidäthän huolta, että kaikki tahot ovat tietoisia 

katkosta ja jätä se mahdollisimman lyhyeksi.” Tämän tekstin vieressä on painike, jossa 

lukee ”Sammuta kaikki ajastukset.” Painike pysäyttää kaikki ajastukset. Jos ajastukset 

ovat jo pysäytettyinä, teksti muuttuu muotoon ”Kaikki ajastukset ovat pysäytettyinä. 

Pidäthän katkon mahdollisimman lyhyenä.” Lisäksi tekstin vieressä oleva painike 

käynnistää ajastukset painettaessa. Painikkeessa lukee ”Käynnistä kaikki ajastukset”, jos 

ajatukset ovat pois päältä. Ajastusten pois päältä ottaminen vaatii käyttäjän vahvistuksen 

kysymysikkunassa, jottei niitä oteta pois päältä virhepainalluksen takia. 

 

Toiseksi ylhäältäpäin sijoitetaan painike tauolla olevien ajastusten aktivointiin. Painikkeen 

tekstiksi tulee helposti ymmärrettävästi: ”Aktivoi tauolla olevat ajastukset.” Kolmanneksi 

ylhäältäpäin sijoitetaan yksittäisten järjestelmien pysäytys (käynnistys). Järjestelmä, jonka 

integraatiot laitetaan tauolle, valitaan pudotusvalikosta. Pudotusvalikon käyttö on 

suositeltavaa esitettäessä muutamia kymmeniä vaihtoehtoja sisältävä lista, johon käyttäjän 

ei tarvitse lisätä omaa vaihtoehtoaan (Microsoft 2012). Tällöin muodostuu kaksi loogista 

kokonaisuutta, jotka voidaan erottaa toisistaan laittamalla ne omiin normaalia pohjaväriä 

tummempiin laatikoihin. Ensimmäinen laatikko sisältää koko järjestelmän sammuttamiseen 

ja käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet ja alempi laatikko yksittäisiin järjestelmiin liittyviin 

ajastuksiin vaikuttavat toimenpiteet (Benyon 2005:114–116; Rock & Palmer 1990; Horton 

& Lynch: 171–204).  

 

Tämän näkymän lisäksi käyttäjille on tarjottava tapa pysäyttää ajastuspalvelu 

komentorivikehotteesta, sillä joissakin virhetilanteissa graafinen käyttöliittymä ei 

välttämättä toimi ja ajastukset on saatava sammutettua laajempien ongelmien 

välttämiseksi. (Nielsen 1993:138) 
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3.6.4. ”Prosessiloki”-näkymän muutokset 

”Prosessiloki”-näkymässä on liikaa informaatiota ja toisaalta käyttäjän kannalta 

epäoleellista informaatiota. ”Nimi”-sana viittaa ajastuksen suorittavaan komponenttiin. 

Tämä ei ole käyttäjän kannalta ensisijaisen tärkeää tietoa, ja sen takia se kannattaa 

poistaa näkymästä. (Nielsen 1993:116, 120). ”Nimi”-kenttää käytetään ”Ajastukset”-

näkymässä prosessinimen kuvaamiseen, mutta prosessilokissa sama tieto löytyy 

”Prosessi”-kentästä. Prosessilokissa samaan ilmentymään liittyviä tietoja ei ole mitenkään 

ryhmitelty taulukkorakenteessa. Kun joka toisen ilmentymän pohjaväriksi laitetaan 

tummempi harmaa, on rivien lukeminen helpompaa ja käyttäjä hahmottaa selkeästi 

samalla pohjavärillä olevien tietojen kuuluvat samaan ilmentymään (Rock & Palmer 1990; 

Horton & Lynch: 171–204). Integraation tehtävä on siirtää dataa järjestelmien välillä. 

Tämän takia prosessilokin on tärkeää näyttää myös siirrettävien tiedostojen nimet. Tämän 

toteuttamiseksi lisätään näkymän hakuehtoihin integraation haku- ja lähetysaktiviteettien 

nimet. Joissakin integraatioissa tiedostoja saattaa olla useita satoja, joten yli 

parikymmentä merkkiä tiedostonimiä sisältävien ilmentymien pilkulla erotetut 

tiedostonimilistat kannattaa katkaista. Katkaisukohtaan on hyvä kuitenkin laittaa kolme 

pistettä näkymään käyttäjälle, jotta tiedostoja nähdään olevan enemmän kuin kentässä 

listatut. ”Toiminta”-kenttä viittaa muissa näkymissä ajastuksiin liittyvään toimintaan, mutta 

tässä näkymässä se liittyy ajastuksen poistoon käyttöliittymästä. Virheellisten ilmentymien 

piilottaminen käyttöliittymästä ei ole kuitenkaan järkevää, sillä samalla menetetään 

hyödyllistä diagnostiikkadataa. 

 

Prosessilokin havainnollisuutta voidaan lisätä käyttämällä värikoodausta (Durrett & 

Trezona 1982). Aktiivinen (”Running”) ajo merkitään sinisellä tekstillä, tiedostojen 

puuttuessa ohitettu (Skipped) mustalla, virheeseen päättynyt ajo (”Failed”) punaisella, 

onnistunut ajo (”Completed”) vihreällä, käsittelyä vaativa ajo keltaisella (”Manual 

Handling”) ja käynnistymässä oleva ajo (”Started”) violetilla. Näin käyttäjä voi helposti 

yhdellä silmäyksellä nähdä ajojen tilan väritunnuksen avulla. Lisäksi näkymään lisätään 

SLA-merkintä niiden aineistojen kohdalle, joiden toimituksella on jokin määräaika. Näin 

käyttäjä huomaa helpommin, mitkä tehtävät ovat prioriteetiltaan tärkeimpiä (SFS-EN ISO 

9241-110:18). ”Manual Handling” tekstistä voidaan samalla tehdä pikakuvake 

työlistapalveluun, jotta kokemattomammat käyttäjät osaavat siirtyä ilmentymän tilaan 

liittyvään erilliseen toimittajan toteuttamaan palveluun (Nielsen 1993:139–140).  
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Nykyisellään haku suoritetaan kaikkeen tietokannasta löytyvään aineistoon. Oletuksena 

haku suoritetaan viimeisen kolmen päivän ajalta. Nykyisellään haku suoritetaan kaikesta 

aineistosta, mikä kestää erittäin pitkään. Haku on tehtävä niin suppeaksi, ettei tietojen 

näyttäminen käyttäjälle kestä yli kymmentä sekuntia (Miller 1968; Card et al. 1991; Horton 

& Lynch 95–120). Haun oletuksena voidaan pitää hakua viimeisen kolmen tunnin ajalta. 

Nykyisellään haku tehdään automaattisesti, vaikkei käyttäjä olisi asettanut mitään 

hakuehtoja. Käyttäjien turhautumisen välttämiseksi hakuehdot on oletuksena hyvä laittaa 

suppeiksi ja toisaalta rajoittaa hakutulosten maksimimäärä kolmeen sataan, ettei niiden 

tuottamien hakutulosten näyttäminen käyttäjälle vie yli kymmentä sekuntia (Miller 1968; 

Card et al. 1991; Horton & Lynch 95–120). Muutoksen jälkeenkin haku voidaan tehdä 

ensimmäisellä kerralla automaattisesti, mutta tämän jälkeen käyttäjän on painettava ”Hae”-

painiketta tehdäkseen haun. Tällä vältetään vahinkopainalluksista johtuvat haut, jotka 

saattavat hidastaa käyttöliittymää ja aiheuttaa prosessikuormaa tietokantaan. Tällaisella 

hakutoiminnolla voidaan helposti hakea tietoja suuresta tietomäärästä (Microsoft 2012). 

 

Käyttäjän on voitava rajata hakuja ilmentymän tietojen, kuten tiedostonimen, 

ajastusnumeron, tilan tai kellonajan mukaan. Tiedot syötetään kenttiin. Näin käyttäjälle 

näkyy vain relevanttia tietoa, ja käyttäjän keskittyminen saadaan olennaisiin asioihin. 

Oletuksena käyttäjälle ei näytetä lainkaan ajoja, joiden tilana on ”Skipped” eli ne eivät ole 

löytäneet tiedostoa. 

 

Loppukäyttäjät haluavat kyseisen järjestelmän kohdalla usein saada päivitettyä tietoa. 

Tämän takia näkymiä tullaan usein päivittämään tiheällä aikavälillä ja samoja hakuja 

tullaan tekemään peräkkäin. Tämän takia suodatuskenttien tietojen on säilyttävä kentissä, 

kun varsinaista hakuaikaväliä ja muita hakuehtoja muutetaan. 

 

Prosessilokissa tehdyn haun tulokset voidaan viedä Excel-tiedostoksi. Tätä 

toiminnallisuutta voidaan käyttää liiketoiminnan tai muiden järjestelmäosaajien pyytäessä 

tietoa toteutuneista ajoista. Tätä varten hakupainikkeiden viereen lisätään ”Vie Exceliin” -

painike, jolla tehty haku saadaan vietyä Excel-tiedosto. 
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3.7. Uudet näkymät 

 

Tämä luku keskittyy niihin näkymiin, jotka käyttöliittymään tulisi lisätä käytettävyyden 

parantamiseksi. 

 

3.7.1. Väliin jääneet ajot 

Ilmentymien käynnistysten jäädessä väliin jonkin ongelman takia käyttäjällä on usein 

muitakin toimenpiteitä samaan aikaan, minkä takia ajoja saattaa jäädä helposti ajamatta 

(Benyon et al. 2005:386–388). Käyttäjälle näkyvä ohje voisi olla esimerkiksi: ”Tällä 

työkalulla voit tarkistaa, mitkä ajot on ajettava uudelleen ajastusten oltua pois päältä. 

Syötä ”Alkuaika”-kohtaan katkon alkamisajankohta ja ”Loppuaika”-kohtaan hetki, jolloin 

ajastukset laitettiin takaisin päälle. Hausta otetaan pois ajot, jotka ajetaan ajastetusti 

seuraavan tunnin sisällä. ”Aja kaikki”-napilla voit ajaa kaikki väliin jääneet integraatiot.” 

 

Näkymässä on kaksi kenttää: katkon ”Alkuaika” ja ”Päättymisaika”. ”Alkuaika”-kenttään on 

syötetty oletuksena tämän hetken päivämäärä ja kellonaika, josta on vähennetty yksi tunti. 

”Päättymisaika”-kenttään on oletuksena laitettu nykyinen kellonaika. Näin käyttäjä voi 

helposti muokata kellonaikaa ja laittaa ne oikeaan muotoon (Nielsen 1990:130). Hae-

painiketta painettaessa haetaan väliin jääneet ajot ja tulostetaan ne listaan alapuolelle 

järjestettynä integraationumeron mukaan. Paluuarvona saadaan lista integraatioista, jotka 

ovat jääneet ajamatta katkon takia. Listasta karsitaan pois integraatiot, jotka ajetaan 

normaalin ajastusrutiinin mukaan seuraavan puolen tunnin aikana. 

 

”Aja kaikki” -painike hakee näkyvillä olevasta listasta kaikki integraatiot ja käynnistää niistä 

jokaisen. Integraatioiden käynnistysten välissä odotetaan viisi sekuntia, jottei hetkellinen 

järjestelmäkuorma kasva liian suureksi. Tämän prosessin aikana käyttäjälle näkyy 

latauspalkki operaation edistymisestä. Ajettaessa väliin jääneitä ajoja käyttäjälle on 

näytettävä palkki, joka kertoo, miten pitkään ajo vielä kestää. Palkin mitta-asteikkoina 

voidaan käyttää käynnistettävien ilmentymien määrää. Tämän avulla käyttäjä näkee 

jatkuvasti operaation edistymisen (Myers 1985). Näin käyttäjä voi ennustaa, kuinka kauan 

operaatio kestää(Miller 1968;Card et al. 1991; Horton & Lynch 2012: 95–120). 

Latauspalkki luo käyttäjälle käsityksen toiminnan edistymisestä (Microsoft 2012). Kun 
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viimeinen integraatio on onnistuneesti käynnistetty, käyttäjälle näytetään ilmoitus 

operaation onnistumisesta. 

 

3.7.2. SLA-aineistot 

Ajoittain liiketoiminnan tai muiden tahojen pyynnöstä on tarpeellista tutkia SLA-lokia. Tällä 

näkymällä käyttäjä pystyy katsomaan tietoja aineistosiirron SLA-lokituksesta. SLA eli 

palvelutasosopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus tietyn palvelun 

tarjoamisesta tietyillä vaatimuksilla. Vaatimusten täyttämättä jättämisestä saattaa seurata 

rahallinen sanktio. Tämän takia liiketoiminnalla on usein huomattava intressi näiden 

aineistojen tarkkailuun. (Ludwig et al. 2003) 

 

Hakuehtoina voidaan käyttää aineistonimeä, vastaanottajaa tai päivämäärää. Nykyisessä 

käyttöliittymässä näiden tietojen hakemiseen ei ole työkaluja. Tätä näkymää voitaisiin 

monipuolisesti hyödyntää niin liiketoiminnan suorassa käytössä kuin liiketoiminnan 

selvityspyyntöjen toteutuksessa. Näkymän datan rajaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi 

”Aineistot”-näkymässä käytettyjä rajaustekniikoita. Käyttöliittymältään yhtenevien 

näkymien käyttäminen käyttöliittymäsuunnittelussa parantaa lopputuotteen käytettävyyttä, 

sillä käyttäjä omaksuu helpommin useita samalla logiikalla toimivia ja yhteneviä näkymiä 

(Benyon et al. 2005:65). 

 

3.7.3. Tietokantavienti 

Tämän näkymän tarkoituksena on tuottaa Excel-tiedostoja kannan tiedoista liiketoiminnan 

tarpeisiin ja virhetilanteita varten. ”Valitse järjestelmä” -kentän avulla voidaan valita 

järjestelmä, johon liittyvät integraatiot halutaan listata, sekä arvot, jotka halutaan 

taulukkoon. Tällä toiminnolla saadaan luotua nykyisten Excel-tiedostojen mukaiset taulukot 

helposti ja vältytään tiedon kahdentamiselta (Codd 1970). Näitä varmuuskopioita voidaan 

käyttää apuna vikatilanteiden aikana. Liiketoiminta ja muiden sovellusten osaajat pyytävät 

välillä tietoja ajoista. Tällä toiminnolla tiedot saadaan siististi luettavassa muodossa. 

Toimintoa voidaan käyttää myös ulkopuolisten raporttien tuottamiseen. Käyttäjälle 

tarjotaan mahdollisuus valita mitkä ajastukset ja tiedot hän haluaa mukaan taulukkoon.  
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3.7.4. Muutosloki 

Tähän lokiin tallennetaan tiedot ajastuksiin tehdyistä muutoksista. Lokin tehtävänä on 

korvata nykyinen Excel-taulukkoon perustuva ratkaisu. Näin erillisiä työkalujen määrää 

saadaan pienennettyä ja tuotannon ylläpitoa yksinkertaistettua. Lokista hakujen tekeminen 

on vaivattomampaa kuin Excel-taulukosta, ja toisaalta useampi käyttäjä voi käyttää sitä 

samaan aikaan. Näkymästä voidaan hakea muutoksia päivämäärän tai ajastusnumeron 

perusteella. Muutoslokista käyttäjät voivat helposti nähdä toistensa tekemät muutokset. 

Päivämäärä voidaan kirjoittaa kenttään tai valita kalenterista. Tähänkin näkymään lisätään 

”Vie Exceliin” -painike, jolla koko nykyinen muutosloki voidaan tallentaa Excel-taulukkoon 

(Codd 1970). 

 

3.7.5. ”Virheet”-näkymä 

”Virheet”-näkymän tarkoituksena on toimia nykyisen prosessorilokin tavoin. Siinä missä 

prosessilokissa aineistot järjestetään aikamäärän mukaan, ”Virheet”-näkymässä näytetään 

virheet listattuna laskevaan aikajärjestykseen, kuten prosessorilokin yläosaan nyt 

kerätään. Näkymässä ei ole muita toiminnallisuuksia. Sen tavoitteena on ainoastaan 

näyttää lista virheistä. Tämä näkymä on erittäin hyödyllinen siksi, että oletuksena 

ilmentymien voidaan olettaa toimivan virheettä ja automaattisesti. Virheiden esiintymiseen 

on kuitenkin syytä varautua (Reason 1990:236). Ideaalitilanteessa käyttäjiä tarvitaan vain 

normaalirutiineista poikkeaviin toimenpiteisiin tai virhetilanteiden käsittelyyn. Näytöllä 

näytetään oletuksena virheet viimeisen neljän päivän ajalta, eli normaalin tai pitkän 

viikonlopun jälkeen virheet voidaan helposti nähdä tältä näytöltä (Reason 1990:236). 

 

3.7.6. ”SFTP-loki” 

”SFTP-loki”:a luetaan tällä hetkellä käyttöjärjestelmän komentorivityökaluilla, minkä takia 

lokin lukeminen vaatii. Lokissa on myös paljon rivejä, jotka eivät ole hyödyllisiä 

useimmissa käyttötilanteissa. Osa nykyisistä käyttäjistä ei ole tottunut käyttämään 

komentoriviä. Näiden syiden takia käyttäjille on hyvä tarjota mahdollisuus tutkia lokia sekä 

hakea sieltä halutulla ajanjaksolla löytyviä tietoja (Benyon et al. 2005: 65,137–139). 

Lokissa on käytössä rotaatio, joka muodostaa joka päivä uuden lokin, joten käytännöllisin 

tapa on rajata haut yhteen päivään. Yleisimmässä käyttötilanteessa lokista etsitään yhteen 

virheeseen liittyviä tietoja, joten tämä on myös tarkoituksenmukaista. Näkymän yläreunaan 
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lisätään kolme kenttää. Ensimmäiseen kenttään on valmiiksi syötettynä kuluvan päivän 

päivämäärä. Käyttäjä voi kenttää muuttamalla kohdistaa haun johonkin toiseen päivään. 

Toiseen kenttään on oletuksena sijoitettu kaksi tuntia vanha kellonaika ja kolmanteen 

kenttään nykyhetki. Oletuksena haku tehdään tälle kahden tunnin ajanjaksolle. Näiden 

kenttien oikealle puolelle sijoitetaan ”Hae”-painike, jolla pyydetty haku toteutetaan. ”SFTP- 

loki”:n toteutus on hahmoteltu kuvaan 13. 

 

 
Kuva 26. SFTP-lokin toteutus 

 

3.7.7. SFTP-näkymä  

Näyttöön kerätään tietoa SFTP-lokista helposti luettavaan muotoon. Näytöstä voidaan 

tarkkailla tiedostojen siirtymistä. Tiedostot siirretään ulkopuolisille yrityksille yksitellen, 

joten tiedostojen jonoutumisen seuranta on näytön tärkeä ominaisuus. 

 

3.7.8. ”Yhteystestaus”-näkymä 

Nykyisessä ratkaisussa yhteysongelmien aikana virheen korjaantumista testataan 

hakemalla tai lähettämällä aineistoa. Tässä ratkaisussa on kuitenkin ongelmana, että se 

tuottaa ylimääräisiä virheilmoituksia ja on tähän tarkoitukseen hidas ratkaisu. 

Käyttöliittymässä on syytä varautua siihen, että virheitä väistämättä esiintyy (Reason 

1990:236). Näkymässä on yksinkertaisesti lista kaikista merkittävistä yhteyksistä. 

Yhteyksien toiminta voidaan tarkistaa joko yksittäiseltä yhteydeltä tai kerralla kaikilta 

yhteyksiltä. Tällä toiminnolla voidaan havaita väliaikaiset yhteysongelmat, ja toisaalta 

voidaan huomata niiden korjaantuminen. Näkymän mahdollista toteutusta on 

havainnollistettu kuvassa 14. 
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Kuva 27. Yhteystestaus 

 

3.7.9. ”Ajastusanalyysi”-näkymä 

”Ajastusanalyysi”-näkymän tarkoituksena on toimia apuvälineenä ajastusten 

optimoinnissa. Ajastusanalyysin tarkoituksena on helpottaa uusien ajastusten ja 

huoltokatkojen sijoittamista ajastuskokonaisuuden aikaikkunaan. Tällä näkymällä voidaan 

esimerkiksi tasoittaa järjestelmän kuormitusta siirtämällä kuormittavia ajastuksia 

kauemmas toisistaan. Tämän näkymän yksityiskohtainen toteutus ei kuulu tämän työn 

tavoitteisiin sen laajuuden takia. Korkealla tasolla näkymän tarkoituksena on analysoida 

eräajojen ajastuksia ja löytää niistä kehitettävää, kuten poistettavia tarpeettomia 

ajastuksia. 
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4. Tulokset ja vaikuttavuus 
 

Tulosten analysointi on akateemisen tutkimuksen tärkein osa. Tässä luvussa pohditaan 

luvussa 3.2 esitettyjen arviointikriteerien perusteella tapauksen ja prosessimuutoksen 

kehittämisen kannattavuutta. Prosessikehitystä ja palautetta arvioidaan erikseen toisistaan 

irrallisina osa-alueina.  

4.1. Prosessikehityksen tulokset ja vaikuttavuus 

Tässä luvussa pohditaan laajemmin ohjelmistokehitysprosessia yrityksen organisaatiossa. 

Kehitysprosessien haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja luvun 2.2 käyttäjäkeskeisen 

tuotekehityksen ja luvun 2.7 ohjelmistokehityksen prosessimalleista. Lähtökohtana on 

liitteessä yksi esitelty kehittäjien haastattelujen pohjalta saatu käsitys kehityksen 

nykytilasta. 

 

Toimintaympäristössä ei voida havaita selkeää ohjelmistokehityksen toimintaprosessia. 

Tämä hankaloittaa muun muassa kehittäjien projektista toiseen siirtymistä. Lisäksi 

prosessin puuttumisen takia jokaisen projektin on luotava jonkinlainen prosessi, mikä 

kuluttaa projektien resursseja. Edelleen projektien tulosten taso vaihtelee merkittävästi. 

Näistä syistä voidaan todeta organisaation hyötyvän yleisellä tasolla määritellystä 

kehitysprosessista. 

 

Kehittäjien haastatteluissa suurimmat esiin nousseet ongelmat liittyvät määrittelyyn, 

testaukseen ja palautteen saamiseen loppukäyttäjiltä. Ketterä ohjelmistokehitys tarjoaa 

ratkaisun näihin ongelmiin (Sommerville 2011: 52–81). Määrittely on kehittäjien mukaan 

ollut puutteellista. Ketterässä kehityksessä luovutaan perinteisestä määrittelystä projektin 

alkuvaiheessa ja siirrytään dynaamisempaan määrittelyyn projektin edetessä (Sommerville 

2011: 52–81). Lomittuneet määrittely, toteutus ja testaus antavat mahdollisuuden hioa 

määrittelyä projektin aikana. 

 

Perinteiset ohjelmistokehitysmenetelmät eivät sovellu yrityskontekstiin, koska kehittäjien 

haastattelujen perusteella vaatimustenmäärittely on vajavaista. Tämän perusteella muun 

muassa seuraavien mallien käyttäminen ei ole suositeltavaa: vesiputousmalli, 
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projektivetoinen malli ja testauksen V-malli (Sommerville 2011: 14–51). Toinen vaihtoehto 

olisi kehittää määrittelyä yrityskontekstissa. Laajempi organisatorinen muutos on kuitenkin 

huomattavasti vaikeampi toteuttaa kuin suppeampi prosessimallin muutos. Tämän takia 

prosessimallin muutosta voidaan pitää kannattavampana näistä vaihtoehdoista. 

 

Olemassa olevien järjestelmien kehityspyyntöön tulisi sisällyttää testausmateriaali, jolla 

halutun toiminnallisuuden tulee toimia. Tämän jälkeen kehittäjä voi rakentaa 

automatisoidut yksikkötestit ja lisätä niitä tarpeen mukaan määrittelyn tarkentuessa. 

Kehityspyyntöön tulisi myös määritellä loppukäyttäjäresurssit, joilta kehittäjä voi 

tarvittaessa pyytää tarkennusta määrittelyyn. Yksikkötestauksen toimivuuden perusteella 

kehittäjät voisivat viestiä kehityspyynnön edistymisestä projektipäälliköille ja tarvittaessa 

pyytää lisäresursseja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi annetussa ajassa. Jos 

annetuissa aikarajoissa pysyminen ei esiintyneiden haasteiden takia onnistu, voidaan 

yksikkötestauksen tulosten perusteella ilmoittaa projektipäällikölle ne ominaisuudet, jotka 

voidaan sisällyttää tähän julkaisuun. Näin projektipäällikkö saa ainakin osan haluamistaan 

ominaisuuksista määräaikaan mennessä testattuina. Loput ominaisuudet toimitettaisiin 

uusissa julkaisuissa. Paremman testauksen myötä virheet huomattaisiin jo 

testausvaiheessa, jolloin niiden korjaaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa 

kuin tuotantovaiheessa. Yksikkötestauksen lisäksi tarvitaan koko järjestelmän kattava 

automatisoitu regressiotestaus, jolla voidaan varmistaa yksittäisen muutoksen aiheuttamat 

epätoivotut vaikutukset muihin tapauksiin tai komponentteihin.  

 

Yleisesti tunnettujen mallien käyttö helpottaa uusien kehittäjien liittymistä kehitystiimiin. 

Toisaalta samalla hiljaisen tiedon määrän voidaan olettaa vähenevän, koska kehittäjät 

voivat pyytää tarvittavaa tietoa suoraan loppukäyttäjiltä.  

 

Edellä mainittua ketterää kehitystä voitaisiin osittain hyödyntää myös täysin uusien 

järjestelmien kehittämisessä. Tällöin riittävän ylläpito- ja jatkokehitysdokumentaation 

tuottamisesta olisi huolehdittava projektin päättyessä. Suurissa, pitkäkestoisissa ja 

monimutkaisissa projekteissa ketterän kehityksen sijaan ohjelmistokehitysmalleista 

parhaiten voisi soveltua kasaantuva kehitys. Ketterän kehityksen skaalaaminen on 

haastavaa ja vaatii organisaatiolta ja tekijöiltä kokemusta asiasta. (Sommerville 2011: 28–

81) 
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Useimmiten ylläpitovaihe on ohjelmiston elinkaaren kustannuksista suurin (Sommerville 

2011: 28–42). Ylläpidettävyyteen panostamisella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä 

projektin jälkeen. Käytettävyys on merkittävä osa ylläpidettävyyttä. Tämän takia 

organisaatiossa kehitetyt ja valmistuotteista muokatut käyttöliittymät olisi tärkeää 

analysoida käytettävyyden periaatteiden mukaan. 

 

Uusi prosessien ja toimintamallien jalkauttaminen yritysorganisaatioon on haastava 

prosessi. Liian suurten muutosten tekeminen saattaa kaatua voimakkaaseen vastarintaan, 

siksi muutos kannattaa toteuttaa pienemmissä osissa. Muutoksen onnistumisen 

varmistamiseksi muutos tulee kommunikoida kehityksen lisäksi merkittäville organisaation 

sisäisille sidosryhmille. (Carnall 2007) 

 

Ketterän kehitysprosessin jälkeen kehitykselle voitaisiin esitellä luvussa kaksi läpikäytyjä 

käytettävyyden periaatteita. Näiden periaatteiden avulla kehitettäviin järjestelmiin saataisiin 

luotua lisäarvoa loppukäyttäjille ja tehokkaamman ylläpidon ansiosta myös liiketoiminnalle. 

Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen menetelmillä ylläpidettävien järjestelmien oppimiskäyrä 

alenee ja käyttäjävirheiden esiintymisen todennäköisyys pienenee. Pidemmällä tähtäimellä 

käyttäjäkeskeinen tuotekehitys voitaisiin integroida osaksi ketterää kehitysprosessia. 

Tämän muutoksen saavuttamiseksi käyttäjäkeskeisen tuotekehitysprosessin opiskeluun 

olisi varattava aikaa kehitysresursseilta. 

 

4.1.1. Arviointi liiketoiminnan näkökulmasta 

SLA-sopimusten noudattamisessa prosessikehityksellä voidaan nähdä olevan merkittävä 

positiivinen vaikutus. Uudessa prosessimallissa julkaisuun sisällytetyt ominaisuudet ovat 

kattavasti yksikkö- ja regressiotestattuja. Tämä vähentää suoraan tuotannonhäiriöitä, 

koska ohjelmointivirheitä sisältävää koodia ei viedä tuotantoon. Lisäksi parantuneen 

käytettävyyden ansiosta käyttäjät tekevät vähemmän SLA-aikarajoihin suoraan tai 

välillisesti vaikuttavia virheitä.  

 

Seuraavat laskelma-arvot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne kuvaa yrityskontekstia. Näissä 

laskelmissa ei ole huomioitu todennäköisesti paremman laadun mukanaan tuomia hyötyjä 

esimerkiksi yrityksen luotettavamman imagon rakentamisessa. Oletetaan uuden 

prosessimallin käyttöön ottoon tarvittavan projektin maksavan 20000 euroa, 
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jatkokoulutuksen maksavan 10000 euroa vuodessa ja prosessimallin käyttöönoton 

säästävän 5% projektien kustannuksista sekä 3% käytönaikaisista kuluista. Lisäksi 

oletetaan vuodessa aloitettavien projektien kustannukseksi 2 000 000 euroa ja projektien 

kustannusten kattavan 20% ohjelmistojen elinkaarikustannuksista viiden vuoden aikana. 

Oletetaan takaisin maksuajaksi viisi vuotta. Tällöin projektien keskimääräiseksi kestoksi 

tänä aikana oletetaan 2,5 vuotta. Näillä arvoilla laskettuna prosessikehityksen ROI:ksi 

saadaan: 
2,5 ∗   2000000 ∗ (0,05+ 1,2 ∗ 0,03)

20000+ 10000 ∗ 5 = 6,14 

Edelleen sijoituksen takaisinmaksuajaksi saadaan 
20000+ 10000 ∗ 5

2000000 ∗ (0,05+ 1,2 ∗ 0,03) ≈ 0,41  𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

Laskettaessa 1%:n käytönaikaisella säästöllä, 4%:n projektin aikaisilla säästöillä ja 40000 

euron projektikustannuksilla saadaan vastaavasti ROI:ksi ja sijoituksen 

takaisinmaksuajaksi: 
2,5 ∗   2000000 ∗ (0,01+ 1,2 ∗ 0,01)

40000+ 10000 ∗ 5 = 1,22 

 
40000+ 10000 ∗ 5

2000000 ∗ (0,03+ 1,2 ∗ 0,01) ≈ 2.04  𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

Laskettaessa 5%:n käytönaikaisella säästöllä, 5%:n projektin aikaisilla säästöillä ja 20000 

euron projektikustannuksilla saadaan vastaavasti ROI:ksi ja sijoituksen 

takaisinmaksuajaksi: 
2,5 ∗   2000000 ∗ (0,05+ 1,2 ∗ 0,05)

20000+ 10000 ∗ 5 = 7,86 

 
20000+ 10000 ∗ 5

2000000 ∗ (0,05+ 1,2 ∗ 0,05) ≈ 0,31  𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

 

 

ROI:n (Return On Investment) perusteella arvioituna muutoksen ketterään kehitykseen 

voidaan nähdä olevan kannattava eli saatujen hyötyjen ylittävän käytetyt resurssit. Tämän 

perusteena on valmiin prosessimallin, laadun sekä todellisten loppukäyttäjävaatimusten 

noudattamisen ansiosta säästynyt työaika. Valmiin prosessimallin myötä projektipäällikön 

ei tarvitse suunnitella tai valita uutta prosessimallia jokaista projektia varten, mikä säästää 
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aikaa. Lisäksi yhtenäisen prosessimallin myötä kehittäjien ei tarvitse sisäistää uusia 

toimintatapoja vaihtaessaan kehitysprojektista toiseen. Laadun parantumisen syynä on 

tarkempi testausprosessi, joka vähentää tuotannon ylläpidon kustannuksia, koska virheitä 

esiintyy vähemmän. Lisäksi kustannussäästöjä muodostuu virheiden korjaamistarpeen 

vähentymisestä. Todellisten loppukäyttäjävaatimusten välittäminen kehittäjille johtaa 

iteratiivisessa prosessissa lopulta todellisuutta vastaaviin vaatimuksiin, joiden pohjalta 

kehittäjien on mahdollista testata toteutuksen toimivuus oikein. 

 

Muutoksen toinen osa, käyttäjäkeskeisen tuotekehitysmallin käyttöön ottaminen, voidaan 

myös todeta kannattavaksi ROI:n perusteella. Tämä johtuu järjestelmän tyypillisestä 

elinkaaren kustannusrakenteesta, jossa suurimmat kustannukset koituvat 

ylläpitovaiheesta. Tämän takia pienet parannukset käytettävyyteen kehitysvaiheessa 

aiheuttavat huomattavasti suurempia säästöjä ylläpitovaiheessa. 

 

4.1.2. Arviointi käytettävyyden mittarien avulla 

Yleisesti voidaan todeta käytettävyyden periaatteita noudattavien käyttöliittymien olevan 

tehokkaita käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät suoriutuvat heille annetuista 

tehtävistä nopeammin kuin käytettävyyden periaatteita rikkovissa käyttöliittymissä. Lisäksi 

käyttäjien osallistuminen kehitysprosessiin antaa heille mahdollisuuden kertoa 

tyypillisimmistä käyttötilanteista ja näin auttaa kehittäjiä priorisoimaan kehitystehtävän eri 

painoalueita. 

 
Yleisesti voidaan todeta käytettävyyden periaatteita noudattavien käyttöliittymien 

ehkäisevän käyttäjiä tekemästä virheitä. Prosessikehityksen myötä käyttäjien toiminnasta 

aiheutuneita virheitä esiintyy vähemmän. Muille tahoille tämä näkyy luotettavampana 

toimintana.  

 

Yleisesti voidaan todeta käytettävyyden periaatteita noudattavien käyttöliittymien 

oppimiskäyrän olevan alhainen. Prosessikehityksen myötä käyttäjien oppimiskäyrän 

voidaan olettaa alenevan yleisesti. Tämän vaikutuksena käyttäjät oppivat pienemmällä 

työmäärällä käyttämään ehdotetulla prosessilla kehitettyjä käyttöliittymiä verrattuna 

nykyisellä prosessilla kehitettyihin.  
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4.2. Tapauksen tulokset 

Luvussa on esiteltynä integraation käyttöliittymän käytettävyyttä parantamaan pyrkivien 

toimenpiteiden tulosten arviointia. Kokonaisuutena tulosten voidaan sanoa olevan 

positiivisia ja ohjaavan tapauksessa esitetyn käyttöliittymän jatkokehitystä oikeaan 

suuntaan. 

4.2.1. Arviointi käyttäjä- ja kehittäjäpalautteen perusteella 

 

Käyttäjien kanssa käyttökontekstissa käytyjen epäformaalien keskustelujen pohjalta 

saadun palautteen perusteella käyttäjät ovat lähtökohtaisesti tyytyväisiä tehtyihin 

muutoksiin. Esittely tilanteessa neljälle ylläpitäjälle ja yhdelle käyttäjälle esiteltiin uusi 

käyttöliittymä, jonka jälkeen heille annettiin mahdollisuus kommentoida suullisesti 

käyttöliittymään tehtyjä muutoksia. Esittely kesti kokonaisuudessa alle viisi minuuttia, 

minkä takia käyttäjiltä ei saatu laajempaa palautetta. Kaikki kommentit tulivat ylläpitäjät 

ryhmältä. Käyttäjät ryhmä ei kommentoinut käyttöliittymää. Etenkin useampien ajastusten 

yhtäaikainen katselumahdollisuus sai ylläpitäjiltä kiitosta. Lisäksi käyttöliittymää pidettiin 

informatiivisempana ajastukset näkymän muokattujen sarakkeiden takia ja sen 

suunnittelun todettiin vastaavan paremmin käyttökontekstin yleisimpien käyttötapausten 

tarpeita. Yksittäistä järjestelmää koskevien ajastusten sammuttamisen todettiin 

helpottavan järjestelmän ylläpitoa. Ylläpitäjät epäilivät harvoin suoritettavan tiedon Excel-

tiedostoon viennin olevan turha toiminnallisuus. (Parannellun käyttöliittymän esittely 

anonyymeille käyttäjille 16.1.2013) 

 

Yhden kehittäjän kanssa käydyn epäformaalin keskustelun aikana kehittäjältä pyydettiin 

mielipidettä uudesta käyttöliittymästä kehittäjän kokeiltua sitä kehitysympäristössä. 

Kehittäjän arvion mukaan paranneltu käyttöliittymä palvelee hyvin kehitysympäristössä 

esiintyviä tarpeita. Paranneltua käyttöliittymää kehuttiin intuitiivisemmaksi ja sen 

opittavuuden uskottiin olevan alhaisempi. (Keskustelut kehittäjien kanssa 15.08.2013). 

 

Toteutusehdotusten tähän dokumenttiin kirjoittamisen jälkeen käyttäjiltä on tullut 

samantyyppisiä muutosehdotuksia liittyen ajastusten pysäyttämisvaihtoehtoihin, 

”Ajastukset” – näkymän informaatioon sekä hakutoiminnallisuuksiin (Keskustelu 

10.7.2012, sähköpostiviesti 23.10.2012). Tämän perusteella voidaan sanoa 

käytettävyyden asiantuntija-arvion tuottaneen ainakin osittain samantyyppisiä tuloksia kuin 
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täysimääräinen käyttäjät mukaan ottava arviointi. Asiantuntija-arvion voidaan siis nähdä 

tuottavan hyödyllisiä tuloksia. Lisäksi useiden käyttäjien ja kehittäjien kanssa ajalla 

1.9.2011–23.10.2012 käytyjen keskustelujen perusteella integraatiojärjestelmän 

käytettävyydessä on merkittäviä ongelmia, joita esitetyillä kehitysehdotuksilla pystytään 

korjaamaan (Keskustelut kehittäjien ja käyttäjien kanssa 1.9.2011–23.10.2012).  

 

Integraatiojärjestelmän kehittäjän kanssa käydyn keskustelun perusteella esitetyt 

prosessiin ehdotetut muutokset vaikuttavat hyödyllisiltä ja positiivisesti käyttöliittymän 

käytettävyyteen vaikuttavilta. Kehittäjä piti muutosehdotusten esittämistarkkuutta 

riittävänä. (Keskustelu 18.4.2012)  

 

4.2.2. Arviointi liiketoiminnan näkökulmasta 

Kosmeettisia ja toiminnallisia muutoksia voidaan pitää kannattavina ROI:n (Return On 

Investmentin) perusteella. Tapauksessa läpikäydyn integraatiojärjestelmän käyttöliittymän 

kehitysprosessissa on asiantuntija-arvion perusteella rikottu lukuisia käytettävyyden 

periaatteita. Näiden seurauksena käyttöliittymän opittavuudesta, tehokkuudesta ja 

virheiden välttämisestä löytyy merkittävästi parannettavaa. Käyttöliittymän oletetuksi 

jäljellä olevaksi käyttöiäksi on arvioitu vähintään 5–10 vuotta (Keskustelu 11.08.2012). 

Tämän tiedon valossa nykyisen käytettävyyden aiheuttamat haasteet tulevat 

todennäköisesti aiheuttamaan enemmän kustannuksia kuin korjausten toteuttaminen. 

Tästä syystä jatkokehitystä voidaan pitää kannattavana. Käytettävyyden periaatteiden 

mukaan niitä noudattavissa käyttöliittymissä käyttäjät tekevät vähemmän virheitä, toimivat 

tehokkaammin ja monilta muilta osin paremmin yrityksen intressien toteuttamisessa. 

 

SLA:n kannalta selkeästi tietoa esittävällä ja käytettävyydeltään tehokkaammalla 

käyttöliittymällä saadaan nopeutettua virheiden selvitystä ja näin vähennettyä SLA-rajojen 

ylittymisen todennäköisyyttä. 

 

Seuraavat laskelma-arvot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne kuvaa yrityskontekstia. Yhden 

suomessa tehdyn henkilötyötunnin hinnaksi voidaan arvioida 100 euroa. Oletetaan 

järjestelmän käyttöiäksi 5 vuotta, parantuneen käytettävyyden tehostavan järjestelmän 

käyttöä 5% ja käyttäjän käyttävän järjestelmää keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Lisäksi 

oletetaan käyttäjien tekevän yhden virheen vähemmän kuukaudessa, josta seuraisi SLA-
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rike, jonka kustannukseksi tulisi 200 euroa ja selvitystyöhön kuluisi aikaa kaksi 

henkilötyötuntia. Kehityskustannuksiksi voidaan arvioida 3000 euroa Ohjelmistoprojekti-

kurssin osallistumiskuluista sekä 3000 euroa sisäisestä kehitystyöstä. Tästä voidaan 

arvioida kehitystyöllä saataviksi säästöiksi: 

100 ∗ 2 ∗ 0,05 ∗ 30 + 200+ 200 ∗ 12 ∗ 5
6000 = 7 

 

Edelleen hankinnan takaisinmaksuajaksi saadaan: 
6000

100 ∗ 2 ∗ 0,05 ∗ 30 + 200+ 200 ∗ 12
≈ 0,71  𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

 

Huonoimmassa tapauksessa järjestelmän käyttöikä jää kolmeen vuoteen, käyttäjien 

työtehtävät tehostuisivat vain kolme prosenttia ja vältettyjä virheitä esiintyisi vain joka 

kolmas kuukausi. Tällöin laskelma säästöksi saadaan: 

100 ∗ 2 ∗ 0,03 ∗ 30 + 200/3+ 200/3 ∗ 12 ∗ 5
6000 = 1,88 

 
6000

100 ∗ 2 ∗ 0,03 ∗ 30 + 200/3+ 200/3 ∗ 12
≈ 1,60  𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

Parhaassa tapauksessa järjestelmän käyttöikä olisi kymmenen vuotta, käyttäjien 

työtehtävät tehostuisivat seitsemän prosenttia ja vältettyjä virheitä esiintyisi kaksi 

kuukaudessa 

100 ∗ 2 ∗ 0,07 ∗ 30 + 200 ∗ 2+ 200 ∗ 2 ∗ 12 ∗ 5
6000 = 12,2 

 
6000

100 ∗ 2 ∗ 0,05 ∗ 30 + 200 ∗ 2+ 200 ∗ 2 ∗ 12
≈ 0,40  𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

Näistä suuntaa-antavista laskelmista voidaan nähdä sijoituksen olevan kannattava, myös 

merkittävästi arvioitua pienemmillä arvoilla. Tätä voidaan pitää erittäin hyvänä tuottona 

sijoitukselle. Lisäksi todellisuudessa tuotto olisi vieläkin suurempi, jos uusien käyttäjien 

oppimiskäyrän aleneminen ja ennustettavissa oleva käyttäjätyytyväisyyden paraneminen 

otettaisiin huomioon. 
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4.2.1. Arviointi käytettävyyden mittarien avulla 

Tapauksessa käytettävyyden periaatteiden mukaisten parannusehdotusten voidaan nähdä 

parantavan käyttöliittymän tehokkuutta. Tehokäyttäjille oikopolut mahdollistavat yksittäisen 

integraation ajamisen tai tietojen katselun. Kaikki käyttäjien aikaisemmin kannasta 

suorittamat toiminnot on keskitetty tietokantakyselyistä ja Excel-taulukoista 

käyttöliittymään. Tämä yksinkertaistaa käytettävyyttä, koska kaikki käyttäjän tarvitsema 

tieto on yhdessä paikassa, eikä useita työkaluja tarvita samaan aikaan. Lisäksi 

yrityskontekstia vastaava terminologia sekä parannettu yhtenäisyys, hahmotus ja 

navigointi nopeuttavat sivuilla liikkumista. Suodattimilla pitkistä listoista saadaan valittua 

nopeammin oikea rivi aikaisemman selaamisen sijaan. 

 

Käytettävyyden virheiden välttämisen näkökulmasta kehitysehdotukset parantavat 

käyttöliittymää merkittävästi. Esimerkiksi nykyisessä käyttöliittymässä tarkistetaan vain 

käyttäjäsyötteen puuttuminen, muttei lainkaan sen sisältöä. Sisällön tarkastuksella 

saadaan estettyä käyttäjiä syöttämästä viallisia arvoja kenttiin. Lisäksi käyttäjälle esitetään 

enemmän tietoa integraatioista, jolloin oikean integraation valitseminen on helpompaa. 

Ajastusten pysäytyksessä käyttäjällä on käytettävissään monipuolisempia vaihtoehtoja, 

jolloin tiettyjä järjestelmiä koskevien muutosten vaikutus saadaan rajattua vain osaan 

integraatiojärjestelmästä. 

 

Käyttäjille käyttöliittymä oppimiskäyrän on muutosten jälkeen huomattavasti alhaisempi, 

koska yleisimpiin käyttötapauksiin vaadittavat toimenpidepolut ovat lyhyempiä, ja toisaalta 

käyttöliittymä ohjaa niiden suorittamista. Epävarmoissa tilanteissa käyttäjä voi turvautua 

selkeään ohjeistukseen. Suodattimilla suuresta integraatioiden määrästä saadaan valittua 

juuri oikea lähde- ja kohdejärjestelmien sekä aineistonimien avulla.  

 

Luvussa 2.4 esiteltyjen käytettävyyden mittarien perusteella luvuissa 2.5 ja 2.6 esiteltyjen 

käytettävyysheuristiikkojen soveltaminen Nielsenin heuristiseen analyysiin parantaa 

merkittävästi tapauksessa esitellyn käyttöliittymän käytettävyyttä käytettävyyden mittareilla 

arvioituna. Analyysin perusteella voidaan todeta, ettei käyttöliittymän kehitysvaiheessa ole 

seurattu käytettävyyden periaatteita suhteessa käyttötilanteisiin. Nykyistä käytettävyyttä 

saadaan osin pienilläkin muutoksilla kehitettyä. Samalla koko integraatiojärjestelmän 

opittavuutta saadaan parannettua merkittävästi. Erityisesti käyttäjien muistikuormaa 

saadaan vähennettyä jäsentämällä integraatioihin liittyvää tietoa selkeisiin ryhmiin. Tällä 
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saadaan myös vähennettyä järjestelmään liittyvän hiljaisen tiedon määrää. Tapauksesta 

voidaan nähdä asiantuntija-arvion toimivan yhtenä keinona käyttöliittymän analysointiin 

etenkin yksinkertaisemmissa tapauksissa. 
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5. Johtopäätökset ja pohdinta 
 

Nykyaikaisen dynaamisen liiketoiminnan kannalta heikosta käytettävyydestä johtuvat 

virheet ovat merkittävä haaste. Virhetilanteista toipuminen on hitaampaa, käyttäjävirheitä 

esiintyy enemmän kunnollisen ohjeistuksen puuttuessa, ja yksinkertaisiin tehtäviin kuluu 

tarpeettoman kauan aikaa. Tämä heikentää merkittävästi liiketoiminnan edellytyksiä. 

Edelleen pidemmälle vietynä integraatioalustan ylläpidettävyyden ongelmat näkyvät 

suoraan asiakasrajapintaan ja osaltaan saattavat pitkällä tähtäimellä heikentää yrityksen 

imagoa. 

 

Tämän tapauksen aiheena ollut käyttöliittymä on monella tapaa nykyaikaisen 

käyttöliittymäsuunnittelun vastainen ja toisaalta malliesimerkki käyttäjäkeskeisen 

suunnittelun tarpeellisuudesta. Käyttöliittymässä on toteutettu pyydetyt vaatimukset, muttei 

edes siedettävää käytettävyyttä. Käyttöliittymä on hidas sekä epätarkoituksenmukainen 

tavallisimpia työtehtäviä silmällä pitäen. Sen lukuisia puutteita on pyritty korjaamaan 

lisätyökaluilla. Lopputuloksena on vaikeasti ylläpidettävä kokonaisuus, jossa osaaminen 

perustuu liian pitkälle hiljaiseen tietoon. 

 

Tuloksien perusteella voidaan todeta heuristisen asiantuntija-arvionnin sopineen hyvin 

tämän käyttöliittymän analysointiin ja tarjonneen käyttökelpoisia tuloksia. Toisessa luvussa 

esiteltyjen käytettävyyden arviointitapojen mukaan asiantuntija-arvion toteutuksen jälkeen 

voidaan mahdollisesti toteuttaa myös käyttäjäarvio. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä 

käytettävyyden kehittämiseksi nykyiseltä tasolta ylöspäin. Näiden muutosten käyttöönoton 

jälkeen järjestelmää on kuitenkin syytä tarkastella uudelleen käytettävyyden heuristiikkojen 

avulla, jotta käytettävyys saadaan vietyä edelleen eteenpäin. 

 

Käytettävyyden mittaamiseen käytetyillä työkaluilla saatiin näytettyä käytettävyyden 

kehittyminen käyttöliittymässä käytettävyysheuristiikkojen hyödyntämisen myötä. Suuntaa-

antavilla ROI:n arvioinneilla saatiin arvio käytettävyyden kehittämisen merkittävästä 

taloudellisista potentiaalista. SUS-kyselyn perusteella ennen muutoksia käyttöliittymän 

käytettävyydessä oli merkittävästi kehitettävää, mikä kertoo kyseisen mittarin heijastelevan 
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käyttäjien subjektiivista arviota käytettävyydestä. Muiden käytettyjen käytettävyyden 

mittarien avulla käytettävyyden mittaaminen tarjosi arvokasta tietoa käyttöliittymän 

käytettävyydestä. Käyttäjiltä ja kehittäjiltä kerätty kvalitatiivinen palaute auttoi merkittävästi 

muodostamaan käsityksen käytettävyydestä yrityskontekstissa niin tapauksen kuin 

organisaationkin tasolla. Nykyisen käytettävyyden tilan lisäksi käytettävyysmittarien 

käyttäminen ohjaa ohjelmistokehitystä jatkossakin huomioimaan käytettävyyttä esittämällä 

mahdollisia puutteita ja parannusmahdollisuuksia käyttöliittymässä. 

 

Tapauksen perusteella asiantuntija-arviointia voidaan suositella käytettäväksi myös 

muiden käyttöliittymien kuin tapauksen arviointiin. Ilman käyttäjäarviointia asiantuntija-

arviointi soveltuu sellaisenaan yksinkertaisten käyttöliittymien analysointiin. 

Monimutkaisempien käyttöliittymien tapauksessa käyttäjien mukaan ottaminen on 

olennaista käyttökelpoisten tulosten saavuttamiseksi. Yhden asiantuntijan käyttäminen 

antaa kustannustehokkaasti hyödyllisiä havaintoja käytettävyyden kehittämisen tueksi. 

Kokonaisuutena tehtyä oletusta asiantuntija-arvion käyttämisestä käytettävyyden 

kehittämiseen voidaan pitää tapauksen perusteella oikeana. 

 

Kehittäjien haastatteluissa ilmi tulleita määrittelyyn, testaukseen ja prosessien 

vaihtelevuuteen liittyviä ongelmia on mahdollista poistaa ketterän ja käyttäjäkeskeisen 

kehityksen jalkauttamisella. Lisäksi haastatteluissa ilmeni kehittäjiltä löytyvän osaamista ja 

halua näiden periaatteiden käyttöönottoon. Määrittelyn suurimmat ongelmat liittyivät 

määrittelyn ja testauksen vaillinaisuuteen ja siihen, etteivät kehittäjät saaneet käyttää 

loppukäyttäjäresursseja kehitystyössä. Kehitystyön lopputuotteiden laatua voidaan 

parantaa toteuttamalla kehitystyö standardoidun prosessin kautta. Kehitystyön ongelmien 

perusteella Extreme Programming tai jokin muu ketterä menetelmä soveltuisi käytettäväksi 

kehitystyötä ohjaavana prosessina. 

 

Kokonaisuutena työn tulosten voidaan todeta olevan rohkaisevia. 

Ohjelmistokehitysprosessista ja integraatiojärjestelmän käyttöliittymästä löytyneisiin 

merkittäviin haasteisiin löydettiin alan kirjallisuudesta toteuttavissa olevia ratkaisuja. 

Seuraavaksi tapaustasolla integraatiojärjestelmän kehittäjien tehtävänä on toteuttaa 

muutosehdotukset käyttöliittymään. Käyttöliittymän käytettävyyden arviointia ilman 

käyttäjiä voidaan positiivisten tulosten perusteella soveltaa myös muihin käyttöliittymiin 

organisaatiossa. Oletettavasti myös näistä löytyy käytettävyyden heuristiikkoja rikkovia 
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toteutuksia. Prosessikehityksen näkökulmasta myös muita yrityksen prosesseja olisi 

hyödyllistä tutkia. Selkeillä prosesseilla saadaan helpotettua organisaation sisäistä 

toimintaa. Sisäisten toimintojen selkeyden myötä myös organisaation asiakkaille näkyy 

selkeämpi yritys, jolla voidaan tuottaa lisäarvoa asiakkaille. 

 

Työssä hahmotellut käytettävyysmuutokset toteutettiin lukuvuonna 2012–2013 kurssien T-

76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I (Software Development Project I) sekä T-76.5115 

Ohjelmistokehitysprojekti II (Software Development Project II) -projektityönä. Projektityötä 

tullaan käyttämään yrityskontekstissa operatiivisten toimintojen suorittamiseen. 

Motivaation kannalta diplomityön konkreettinen tavoite auttoi haastavan kirjoitusprosessin 

läpiviennissä kunnialla. Teknisten haasteiden takia käyttöliittymässä olevia vikoja ei tulla 

korjaamaan nykyiseen käyttöliittymään, vaan käyttöliittymä tullaan toteuttamaan alusta 

alkaen uudelleen paremmin tarkoitukseen soveltuvia tekniikoita hyödyntäen. 

Käyttöliittymän yleisilmeessä tullaan kuitenkin noudattamaan vanhan käyttöliittymän 

periaatteita, koska ne ovat nykyisille käyttäjille tuttuja. Odotan innolla valmiin 

käyttöliittymän valmistumista. Valitettavasti määrittelyvaiheessa tapahtuneiden virheiden 

takia uutta käyttöliittymää ei ole vieläkään saatu tuotantokäyttöön. Käyttöliitymän ulkoasu 

on esitetty alla olevissa kuvissa (Kuvat 28 ja 29). 

 

Seuraavana vaiheena on System Usability Scale -kyselyn toteuttaminen käyttäjille 

uudelleen uuden käyttöliittymän käyttöönoton jälkeen. Tällä saadaan selvitettyä käyttäjien 

muutoksesta kokemaa subjektiivista hyötyä verrattuna nykyiseen käyttöliittymään. 
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Kuva 28. Uudistettu käyttöliitymä, ”Ajastukset”-näkymä 

 

 
Kuva 29. Uudistettu käyttöliittymä, ”Ajot”-näkymä 
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Liite 1: Kehittäjien haastattelut 
  

Kehittäjille esitetyt kysymykset: 

 
1. Mitkä ovat keskeisimmät kehitystyötä ohjaavat periaatteet? 
 
2. Miten laadunvarmistus (QA - Quality Assurance) tapahtuu kehitystyössä? 
 
3. Kuka päättää miten kehitysresurssit allokoidaan? 
 
4. Miten voit vaikuttaa kehitystyöhön?  
 
5. Miten hyvin olet perillä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteista? 
 
6. Miten huomioit nämä periaatteet kehitystyössä? 
 
7.  Miten hyvin olet perillä käytettävyyden periaatteista? 
 
8. Miten huomioit nämä periaatteet kehitystyössä? 
 

1. Ensimmäinen haastattelu 

 

1. Mitkä ovat keskeisimmät kehitystyötä ohjaavat periaatteet? 

Keskitytään optimaalisessa ajassa saamaan vaativat lopputulos, speksien perusteella 

täydellinen lopputulos. Mutta speksit ovat usein viallisia. Scrumin ja projektivetoisen mallin 

välillä. Myös V-malli voisi kuvat tilannetta. 

 

2. Miten laadunvarmistus (QA - Quality Assurance) tapahtuu kehitystyössä? 

Automatisoitu regressiotestaus. Loppukäyttäjiltä ei testaushenkilöitä validointia varten. 

Liiketoiminta odottaa tuotannossa testausta.  

 

3. Kuka päättää miten kehitysresurssit allokoidaan? 

Projektipäällikkö päättää. 

 

4. Miten voit vaikuttaa kehitystyöhön? 

Projektipäällikön kautta eskaloimalla. Yleensä kehittäjät päättävät pienikokoisen 

toteutuksen. 
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5. Miten hyvin olet perillä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteista? 

Suht. Hyvin perillä. 

 

6. Miten huomioit nämä periaatteet kehitystyössä? 

Ei ole tehnyt graafisia käyttöliittymiä. Ei saa testaus resursseja loppukäyttäjiltä. Pyritään 

selkeisiin virheviesteihin. 

 

7.  Miten hyvin olet perillä käytettävyyden periaatteista? 

Ymmärrän yleisellä tasolla.  

 

Yleistä: 

 Ylläpitäjät eivät olleet integraatiojärjestelmän kehityksessä mukana. Käyttäjiltä 

kysyttiin vanhan järjestelmän käytöstä. Nykyiset prosessit eivät olleet tuttuja. Oracle ADF 

huono valinta. Alkuperäinen vaatimustenmäärittely ei vastannut nykyistä käyttöä. 

 

 

2. Toinen haastattelu 

 

1. Mitkä ovat keskeisimmät kehitystyötä ohjaavat periaatteet? 

 - 

2. Miten laadunvarmistus (QA - Quality Assurance) tapahtuu kehitystyössä? 

Testaaja testaa oman työnsä + integraatio lisätään regressiotesteihin, loput virheistä 

todetaan tuotannossa.  

Yhdessä projektissa systeemitestaus lisäksi. UAT (User Acceptance Testing) testaus 

kolmansien osapuolien kanssa (end-to-end). Riippuu projektin vetäjästä. Toisessa 

projektissa viivästymisen takia testaukseen todella vähän aikaa. Kehityspuolella ei dataa. 

Konfigurointi ja yksikkötestaus puutteellista. Tuotannossa korjattiin viikko ilmenneitä 

ongelmia. 

 

3. Kuka päättää miten kehitysresurssit allokoidaan? 

Pienkehityksen vetäjä taistelee resursseista ja yrittää saada liiketoiminnan pyynnöt/toiveet 

toteutettua. 
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4. Miten voit vaikuttaa kehitystyöhön?  

Kehittäjien mielipiteitä kuunnellaan, kuitenkin projektijohtajasta riippuu otetaanko asiat 

huomioon vai mennäänkö deadlinen mukaan tuotantoon.  

 

5. Miten hyvin olet perillä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteista? 

Kehityksessä otetaan huomioon käyttäjien tarpeet esim. Haastatteluiden avulla ja 

testaus/proto vaiheessa otetaan käyttäjiä mukaan. 

6. Miten huomioit nämä periaatteet kehitystyössä? 

En oikein mitenkään. Hosumalla mennään, toisinaan testaamatta tuotantoon. 

 

7.  Miten hyvin olet perillä käytettävyyden periaatteista? 

Käytettävyys on aliarvostettua ja kaikilla ei vain ole taitoa nähdä asiast käyttäjien 

näkökulmasta. Käytettävyydessä tärkeää on käyttöliittymän intuitiivinen käyttö ja 

toimintojen samankaltaisuus muiden softien kanssa.  

 

8. Miten huomioit nämä periaatteet? 

Omia virheitä ei aina huomaa. Jonkun muun pitäisi testata. Valitan muiden tekemästä 

huonosta työstä.  

 

3. Kolmas haastattelu 

 

1. Mitkä ovat keskeisimmät kehitystyötä ohjaavat periaatteet? 

Liiketoiminnan haluamat asiat, normaalia isompi asia. 

 

2. Miten laadunvarmistus (QA - Quality Assurance) tapahtuu kehitystyössä? 

Kehitysympäristö testaus -> testiympäristöasennus + asennusdokkari + liiketoiminnan 

testaus -> QA-ympäristöasennus asennusdokkarin kanssa + liikentoiminnan + ulkoisten 

toimijoiden testaus -> tämän jälkeen tuotantoon.  Korjaukset samaan testausvaiheeseen. 

 

3. Kuka päättää miten kehitysresurssit allokoidaan? 

Kehityspäällikkö sovellustasolla, Release Manager tarkemmin allokoi pyyntöjen 

perusteella työtunnit.  
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4. Miten voit vaikuttaa kehitystyöhön?  

Itse yritetään tuoda järkevyyttä uudelleenkäytettävyyden ja teknisesti mielekkyyden takia.  

 

5. Miten hyvin olet perillä käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen periaatteista? 

Teoria tasolla huonosti. Työssä ylläpidosta kokemuksia. Kehitystyössä ei ole erityisen 

tutuksi. 

 

6. Miten huomioit nämä periaatteet kehitystyössä? 

Koodaus-testaus enintään tunnin sykleissä ja testauksessa huomaa ongelmia käytössä.  

 

7.  Miten hyvin olet perillä käytettävyyden periaatteista? 

Teoria tasolla huonosti. Työssä ylläpidosta kokemuksia. Kehitystyössä ei ole erityisen 

tutuksi. 
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Liite 2: Käyttötapauskuvaukset 
 
Käyttötapaus:  Etsi oikea ajastus 

Yhteenveto: Käyttäjä etsii oikean ajastuksen annetun tiedon perusteella 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Käyttäjä saa yhden tai useamman tiedon ajastuksesta. Tieto voi olla 

siirrettävän tiedoston nimi lähde- tai kohdepalvelimella, viitata tiedoston 

sisältöön, suoritus ajankohtaan sekä lähde- tai kohdepalvelimiin. 

Käyttäjän tavoite: Löytää oikea ajastus 

Askeleet: 1. Käyttäjä kirjautuu käyttöliittymään. 

2. Käyttäjä rajaa annettujen tietojen perusteella oikean ajastuksen. 

3. Käyttäjä hyödyntää saatua tietoa tehtävässään. 

Poikkeukset: Tiedon perusteella ei voi löytää oikeaa ajastusta. Syynä tähän voi olla 

esimerkiksi, ettei ajastusta ole toteutettu. 

Lopputilanne: Käyttäjä löytää oikean ajastuksen 

Käyttötiheys: Useita kertoja päivässä 

Taulukko 1. Käyttötapaus: Etsi oikea ajastus 
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Käyttötapaus:  Lisää ajastus 

Yhteenveto: Käyttäjä lisää uuden ajastuksen tietoineen. 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Hyväksytty muutospyyntö uuden ajastuksen lisäämiseksi 

Käyttäjän tavoite: Muutospyynnön toteuttaminen 

Askeleet: 1. Kerätään tarvittavat tiedot, kuten lähde- ja kohdejärjestelmät, 

ajastuksen laukaisuajat sekä yhteyshenkilöt. 

2. Syötetään tiedot järjestelmään. 

3. Varmistetaan syötettyjen tietojen oikeellisuus 

4. Kirjataan muutospyynnön tunnistenumero sekä päivämäärä ylös. 

5. Lähetetään ennalta sovitulla jakelulla sähköpostitiedotus 

ajastuksen lisäämisestä sisäisille yhteyshenkilöille, järjestelmän 

ja käyttäjille sekä valituille johtajille. 

Poikkeukset: P1: Käyttäjä huomaa olennaisten tietojen puuttuvan ja jättää 

muutospyynnön toteutuksen keskeneräiseksi jatkaakseen sitä 

myöhemmin. 

P2: Käyttäjä syöttää viallisen tai väärän arvon. 

Lopputilanne: Muutospyyntö on toteutettu onnistuneesti. Uusi ajastus ja siihen liittyvät 

tiedot on lisätty sekä prosessin mukaiset ilmoitukset ja merkkaukset on 

tehty.  

Käyttötiheys: Muutamia kertoja viikossa. 

Taulukko 2. Käyttötapaus: Lisää ajastus 
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Käyttötapaus:  Muokkaa ajastusta 

Yhteenveto: Käyttäjä muokkaa olemassa olevan ajastuksen tietoja. 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Hyväksytty muutospyyntö ajastuksen muokkaamiseksi. 

Käyttäjän tavoite: Muuttaa tietoa ajastuksessa. 

Askeleet: 1. Muutoksen tekeminen ajastukseen 

2. Muutoksen validointi 

Poikkeukset: P1: Käyttäjä syöttää viallisen tai väärän arvon. 

Lopputilanne: Käyttäjä on tehnyt muutoksen onnistuneesti. 

Käyttötiheys: Päivittäin. 

Taulukko 3. Käyttötapaus: Muokkaa ajastusta 

 

Käyttötapaus:  Laukaise ajastus 

Yhteenveto:  

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Käyttäjä on löytänyt oikean ajastuksen ja haluaa laukaista sen. 

Käyttäjän tavoite: Suorittaa ajastus onnistuneesti. 

Askeleet: 1. Laukaista ajastus 

2. Seurata ajastuksen onnistuminen 

Poikkeukset: P1: Ajastuksen laukaisun epäonnistuminen palvelun käyttökatkon takia. 

P2: Laukaistun ajon epäonnistuminen viallisen ajastustiedon takia. 

P3: Laukaistun ajon epäonnistuminen ajastuspalvelun ulkoisesta syystä, 

kuten yhteysongelman takia. 

Lopputilanne: Käyttäjän laukaisema ajastus on Completed tai Skipped tilassa 

päämäärästä riippuen.  

Käyttötiheys: Kymmeniä tai jopa satoja kertoja päivässä 

Taulukko 4. Käyttötapaus: Laukaise ajastus 
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Käyttötapaus:  Pysäytä ajastus (väliaikaisesti) 

Yhteenveto: Yhden tai useamman ajastuksen pysäyttäminen väliaikaisesti 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Tarve pysäyttää ajastus. 

Käyttäjän tavoite: Estää ajastuksen laukaisu väliaikaisesti. 

Askeleet: 1. Käyttötapaus: Etsi oikea ajastus 

2. Ajastuksen pysäyttäminen 

3. Ajastuksen aktivoiminen myöhemmin 

Poikkeukset: P1: Toinen käyttäjä laukaisee ajon, vaikka ajastus on pysäytettynä. 

Lopputilanne: Ajastus on aktivoituna. 

Käyttötiheys: Lähes viikoittain. 

Taulukko 5. Käyttötapaus: Pysäytä ajastus 

 

Käyttötapaus:  Tutki ajastusta 

Yhteenveto: Käyttäjä tarvitsee tietyn tiedon ajastuksesta. 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Käyttäjällä on tarve selvittää tietty tieto ajastuksesta. 

Käyttäjän tavoite: Selvittää ajastuksen tieto, kuten ajastusaika, tiedostonimi, yhteyshenkilö 

sekä lähde- tai kohdepalvelin. 

Askeleet: 1. Käyttötapaus: Etsi oikea ajastus 

2. Katso oikea tieto ajastuksesta 

Poikkeukset: P1: Pyydettyä tietoa ei voi nähdä käyttöliittymän kautta 

Lopputilanne: Käyttäjä on saanut selville tiedon ajastuksesta. 

Käyttötiheys: Useita kertoja päivässä. 

Taulukko 6. Käyttötapaus: Tutki ajastusta  
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Käyttötapaus:  Pysäytä ajastukset (suunnittelemattomasti) 

Yhteenveto: Ajastusten pysäytys järjestelmäongelman takia 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Integraatiojärjestelmän palvelimien ja tietokantojen sekä näiden välisten 

tietoliikenneyhteyksien ongelmista tai muusta syystä johtuva tila, jossa 

järjestelmä ei vastaa lähetettyihin pyyntöihin tai suorita pyyntöjä 

onnistuneesti. 

Käyttäjän tavoite: Ajastuspalvelun sammuttaminen mahdollisimman nopeasti. 

Askeleet: 1. Ajastuspalvelun sammuttaminen 

2. Ongelman ratkaiseminen 

3. Ajastuspalvelun käynnistäminen 

4. Väliinjääneiden ajojen käynnistäminen, jos integraatiojärjestelmä 

jouduttiin uudelleenkäynnistämään. 

Poikkeukset: P1: Ajastuspalvelu ei vastaa pyyntöihin. 

Lopputilanne: Ajastuspalvelu on sammutettu. 

Käyttötiheys: Enintään kolme kertaa viikossa. 

Taulukko 7. Käyttötapaus: Pysäytä ajastukset (suunnittelemattomasti) 
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Käyttötapaus:  Pysäytä ajastukset (suunnitellusti) 

Yhteenveto: Ajastuspalvelun pysäyttäminen suunnitellusti väliaikaisesti 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Tarve pysäyttää ajastuspalvelu väliaikaisesti, esimerkiksi päivityksen 

takia. 

Käyttäjän tavoite: Pysäyttää ajastukset väliaikaisesti 

Askeleet: 1. Ajastuskatkon ajankohdan suunnittelu vaikutusten minimoimiseksi 

2. Ajastuspalvelun pysäytys 

3. Päivitysten tai muiden huoltotoimenpiteiden toteutus 

4. Ajastuspalvelun käynnistys 

5. Väliin jääneiden ajojen käynnistäminen, jos integraatiojärjestelmä 

jouduttiin uudelleen käynnistämään. 

Poikkeukset:  

Lopputilanne: Ajastuspalvelu on käynnissä ja mahdolliset ajastuskatkon takia väliin 

jääneet ajot on ajettu. 

Käyttötiheys: Alle 10 kertaa kuukaudessa 

Taulukko 8. Käyttötapaus: Pysäytä ajastukset (suunnitellusti) 
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Käyttötapaus:  Tutki käynnissä olevaa ajoa 

Yhteenveto: Käynnissä olevan ajon etenemisen seuraaminen 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Ajastus on laukaistu ja ajo on käynnissä. 

Käyttäjän tavoite: Saada tietoa ajon tilasta 

Askeleet: 1. Käyttötapaus: Etsi oikea ajastus 

2. Ajon etenemisen seuraaminen ensin arvioitavasta 

käyttöliittymästä ja tarkemmalla tasolla muista järjestelmän 

toimittajan toteuttamista käyttöliittymistä. 

Poikkeukset: P1: Käyttäjä ei saa tietoa ajon etenemisestä eikä voi olla varma onko se 

jumiutunut. 

Lopputilanne: Käyttäjällä on tiedossa ajon tila. 

Käyttötiheys: Satoja kertoja päivässä. 

Taulukko 9. Käyttötapaus: Tutki käynnissä olevaa ajoa 

 

Käyttötapaus:  Tutki mennyttä ajoa 

Yhteenveto: Loppuun menneen ajon seuranta ja analysointi 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Käyttäjä tarvitsee tietoa menneestä ajosta. 

Käyttäjän tavoite: Saada tietoa menneestä ajosta. 

Askeleet: 1. Käyttötapaus: Etsi oikea ajastus 

2. Oikean ajon löytäminen 

3. Tietojen saaminen oikean ajastuksen oikeasta ajosta ensin 

arvioitavasta käyttöliittymästä ja sen jälkeen muista järjestelmän 

toimittajan toteuttamista käyttöliittymistä. 

Poikkeukset:  

Lopputilanne: Käyttäjä on saanut haluamansa tiedon ajosta. 

Käyttötiheys: Satoja kertoja päivässä. 

Taulukko 10. Käyttötapaus: Tutki mennyttä ajoa 
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Käyttötapaus:  Optimoi ajastuksia 

Yhteenveto: Ajastusten suorittamisen optimointi järjestelmän kuorman ajalliseksi 

tasaamiseksi sekä turhan kuorman eliminoimiseksi. 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Nykyinen aikataulu ajastusten laukaisemiseen. 

Käyttäjän tavoite: Parantaa järjestelmän suorituskykyä. 

Askeleet: 1. Nykytilanteen hahmotus 

2. Parannusehdotusten luominen analysoimalla menneiden 

ajastusten dataa 

3. Parannusehdotusten hyväksyntä 

4. Parannusten toteutus 

Poikkeukset: P1: Parannusehdotuksia ei hyväksytä. 

P2: Parannuksia ei löydetä. 

Lopputilanne: Järjestelmän kuormaa on saatu tasattua ja turhaa kuormaa eliminoitu. 

Käyttötiheys: Muutaman kuukauden välein. 

Taulukko 11. Käyttötapaus: Optimoi ajastuksia 

 

Käyttötapaus:  Laukaise väliin jääneet 

Yhteenveto: Järjestelmän uudelleen käynnistyksen takia laukaisematta jääneiden 

ajastusten laukaisu. 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Järjestelmä on käynnistetty uudelleen. 

Käyttäjän tavoite: Laukaisematta jääneiden laukaisu. 

Askeleet: 1. Laukaisematta jääneiden ajojen kerääminen listaan. 

2. Tunnin sisällä katkosta ajastuksella laukeavien ajojen poistaminen 

listalta. 

3. Listalla olevien ajojen laukaiseminen. 

Poikkeukset: P1: Listalla ei ole ajoja 

Lopputilanne: Järjestelmän uudelleen käynnistyksen aikana ajamatta jääneet ajot on 

ajettu katkon jälkeen. 

Käyttötiheys: 0-3 kertaa viikossa. 
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Taulukko 12. Käyttötapaus: Laukaise väliin jääneet  

 

Käyttötapaus:  Tarkkaile järjestelmää 

Yhteenveto: Ajastusten tarkkailu yleisellä tasolla järjestelmän virhetilanteiden 

huomaamiseksi. 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät 

Alkutilanne: Järjestelmä on normaalissa tilassa. 

Käyttäjän tavoite: Järjestelmän virhetilanteen huomaaminen mahdollisimman nopeasti. 

Askeleet: 1. Ajojen etenemisen tarkkailu 

Poikkeukset: P1: Ajot jäävät Started tai Running - tiloihin tai eivät käynnisty lainkaan. 

Lopputilanne: Mahdolliset virheet on huomattu. 

Käyttötiheys: Jatkuvasti. 

Taulukko 13. Käyttötapaus: Tarkkaile järjestelmää 

 

Käyttötapaus:  Tarkista yhteydentoimivuus 

Yhteenveto: Tietoliikenneyhteyden toimivuuden tarkistaminen 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Yhteyden toimivuutta ei tiedetä. 

Käyttäjän tavoite: Tarkistaa yhteyden toimivuus 

Askeleet: 1. Yhteyden toimivuuden tarkistus 

Poikkeukset:  

Lopputilanne: Käyttäjä tietää toimiiko yhteys vai ei. 

Käyttötiheys: Viikottain. 

Taulukko 14. Käyttötapaus: Tarkista yhteydentoimivuus 
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Käyttötapaus:  Vie tietoja Excel -tiedostoon 

Yhteenveto: Tietojen siirtäminen tietokannasta sidosryhmien tarpeisiin. 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Liiketoiminta tai muu taho tarvitsee tietoja menneistä ajoista tai 

ajastuksista integraatiojärjestelmässä. 

Käyttäjän tavoite: Tietojen toimittaminen. 

Askeleet: 1. Tietojen kerääminen ja rajaaminen 

2. Tietojen siirtäminen järjestelmän ulkopuolelle 

Poikkeukset: P1: Haluttuja tietoja ei ole saatavilla. 

Lopputilanne: Tiedot on saatu järjestelmän ulkopuolelle luettavassa muodossa. 

Käyttötiheys: Useita kertoja viikossa. 

Taulukko 15. Käyttötapaus: Vie tiedostoja Excel -tiedostoon. 

 

Käyttötapaus:  Selvitä SFTP :n virhetilanne 

Yhteenveto: Selvitetään SFTP:ssä esiintynyt tai oletettava virhetilanne lokin avulla 

Käyttäjäryhmät: Käyttäjät, Ylläpitäjät 

Alkutilanne: SFTP - siirroissa esiintynyt virhe tai niiden oletetaan jumiutuneen. 

Käyttäjän tavoite: Virheen vaikutusten korjaaminen tai virheen puuttumisen toteaminen 

Askeleet: 1. Käyttäjä huomaa poikkeavan toimenpiteen virheilmoituksesta tai 

SFTP-siirron pitkästä kestosta 

2. Käyttäjä selvittää ongelman syyn tai selvittää tarvittavat 

toimenpiteet. 

3. Käyttäjä korjaa virhetilanteen vaikutukset. Tähän voidaan käyttää 

arvioitavan käyttöliittymän lisäksi järjestelmän muita työkaluja ja 

käyttöliittymiä. 

Poikkeukset: Käyttäjä ei osaa selvittää virheen syytä. 

Lopputilanne: Tilanne on normalisoitunut. 

Käyttötiheys: Viikottain. 

Taulukko 16. Käyttötapaus: Selvitä SFTP:n virhetilanne. 
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Käyttötapaus:  Pysäytä ajastus (lopullisesti) 

Yhteenveto: Yksittäisen ajastuksen pysäyttäminen lopullisesti 

Käyttäjäryhmät: Ylläpitäjät 

Alkutilanne: Tarve pysäyttää ajastus lopullisesti. 

Käyttäjän tavoite: Estää ajastuksen laukaisu jatkossa. 

Askeleet: 1. Ajastuksen pysäyttäminen 

Poikkeukset: - 

Lopputilanne: Ajastus on poistettuna (P) -tilassa. 

Käyttötiheys: Kuukausittain. 

Taulukko 17. Käyttötapaus: Pysäytä ajastus (lopullisesti)
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Liite 3: System Usability Scale -kyselyn tulokset 
 

	  	  
User	  
1	  

User	  
2	  

User	  
3	  

User	  
4	  

User	  
5	  

User	  
6	  

User	  
7	  

User	  
8	  

User	  
9	  

User	  
10	  

User	  
11	   Average	  

I think that I would like to use this website 
frequently: 4	   5	   5	   2	   3	   5	   5	   4	   3	   2	   2	  

2.64	  

I found the website unnecessarily complex: 5	   2	   4	   2	   2	   2	   4	   2	   3	   2	   3	   2.18	  

I thought the website was easy to use: 2	   4	   3	   4	   5	   5	   4	   4	   4	   3	   3	   2.73	  
I think that I would need the support of a 
technical person to be able to use this 

website: 
1	   1	   1	   2	   2	   1	   1	   2	   2	   1	   2	  

3.55	  
I found the various functions in this website 

were well integrated: 2	   2	   2	   2	   4	   3	   2	   4	   3	   3	   2	  
1.64	  

I thought there was too much inconsistency in 
this website: 5	   4	   3	   2	   3	   1	   3	   2	   3	   3	   2	  

2.18	  
I would imagine that most people would learn 

to use this website very quickly: 2	   2	   3	   4	   4	   5	   5	   4	   4	   5	   3	  
2.73	  

I found the website very difficult to use: 2	   2	   3	   4	   2	   1	   1	   1	   2	   2	   3	   2.91	  

I felt very confident using the website: 2	   4	   3	   2	   2	   5	   4	   4	   3	   4	   3	   2.27	  
I needed to learn a lot of things before I could 

get going with this website: 4	   3	   2	   2	   2	   1	   1	   3	   2	   4	   3	  
2.55	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
63.41	  

 
Taulukko 18. System Usability Survey ennen käyttöliittymän kehittämistä 
 


