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Tiivistelmä 
Opinnäytetyöni aihe on uuden verkkokonseptin ideointi ja visualisointi A-lehtien julkaisemalle 
matkailulehti Mondolle. Kustantajan edustajien toive on, että verkkosivusto korvaa nykyisen 
vuonna 2011 julkaistun mondo.fi:n. Sivuston tulisi tukea Mondon painettua lehteä, sekä toimia 
lehdestä irrallisena voittoa tuottavana ajanviete- ja tiedonhakukanavana.  

Produktiosta erottui kaksi erillistä tutkimussuuntaa, joihin tämä tutkimus keskittyy. Ensimmäi-
nen on mediakonseptin laajentaminen verkkoon ja sitä kautta yhteisön mahdollinen siirtyminen 
mediasta toiseen sekä kokonaan uuden yhteisön luominen. Tutkimuksessa painottuu verkkoyhtei-
sön luomisen yleiset lainalaisuudet ja kehittymisen eri vaiheet. Työn toinen tutkimus keskittyy 
responsiivisen käyttöliittymän suunnitteluun. 

Verkkopalvelujen nopean kehityksen ja verkkokäyttäytymisen mobiililaitteita suosivan murrok-
sen vuoksi lähes kaikki työn lähdeaineisto on muutaman viime vuoden ajalta. Itse projekti tehtiin 
viiden kuukauden aikana keväällä ja kesällä 2014. Tavoitekartoituksen jälkeen alalle tehtiin kilpai-
lija-analyysi jonka jälkeen luotiin kolme eri konseptiehdotusta. Näiden ehdotusten pohjalta palve-
lulle rakennettiin käyttöliittymä, sekä näyttöpääte- että mobiililaitetta varten. Konseptin raken-
nusvaiheessa tehtiin prototyyppien avulla kaksi hyödylliseksi osoittautunutta käyttäjätestiä. Toi-
sen enemmän koskien konseptia ja kokonaisuutta, toisen käyttöliittymää. Raportointi tapahtui 
seuraavan puolen vuoden aikana.  

Produktion lopputuloksena syntyi konseptiehdotus ja visuaaliset suuntaviivat sisältävä konsepti-
käsikirja. A-lehtien työryhmä oli lopputulokseen tyytyväinen ja projekti siirrettiin seuraavaan vai-
heeseen, jossa en ole enää mukana. Konsepti ja sen visualisointi on pyritty rakentamaan kiinnos-
tavaksi, luotettavaksi ja intuitiiviseksi käyttää. 

Kilpailija-analyysi osoitti kuinka suurten ja globaalien yritysten markkina verkkopalvelut ovat. 
Käyttäjätestit taas osoittavat, miten tärkeää on mahdollisen loppukäyttäjän mukaanottaminen 
suunnittelutyön avuksi. Työn on osaltaan tarkoitus myös herätellä lukijaansa siihen, miten laajaksi 
suunnittelijan työnkuva ja on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan. 
 

Avainsanat  Verkkoyhteisö, verkkouudistus, konseptisuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu,  
käyttäjätutkimus 
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1. Johdanto

Mitä?
Opinnäytetyöni aihe on uuden verkkokonseptin ideointi ja visualisointi 
A-lehtien julkaisemalle matkailulehti Mondolle. Mondo on kymmenen 
kertaa vuodessa julkaistava matkailuun keskittyvä lifestyle-lehti, jonka 
kuukausittainen painosmäärä oli projektin aloitushetkellä 27 000 kappaletta. [1]

Työn tarkoitus on, että suunnittelen lehden ympärille menestyvän 
verkko palvelukonseptin, jolla linkitetään printti- ja verkkosisältö toisiinsa 
toisiaan täydentäen, mutta siten, että verkkopalvelu toimii myös täysin  
itsenäisenä ajanviete- ja tiedonhakukanavana. Keskusteluissa lehden pää-
toimittajan ja digitaalisen median johtajan kanssa nousi esiin halu rakentaa 
palvelu, joka tukeutuu lehden ydinosaamiseen ja on houkutteleva lehden 
lukijakuntaa suuremmalle kohderyhmälle. Toimituskunnan koko  
on kuitenkin rajoitteena laajemmalle, jatkuvasti päivittyvälle sisällön-
tuotannolle, joten pääosa sisällöstä on tarkoitus saada käyttäjiltä itseltään. 
Esimerkiksi Mondon suositut ja kattavat kaupunkioppaat voisivat toimia 
hyvänä lähtökohtana palvelulle. 

Käyttöliittymän osalta aihe ja todennäköiset käyttöskenaariot luovat omat 
reunaehtonsa. Liikkuvalle ihmiselle on ominaista tämänkaltaisten palveluiden  
käyttö mobiililaitteilla ja kosketusnäyttöjen kautta. Tämän vuoksi sivustoa 
lähdetään heti aluksi suunnittelemaan responsiiviseksi, eli sekä desktop- 
että mobiililaitteille optimoiduksi.

Miksi?
Lehden tämänhetkiset verkkosivut (www.mondo.fi) eivät tee oikeutta edus-
tamalleen lehdelle, joka on sekä visuaalisesti näyttävä että sisällöltään 
moni puolinen ja laadukas.

Vuoden 2014 alussa, kun projektia aloitettiin, Mondon verkkosivut 
saavuttivat TNS Metrix -palvelun mukaan viikossa ±4000 eri kävijää. Luku 
on pysynyt tasaisena viimeisen vuoden. Vierailutiheys, joka kertoo, kuinka 
monta kertaa käyttäjä on keskimäärin vieraillut sivustolla viikon aikana, on 
Mondon sivustolla 1.1. Omassa kategoriassaan eli aikakauslehdissä Mondo 
sijoittui 62:nneksi, kun mitattavia sivustoja oli 70. [2]

Nyt sekä toimituksella että kustantajalla on vakaa tavoite nostaa Mondon 
verkkosivu maamme suurimmaksi ja taloudellisesti kannattavaksi matkai-
luaiheiseksi verkkosivuksi, joka tukee lehteä ja on vahva osa Mondon brän-
diä. 

kenelle?
KMT 2014:n mukaan Mondo tavoittaa 116 000 lukijaa ja on tällä Suomen 
suurin matkailulehti. Ensisijainen ja potentiaalisin kohderyhmä on toki 
tämä, sillä ryhmä tuntee jo brändin ja on valmiiksi kiinnostunut aiheesta. [1]

Sivusto tulee ainakin ensisijaisesti olemaan lehden tavoin suomenkie-
linen, joten kielialue itsessään rajoittaa potentiaalia. Tämä luo tosin myös 
mahdollisuuden, sillä kilpailijoita on vähemmän. Yksi pitkään markkinoilla 

Mondo 4/2014
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ollut matkustusaiheinen keskustelusivusto pallontallaajat.fi kerää kymmen-
kertaisen (±40 000) kävijämäärän viikossa. [3]

TNS-gallupin mukaan lomamatkojen hankintaan verkon kautta käyte-
tään suomalaisperheessä keskimäärin noin 700 euroa vuodessa ja on sillä 
verkkokaupan suurin segmentti Suomessa. Kuvastojen ja matkatoimisto-
jen suositusten merkitys on vähentynyt ja tilalle ovat tulleet arvostelusi-
vustot. TNS:n mukaan jopa 39 % suomalaisista pitää itseään “suostutteli-
jana”, eli henkilönä, jonka mielipide painaa läheistensä valinnoissa. Juuri 
tämän ryhmän tavoittaminen on myös markkinoijalle oleellista, sillä “suos-
tuttelijoiden” sekä “vaikuttajamestarien” mielipiteen lasketaan olevan kolme 
kertaa arvokkaampaa kuin tavallisen kohderyhmän. [4] 

A-lehdet näkee tässä mahdollisuuden palvelulle, joka houkuttelee niin 
lukijoita kuin yhteistyökumppaneita ja mainostajia. Samaan aikaan kun 
verkkopalvelun tarkoitus on syventää lehden lukijoiden suhdetta Mondon 
brändiin, tarkoituksena on luoda palvelu, joka hankkii lehdelle uusia luki-
joita, luo tunnettuutta sekä toimii myös täysin itsenäisenä verkkopalveluna 
ilman lehteä.

tutkiMuskysyMys ja aiheen rajaus
Laajasta produktiivisesta kokonaisuudesta opinnäytteen tutkimuskysy-
mykseksi oli tarjolla kaksi hyvää aihetta. Ensimmäinen oli mediakonseptin 
laajentaminen verkkoon. Mondon lehtibrändin ympärille olisi mahdollista 
rakentaa esimerkiksi oma rajattu sosiaalinen mediansa joka on suunnattu 
matkustamisesta kiinnostuneille. Toinen mahdollinen aihe oli lehtikonsep-
tin visuaalisen ilmeen siirtäminen verkkoympäristöön. 

Tutkiessani yhteisön rakentamista päädyin jättämään juuri käsitte-
lyssä olevan matkailualan ominaispiirteet vähäiselle huomiolle, sillä kaikki 
lähdemateriaali viittasi verkkoyhteisöjen rakentuvan ja kehittyvän samoilla 
lainalaisuuksilla niiden käsittelemästä aihepiiristä riippumatta. 

Tutkimuksen edetessä teoria ja käytäntö käyttöliittymän suunnittelusta, 
brändin ilmeen sovittamisesta siihen ja niiden kummankin vaikutuksesta 
kokonaiskonseptiin alkoi paisumaan niin suureksi, että erotin ne omiksi 
kappaleiksi niin teorian kuin projektin esittelyn osalta.

tutkiMussuunnitelMa 
Konseptisuunnittelun pohjaksi tutustuin tarkemmin kolmeen samankal-
taiseen palveluun hahmottaakseni, millaisella kentällä Mondo kilpailee. 
Tutkimuksien kohteina oli verkkosivustot, joissa on onnistuttu luomaan 
vahva yhteisö joko matkailu- tai jonkin muun teeman ympärille. Tämän 
jälkeen esittelen konseptin luomisesta ja käyttöliittymäsuunnittelusta tälle 
projektille olennaisimmat seikat. Teoriaosuuden jälkeen esittelen työni ja 
sen vaiheet sekä perustelen parhaani mukaan, miksi kuhunkin ratkaisuun 
päädyin.

lähtökohdat
Mondon nykyiset verkkosivut on julkaistu vuonna 2011. Sivusto sisäl-
tää lyhyet esittelyt lehden julkaistuista numeroista ja kaupunkioppaista 
sekä mahdollisuuden tilata kumpaakin. Tämän lisäksi on uutiset ja ilmiöt 
–osio, jossa julkaistaan osittain samaa sisältöä kuin lehdessä. Useimmiten 
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jutut ovat lehdestä tutulta Concierge –kysymys ja vastaus -palstalta. Osiossa 
julkaistaan kahdesta kolmeen artikkelia viikossa. Sivustolla julkaistiin myös 
yhtätoista blogia, joita kirjoittavat lehden ulkomailla asuvat toimittajat. [5] 

Muissa kanavissa Mondon verkkopresenssi on aktiivisempaa, mutta 
saavutetun yleisön kokoon ei olla tyytyväisiä. Facebookissa, jossa lehdellä 
oli projektin aloitushetkellä* 6543 ”tykkääjää”, toimitus julkaisi materiaalia 
noin kahdesti päivässä. Tämän lisäksi toimitus julkaisee kuvia yhteisöpal-
velu Instagramissa, jossa lehden julkaisuja seurasi** 823 käyttäjää. Mondon 
toimituksen jokainen jäsen vastaa yhtenä päivänä viikossa kaikista Mondon 
digitaalisista kanavista yhden päivän ajan.

toiMituksen ja kustantajan tavoitteet
Kuten jo johdannossa alustin, Mondo on laadukas ja viimeistelty lehti niin 
sisällöltään kuin ulkoasultaankin. Verkossa tämä ei toistu, ja sivujen tarkoi-
tus on lähinnä ohjata kävijöitä lehden pariin, ei niinkään kuluttamaan aikaa 
sivustolla. A-lehtien digitaalisen median johtajan Petri Pekin sekä Mondon 
päätoimittajan Kati Kelolan tavoitteet projektille ovat, että sivustosta raken-
netaan voittoa tekevä ja itsenään kiinnostava kokonaisuus. A-lehdillä on jo 
useita toimivia verkkokonsepteja, josta suosituimmat ovat Demi.fi (keskus-
telupalstat) ja Lily.fi (blogit) yli 150 000 viikkokävijällään.

Vaikka sivuston ylläpitoon onkin tarkoitus käyttää enemmän resursseja 
tulevaisuudessa, on tavoitteena tilanne, jossa käyttäjät tai avustajat tekevät  
suurimman osan palvelun sisällöstä. Näin palvelusta saadaan kustannuste-
hokas ja toivottavasti eläväinen osa käyttäjien mediapalettia.

Kahdessa ensimmäisessä suunnittelupalaverissamme, joihin osallistuivat 
lisäkseni edellä mainitut Kelola ja Pekki, päätimme ottaa konseptin suun-
naksi suosittelupalvelun, jossa yhdistellään niin toimituksen kuin käyttäji-
enkin luomaa sisältöä. Perinteistä keskustelupalstarakennetta haluttiin vält-
tää ja rakentaa jotain viihdyttävää ja matkailevaa ihmistä aidosti hyödyttä-
vää. Kokonaisuudessa toivottiin myös nykyisten blogien hyödyntämistä sekä 
tehokkaita yhteistyömahdollisuuksia kumppaneiden kanssa. Konseptisuun-
nitelmat esittelen luvussa 5.

 * Tilanne 
29.4.2014

** Tilanne 
29.4.2014
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2. Markkinakatsaus

suosittelupalvelut
Suurimmat suosittelupalvelut ovat valtavia miljoonabisneksiä, ja ne ovat 
ehtineet olla markkinoilla jo yli kymmenen vuotta. Tutustuin tarkem-
min suurimpaan lähisuosittelupalveluun (Yelp), suurimpaan matkailualan 
suosittelupalveluun (TripAdvisor) sekä Suomen suurimpaan suosittelu-
palveluun (Osuma) tavoitteena tutkia syitä suuruuteen, vahvuuksia sekä 
niitä seikkoja, mitä palveluista puuttuu mutta mitä  me voisimme Mondona 
tarjota.

Yelp (www.yelp.com)
Yelp perustettiin vuonna 2004 palveluksi, joka auttaa käyttäjiään löytä-
mään palveluita lähialueeltaan. Palvelussa käyttäjät arvostelevat yrityk-
siä antamalla niille tähtiä tai kirjoittamalla niistä arvion, lataamalla kuvia 
ja vastailemalla ohjelman kysymyksiin paikoista. Muut käyttäjät voivat arvi-
oida toisen käyttäjän arvion hyödylliseksi, hauskaksi tai ”cooliksi”. Kävijöitä 
houkutellaan aktiivisuuteen esimerkiksi markkinoimalla mahdollisuutta 
nousta Yelp Eliteksi tai eri toimintojen kautta ansaittavilla ”badgeilla”.

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen raportista selviää, että Yelpillä on yli 
135 miljoonaa kuukausikävijää, joista lähes puolet on  käyttänyt palveluita 
mobiililaitteilla. Arvosteluja palvelu on kerännyt 71 miljoonaa kappaletta. 
Suosituimmat arvostelujen kohteet ovat ostos- ja ravintolapalvelut, jotka 
kattavat yhdessä 42 % palvelun sisällöstä. Eniten palvelua käyttävät 18–34 
vuotiaat. Yelp on yksi maailman suosituimmista sivustoista, ja yhtiön jatku-
vasti kasvava liikevaihto vuonna 2014 oli 377,5 miljoonaa dollaria, ja yhtiö 
ennustaa sen kasvavan vuonna 2015 yli 530 miljoonaan dollariin. Merkittä-
vän osan tuloistaan Yelp tekee myymällä mainostilaa. Työntekijöitä yrityk-
sessä on 2711. [6]

Yleinen tieto on, että palvelu toimii täysin joukkoistettuna ja palvelun 
arvostelut ovat käyttäjiltä peräisin. Yelp on kuitenkin saanut useita syytök-
siä siitä, miten se piilottaa positiivisia arvioita yrityksistä ja tarjoaa apua 
(maksua vastaan) niiden kaivamiseksi esiin [7]. Myös Yelpin valtaa pienten 
yrityksien toimintaan on arvosteltu. Yksittäiset arviot saattavat olla hyvin-
kin julmia ja vaikuttaa suoraan kaupankäyntiin, eikä yrittäjä pysty poista-
maan arviota tai omaa yritystään palvelusta. [8]

Verkkosivuston lisäksi Yelp on ladattavissa mobiililaitteelle hyvin toimi-
vana applikaationa. Tällä hetkellä Yelp toimii 29:ssä maassa, ja Suomeen se 
saapui kesäkuussa 2012. Helsinkiläisistä ravintoloista palveluun on kirjoi-
tettu 1617 suomen- tai englanninkielistä arvostelua*, ja kokonaisuudes-
saan arvioita on yli 8000. Palvelu on ainakin vielä hyvin pääkaupunki-
seutukeskeinen, sillä esimerkiksi Turussa on tehty Yelpin kautta vain noin 
200 arvostelua. Kankaanpäässä arvosteluja oli tehty 8, joista 4 koski samaa 
yritystä ja oli saman käyttäjän tekemiä. [6]

* Tilanne 
13.3.2015
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Tripadvisor (www.tripadvisor.com)
TripAdvisor on matkailuun keskittyvä sivusto, jossa käyttäjät voivat suun-
nitella ja varata matkaansa liittyviä palveluita sekä jakaa ja etsiä matkai-
luvinkkejä. Kuten Yelpkin, palvelussa voi ansaita ahkeruudella ja muiden 
käyttäjien arvioiden kautta ”badgeja” ja näin nostaa omaa statustaan palve-
lun käyttäjien keskuudessa. Palvelussa on hyvin pitkälle viety integraa-
tio muiden verkkopalvelujen kanssa. Voi esimerkiksi vertailla eri hotel-
lien varauspalveluiden hintoja ja siirtyä halutessaan suoraan toiseen palve-
luun. Myös Facebook-integraatio on pitkälle viety, ja se mahdollistaa tietojen 
poimimisen omasta käyttöhistoriasta. [9]

TripAdvisor Media Groupiin kuuluu 25 eri matkailuaiheista brändiä, ja 
sen sivustoilla vierailee kuukaudessa 315 miljoonaa eri kävijää. Palvelu julis-
taa omilla sivuillaan olevansa comScoren tutkimuksen mukaan maailman 
suurin matkustussivusto. Arvioita palveluun on kertynyt vuodesta 2000 
lähtien 200 miljoonaa, joten lukuja katsomalla palvelu on selkeästi Yelpiä 
suurempi. Yrityksen liikevaihto nousi vuonna 2014 32 % ja on nyt 1,2 miljar-
dia. Työntekijöitä yrityksessä on 2793*. Tulonsa TripAdvisor tekee myymällä 
mainostilaa sekä oman sivun hallintaa sieltä löytyville yrityksille. [9]

Verkkosivuston lisäksi TripAdvisor on ladattavissa mobiililaitteelle appli-
kaationa. Palvelu toimii maailmanlaajuisesti. Sinne on tehty yli 60 000 arvi-
ota helsinkiläisistä palveluista. Turustakin löytyy yli 4 500 arvostelua ja 
Kankaanpäästä kaksi. [9]

* Tilanne 
31.12.2014

Yelpin yritys- ja karttanäkymä. Karttanäkymä on kuvakaappaus palvelun hyvin 
toimivasta mobiiliapplikaatiosta, jossa on paikannustietojen avulla helppo löytää 
palveluja sieltä, missä käyttäjä liikkuu. [Lähde: yelp.com ja Yelp mobiiliapplikaatio]
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Osuma (www.osuma.fi )
Suomalainen vaihtoehto palveluiden arvostelusivustoksi on Fonectan omis-
tama Osuma. Osumassa on yli 80 000 arvostelua, mutta kävijämääriään 
yritys ei paljasta. Myöskään liikevaihtoa tai työntekijöiden määrää yritys ei 
kerro.

Perusperiaatteeltaan palvelu toimii samaan tapaan kuin Amerikan-serk-
kunsa. Arvioimalla ahkerasti palvelussa on siinä kerättyjen pisteiden myötä 
mahdollista nousta guruksi tai tietyn osa-alueen mestariksi. Palvelusta 

Näkymät TripAdvisorin pääte- ja mobiilikäyttöliittymästä. [Lähde: TripAdvisor.com ja TripAdvisor 
mobiiliapplikaatio]

Näkymät Osuma.fi :n palvelusta [Lähde: osuma.fi ]
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puuttuu niin paikkatietoon perustuva karttahaku kuin mobiiliapplikaatio-
kin, joka on kansainvälisillä kilpailijoilla itsestäänselvyys.

Osuman kilpailuetu Suomessa on toki suomenkielisyys ja se, että lähes 
poikkeuksetta arviot ovat toisten suomalaisten tekemiä. Palvelu ei ilmoita 
kaupunkikohtaisia lukujaan, mutta painopiste on selkeästi myös tässä 
palvelussa suurimmissa kaupungeissa. [10]

Muut samanhenkiset palvelut
• http://www.gogobot.com “Heimoihin” perustuva matkailusivusto, jossa 

samanmieliset matkaajat saatetaan yhteen.
• http://www.afar.com Onnistunut esimerkki siitä, kuinka matkailulehti 

tuodaan verkkoon. Toimii hyvin applikaationa. Sisällössä saumattomasti 
sekaisin käyttäjien ja toimituksen luoma sisältö.

keskustelupalstat
Suomalaisten sivustojen kahdestakymmenestä käydyimmästä sivustosta 
14 on jonkin median sivustoja tai keskustelupalstoja. Keskustelupalstoista 
maamme käytetyimpiä ovat Suomi24, Vauva ja Kaksplus [2]. Suomi24 on 
Suomen vilkkain keskustelupalsta, ja se kerää yli 1,1 miljoonaa eri kävi-
jää viikoittain. Suomi24:n on suurin suomalainen sosiaalisen media palvelu 
ja keskustelukategorioita tarjotaan ajanvietteestä seksiin ja yhteiskuntaan. 
Vauva ja Kaksplus ovat vanhemmuuteen keskittyviä lehtiä, joiden keskuste-
lupalsta on jaettu useaan aihetta koskevaan kategoriaan eri-ikäisten lasten 
äitien omista palstoista eroottisiin tarinoihin. Vaikka eroottiset tarinat ovat-
kin kategorisoiduista aihealueista suosituimpia ja ne keräävät kymme-
niä tuhansia lukijoita, ylivoimaisesti suosituimmat kategoriat läpi kaikkien 
keskustelusivustojen ovat kuitenkin vapaan keskustelun kategoriat. [11, 12 & 13]

Matkailuun keskittyneellä sivustolla Pallontallaajat-sivustolla maailma 
jaetaan kahdeksaan alueeseen (Aasia: 16681 viestiä, Afrikka: 1810, Australia 
ja Oseania 3967, Eurooppa: 19059, Etelä-Amerikka: 3561, Kanada ja Yhdys-
vallat 6910, Lähi-itä 1086 sekä Väli-Amerikka ja Karibia 2361). Alueiden 
keräämät viestit (55435 kappaletta) eivät yhteensäkään keränneet samaa 
määrää viestejä kuin keskustelupalstan suosituin kategoria: Asian vierestä 
ja vieläkin kauempaa (57526 viestiä). [14]
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3. Verkkokonseptin 
suunnittelu

toiMivan verkkoyhteisön luoMinen
Building Succesful Online Communities -kirjassa verkkoyhteisö määri-
tellään virtuaaliseksi tilaksi, jossa ihmiset keskustelevat, vaihtavat tietoja, 
oppivat, pelaavat tai vain viettävät aikaa yhdessä. Verkkoyhteisöjä raken-
netaan keskustelupalstojen, blogien, wikien ja sosiaalisien yhteisöpalvelu-
jen ympärille. Yhdessä nämä muodostavat yhden internetin käytetyimmistä 
ryhmistä. [15, s. 11–12] Toimiva verkkoyhteisö rakennetaan ajan kanssa pienistä 
palasista. Kirjassaan Buzzing Communities Richard Millington jakaa aiheet 
kahdeksaan osaan. Ne ovat strategia, kasvu, sisältö, moderointi, tapahtu-
mat ja aktiviteetit, sosiaaliset suhteet ja vaikuttaminen, integroiminen liike-
toimintaan ja käyttäjäkokemus [16, luvussa How to Manage Your Community]. Keskityn seuraa-
vassa niihin osioihin, jotka olivat olennaisena osana työtäni Mondon uuden 
verkkokonseptin suunnittelussa. 

strategia
Richard Millington lähtee kirjassaan siitä oletuksesta, että menesty-
vällä yhteisöllä on aina joku, joka sitä johtaa, eli yhteisövastaava (engl. 
community manager). Yhteisövastaava on se henkilö, jolla tulisi olla kirk-
kaana mielessään visio, mihin suuntaan ja millä keinoin yhteisöä kehite-
tään. Millington kertoo, että tutustuessaan eri yhteisöjen yhteisövastaavien 
toimintaan kävi ilmi, että he käyttivät suurimman osan ajastaan reagoimalla 
yhteisön tapahtumiin sen sijaan, että olisivat kehittäneet sitä kohti harkit-
tuja tavoitteita. Tavoitteen määrittely riippuu aina siitä, ketä yhteisön pitäisi 
hyödyttää ja millä tavalla. Pitäisi pystyä tiivistämään, miksi tämä yhteisö on 
tehty. [16, luvussa How to Manage Your Community]

Verkkopalvelua perustettaessa on tärkeä ymmärtää kasvun lait. Alicia 
Iriberri ja Gondy Leroy kertovat Claremontin Yliopistolle tekemässään 
tutkimuksessa, kuinka yhteisöjen synty ja kasvu seuraavat lähes poikkeuk-
setta tiettyä elinkaarta. Ne lähtevät usein lähes tyhjästä, kasvavat hitaasti 
ennen kuin ne voi todeta mahdollisiksi menestyksiksi. Yksi syy, minkä 
vuoksi verkkoyhteisöjä kaatuu ja kuihtuu, on se, että yritykset ja yhteisöt 
yrittävät kiirehtiä eri vaiheiden ohi. Verkkoyhteisö syntyy tarpeesta. Tarve 
voi olla joko yrityksen tai yhteisön halu kerätä informaatiota jostain tietystä 
aiheesta. Aihepiiri on myös hyvä rajata tässä vaiheessa. [17, s. 13–14] Yhteisön 
synnyn jälkeen alkavat kehityksen eri vaiheet, ja ne vaativat yhteisövastaa-
valta eri toimenpiteitä suhteessa verkkoyhteisöön. Verkkosivujen käytöstä 
on mahdollista kerätä hyvinkin yksityiskohtaista dataa, jonka avulla pystyy 
määrittelemään, missä vaiheessa kehitystä kulloinkin ollaan.
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Alku
Vaihe alkaa palvelun käynnistyttyä ja jopa vähän sitä ennen ja päättyy 
siihen, kun yhteisön aktiviteetti pitää itsensä käynnissä.

Yhteisövastaavan tehtävät: Kutsua käyttäjiä liittymään yhteisöön ja 
levittää sanaa, luoda sisältöä, kannustaa keskusteluun, luoda suhdetta 
käyttäjiin. Tavoite luoda pieni ryhmä erittäin aktiivisia käyttäjiä. [16. luvussa 1]

Vahvistaminen 
Vaihe alkaa siitä, kun yhteisö synnyttää itse yli 50 % kasvusta ja 
aktiviteeteista ja päättyy, kun sama luku on yli 90 %. 

Yhteisövastaavan tehtävät: Lisätä yhteisön näkyvyyttä, järjestää 
tapahtumia ja toimintaa, hankkia ja kouluttaa vapaaehtoisia, kerätä ja 
tulkita dataa, ratkaista jäsenten välisiä ongelmia, laatia yhteisön kasvu- ja 
toimintasuunnitelma. [16. luvussa 1]

Kypsyminen 
Kypsymisvaihe alkaa, kun yli 90 % aktiivisuudesta ja uusista jäsenistä 
syntyy yhteisöstä itsestään sekä ryhmässä alkaa olemaan (mitattua) 
yhteisöllisyyden tuntua. Vaihe päättyy, kun tunteen kasvu tasaantuu 
tai aktiivisuus tai jäsenmäärän kasvu tasaantuu. Aiemmin mainittujen 
tehtävien  tulisi olla siirretty vapaaehtoisille aktiivisille yhteisön jäsenille 
tai olla luonnostaan osa peruskäyttäjien toimintaa.

Yhteisövastaavan tehtävät: Skaalautumisen mahdollistaminen, 
yhteisöllisyyden tunteen vahvistaminen, julkisesta profiilista 
huolehtiminen, palvelun kehittäminen. [16. luvussa 1]

Jakautuminen
Vaihe alkaa kun yhteisön kasvu on saavuttanut huippunsa ja se alkaa 
jakaantumaan pienempiin ja aiheiltaan spesifisimpiin ryhmiin. Jotta saisi 
pidettyä kävijöistä kiinni, tulisi vaihtoehtoiset kanavat tarjota ajoissa 
itse. Teknisesti vaihtoehdot voi tarjota samankin domainin alta. Uusissa 
ryhmissä kasvu noudattaa usein samaa kaavaa kuin koko yhteisön 
kasvussa.

Yhteisövastaavan tehtävät Tunnistaa ja jakaa yhteisöä pienempiin 
ryhmiin ja tukea niitä, vapaaehtoisten ja moderaattoreiden valmennus 
sekä johtaminen. [16. luvussa 1].
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käyttäjälähtöinen sisältö
”Web 2.0 on valtava sosiaalinen koe ja kuten kaikki kokeilemisen arvoiset 
kokeet ovat, sekin voi epäonnistua.” Näin maalaili Lev Grossman vuonna 
2006 TIME-lehden artikkelissa, jossa hän perusteli lehden valintaa vuoden 
henkilöksi. Vuoden henkilö oli tuolloin ”sinä”. Poikkeuksellista valintaa 
toimittaja perusteli verkon uusien palvelujen mahdollistaman vallankumo-
uksen sisällöntuotannossa. Tuolloin vielä pieni tekijä – Facebook – mainit-
tiin artikkelissa, mutta käyttäjien luoman sisällön lippulaivoina toimivat 
tuolloin Wikipedia, YouTube ja MySpace. [18] Yhdeksän vuotta myöhemmin 
on helppo todeta, että käyttäjien luoma sisältö on tullut jäädäkseen.

Raportissaan User Generated Content Paul Smithson toteaa, että verkon 
kaikkein suurimmat palvelut ovat nimenomaan sivustoja, joilla – sen sijaan 
että sisällöt ovat valmiiksi paketoituja ja ammattilaisten tekemiä – käyttä-
jät luovat sisällön. Tämä näkyy korostetusti juuri suosittelu- ja arvostelupal-
veluissa. Käyttäjien luoma, lähes poikkeuksetta ilmainen sisältö  sekä vetää 
käyttäjiä puoleensa että saa heidät palaamaan palveluun uudelleen. Rapor-
tin mukaan joka neljäs yhdysvaltalainen teki jonkinlaista sisältöä verkkoon 
vuonna 2008, ja luvun uskotaan jatkavan kasvua. Suomesta ei valitettavasti 
vastaavaa dataa ole tarjolla. [19, luvussa Introduction]

Syyt räjähdysmäiseen kasvuun tällä saralla ovat teknologinen kehitys, 
joka on tehnyt sisällön luomisen verkkoon helpoksi, sekä verkkoyhteyksien 
laaja ja laadukkaampi saatavuus. Tämän lisäksi mainosmiehet ovat onnistu-
neet muuttamaan massojen klikit euroiksi, mikä taas motivoi tämänkaltais-
ten palveluiden rakentamista. [19, luvussa UCG Growth] Suosittelupalveluissa käyttä-
jien luoman sisällön suosiota perustellaan myös sillä, että se antaa tuotteista 
ja palveluista ”oikeiden” ihmisten arviot sen sijaan, että ammattilaisilla 
uskotaan usein olevan oma hyöty mielessä [19, luvussa Introduction]. Näiden seikko-
jen lisäksi internetiä pyörittävät hakukoneet kuten Google ja Bing kehittävät 
hakujaan enemmän reaaliaikaiseksi ja yhteisöpalveluille suotuisammiksi, ja 
on todennäköistä, että suosittelupalveluiden nopeus ja vaikutusvalta kasvaa 
tulevaisuudessa yhä suuremmaksi. Raportissaan Smithson maalaileekin 
tulevaisuuden suurimmiksi menestyjiksi juuri ne, jotka oppivat nopeimmin 
ja oikealla tavalla valjastamaan käyttäjien voimat. [19, luvussa UCG and the Future of the Web]

Kun käyttäjät luovat itse sisällön, he myös tuntevat yhteenkuuluvuutta 
kyseiseen palveluun [19, luvussa A Sense of Community]. Verkkoyhteisön liikkeellepanija 
luo alustan, mutta sen, miten ja mihin yhteisö sitä käyttää ja kehittää, riip-
puu kehittyvästä yhteisöstä itsestään. Sisältöä ja yhteisön äänensävyä voi ja 
kannattaakin ohjailla omilla artikkeleilla, mutta liian tiukat säännöt sisältö-
jen sävyn, laadun tai sisällön suhteen saattavat karkottaa käyttäjiä. [16, luvussa 3]

Luomalla artikkeleita varten eri kategorioita tai muita jaottelutapoja käyt-
täjiä voi ohjailla luomaan tietyntyyppistä sisältöä, mutta kuten keskuste-
lupalstoista kirjoittaessani mainitsin, yhteisö saattaa ottaa helposti isoim-
maksi kategoriakseen aiheen ”joku muu”. Tästä syystä yhteisövastaavan on 
oltava valppaana ja seurattava sekä muutettava sivuston rakennetta tarvit-
taessa ajoissa, jos yhteisö on viemässä sitä ylläpitäjälle epäedulliseen suun-
taan. [16, luvussa 3] Sivustolle haitallista sisältöä voivat olla muiden muassa tahat-
tomasti tai tahallisesti kirjoitettu asiaton kielenkäyttö, aiheiden rönsyily, 
valheellinen tieto ja materiaalin laatu [19, luvussa Thirteen Pitfalls and Problems].

Time-lehden vuoden 
2006 henkilö: ”sinä”.  
Time,  28.joulukuuta 2006
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90-9-1

Moderointi
Moderointi on paljon muutakin kuin sopimattoman sisällön poistamista, 
mihin se usein yksinkertaistetaan. Vaikka sekin tehtävä kuuluu sisäl-
lön moderointiin, kuuluu sille myös tärkeitä laadullisia ja ohjaavia tavoit-
teita. Millington viittaa kirjassaan Collinsin ja Bergen (1996) jaotteluun, jossa 
moderoinnille annetaan neljä tehtävää.

• Pedagoginen rooli, jossa yhteisövastaava antaa osansa sisältöön 
palveluntarjoajan puolesta. 

• Sosiaalinen rooli, jossa vastaava auttaa ihmisiä toimimaan toistensa 
kanssa yhteisön edun mukaisesti.

• Johtava rooli, jossa vastaava ohjaa sisältöä haluttuun suuntaan.

• Tekninen rooli, jossa vastaavan tehtävänä on huolehtia sivuston 
teknisestä toimivuudesta ja opastuksesta.[16, luvussa 4]

• Yhteisövastaavan rooliin kuuluu myös osallistumiseen rohkaiseminen, 
konfliktitilanteiden selvittely, palvelun muutoksien läpivienti, yhteisön 
osa-alueiden ja mahdollisten kategorioiden seuraaminen sekä selaamalla 
että analytiikan avulla ja tarvittaessa uusien palveluiden tai tilojen 
ideointi, luominen, poistaminen ja yhdistäminen. [16, luvussa 4]

Yhteisövastaavalla on myös tärkeä rooli tutustua yhteisöönsä ja tunnistaa 
sen eri käyttäjien roolit. Varsinkin alkuvaiheessa on tärkeä löytää joukosta 
mielipidevaikuttajia ja vahvoja yksilöitä, joista voi sitouttamalla, palkitse-
malla ja nostamalla esiin saada kantavia voimia koko yhteisölle. Yhdessä 
aktiivisimpien jäsenien kanssa on hyvä luoda palvelulle yhteiset pelisään-
nöt. Se sitouttaa käyttäjiä, jotka ovat olleet mukana laatimassa niitä ja 
helpottaa uusien jäsenien mukaanottoa ja pärjäämistä uudessa ympäris-
tössä. [16, luvussa 4]

Moderoinnin voi suorittaa joko ennen artikkelin julkaisua tai sen jälkeen. 
Vastuun voi myös siirtää yhteisölle suoraan tai käyttää tapaa, jossa käyttäjät 
voivat raportoida asiattomasta sisällöstä. [19, luvussa Moderation is Key]

yhteisön jäsenet
Vuonna 2006 käytettävyysguru Jakob Nielsen julkaisi artikkelin epätasa-ar-
voisesta osallistumisesta. Teoriaan kuuluu 90-9-1 –sääntö, jonka mukaan 
90 % verkkoyhteisön käyttäjistä ei milloinkaan osallistu sisällön tuottami-
seen, 9 % osallistuu hieman ja 1 % on vastuussa lähes kaikesta sisällöstä [20]. 
Vaikka Twitter ja varsinkin Facebook ovatkin saattaneet muuttaa lukujen 
suhteita, on periaate silti (varsinkin vähemmän henkilökohtaisissa yhtei-
söissä) pitävä. Esimerkkinä Nielsen nostaa raportissaan joukkoistetun tieto-
sanakirjan, Wikipedian, jossa aktiivisin 0,003 % tuottaa kaksi kolmasosaa 
artikkeleista ja niiden muutoksista. Epätasa-arvoinen osallistuminen on 
ongelmallista siinä mielessä, että aktiivisimman vähemmistön luoma sisältö 
ei edusta hiljaista enemmistöä. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi varsin-
kin arvostelupalveluissa, jotka saattavat antaa hyvinkin väärän kuvan yksit-
täisestä tuotteesta tai palvelusta [20].

Nielsenin mukaan osallistumisen suhde on aina esitetyn kaltainen ja osa 
verkkoyhteisöjä ja se pitää hyväksyä. Lukuja voi – ja kannattaakin – yrittää 



18

harmonisoida. Hän esittää muutamia keinoja, millä tätä voi edistää. Osallis-
tumisen on oltava helppoa. Esimerkkinä Netflixin käyttämä tähditysjärjes-
telmä verrattuna vapaan sanan arvosteluun. Käyttäjien osallistumiskynnystä 
voi myös madaltaa antamalla heille osan sisällöstä jo valmiiksi tehtynä. 
Osallistumisesta voi myös tehdä tiedostamatonta käyttämällä palvelun 
keräämää dataa hyödyksi. Tätä toimintoa käyttävät useat vaatekaupat ja 
esimerkiksi Amazon, joka poimii kirjaa etsivälle ehdotuksia niiden teos-
ten joukosta, joita muut tiettyä kirjaa lukeneet ovat myös ostaneet. Osallis-
tumisesta tulisi myös palkita jollain tavalla: joko tuomalla aktiivisia käyttäjiä 
esiin palvelussa tai jopa rahallisesti, mikäli kokee arvostelun tai sen laadun 
tarpeeksi olennaiseksi. [20]

Yhteisön jäsenet eivät pidä siitä, että heitä käsketään tekemään jotain. 
Pahinta on, jos heille tuottaa olon, että heitä käytetään hyväksi. Tekemällä 
itsestään yhteisövastaavana yhteisön vahvan jäsenen ja luomalla suhteita 
sen jäseniin heidän kanssaan on helpompi työskennellä kokonaisuuden 
hyväksi. Ihmisillä on tapana seurata ja kopioida toistensa toimintaa, joten 
voittamalla yhteisön avainhenkilöt puolelleen saa siitä samalla tehokkaan 
kanavan isomman ihmisryhmän johtamiseen. [16, luvussa 5]

roi (return of investMent)
Kun palvelua suunnitellaan voittoa tavoittelevalle yhtiölle – kuten tässä 
tapauksessa A-lehdille – ennemmin tai myöhemmin pöydälle nostetaan 
ROI, eli sijoitetun pääoman tuotto. Se, miten yhtiön oma bisnes integroi-
daan verkkoyleisön saataville, on ollut varsinkin mediataloissa kuumin 
kysymys jo viidentoista vuoden ajan. Painetun materiaalin käytön yhä vähe-
tessä ja mediankäytön silti kasvaessa myös mediatalojen on viimein keksit-
tävä tapoja saavuttaa yleisönsä ja sitä myötä elvytettävä tulovirtansa.

Kirjassaan Buzzing Communities Richard Millington huomauttaa, että 
on täysin mahdollista rakentaa menestyväkin verkkoyhteisö, joka ei tuota 
hyötyä yritykselle. On palvelua rakentavan työryhmän ja ylläpitävän yhteisö-
vastaavan vastuu, että hyötyjä seurataan, niitä pystyy jotenkin mittaamaan 
ja niistä pystyy raportoimaan. [16, luvussa 7]

Millingtonin mukaan yhteisöt eivät luo mielenkiinnon kohteita, vaan ne 
rakentuvat sen ympärille. Tämä on sinänsä hyvä lähtökohta konseptileh-
delle, jolla on jo lukijakuntansa ja sitä myöten oma yhteisönsä. ROI:lle on 
hyvä luoda mitattavat tavoitteet, jotka voivat verkkoyhteisön puitteissa olla:

• Toistuvat ostokset brändin tuotetarjonnasta tai vierailut yhteisön 
sivustoilla. Tätä voi mitata esimerkiksi lehden tai muun tuotteen 
tilaajamäärillä yhteisön piiristä.

• Uudet tulomallit. Esimerkkinä voi käyttää Mondon tapauksessa esiin 
tullutta mahdollisuutta myydä arvostelupalveluun maksettua (hyvin 
identifioitua) sisältöä, joka toimii mainoksen tapaan, mutta on paketoitu 
palvelulle ominaiseen tapaan. Mittarina tässä olisi riihikuiva raha sekä yksi 
tuote lisää yhteistyökumppaneille tarjottavaan katalogiin.

• Pienentyneet markkinointikustannukset. 

• Sivuston kautta tulevat palautteet ja kehitysideat (joista on tosin 
hyötyä vain jos niihin reagoi). Tämä osa-alue ja sen arvo on hankalampi 
mitattava, mutta tuotannon kannalta saattaa hyvinkin muodostua 
korvaamattomaksi kehitysareenaksi.
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• Pienentyneet asiakaspalvelukustannukset. Kun asiakaspalvelukanava 
toimii, palautteet vähenevät ja yhteisö saattaa toimia isonakin apuna 
tässä pisteessä.

• Uudet asiakkaat. Yhteisön kautta brändin löytäneet sekä mukaan tulleet 
yhteistyökumppanit.

• Tehokas rekrytointikanava. Kun yhteisö on hyvin rakennettu, sinne 
halutaan jakaa sisältöä ilmaiseksikin. Samalla kuitenkin saattaa löytää 
käyttäjien joukosta todellisia asiaan vihkiytyneitä helmiä, joiden kanssa 
haluaa syventää yhteistyötä. [16, luvussa 8]

Näiden esimerkkien lisäksi verkkoyhteisöistä voi saada useita toimialakoh-
taisia hyötyjä. Hankalimmat mutta lopulta hyödyllisimmät edut saadaan, 
kun mitataan ja tehdään myös asioita, joita on hankalampi mitata, sillä 
sellaiset palvelut on perusteluiden puuttuessa saattanut hyvinkin jäädä 
rakentamatta.

konseptin testaaMinen
Konseptin luomisessa tulee aina vastaan se hetki, kun ideat ja siihen asti 
tehty työ on testattava projektiryhmän ulkopuolisilla vapaaehtoisilla. Mitä 
aiemmassa vaiheessa, mutta toisaalta, mitä valmiimman oloisella suunni-
telmalla tämä voidaan tehdä, se parempi. Tapa, jota käytimme tässä projek-
tissa testaamiseen oli Proof-of-concept, eli PoC. Metodissa testattaville 
henkilöille annetaan käyttöön konseptin prototyyppi ja kerätään tietoa siitä, 
miten he siihen suhtautuvat. [21, luvussa 8]

Prototyyppiä testataan suunnittelun ja konseptikehityksen avuksi sekä 
selittämään konseptia niille, jotka lopulta maksavat koko palvelun. Testaa-
misen avulla saadaan myös selville se raadollinen tosiasia,  kiinnostaako 
palvelu kohderyhmää. Pelkkä prototyypin huolellinen laatiminen aiheuttaa 
jo tekovaiheessa niin monta kysymystä ja kyseenalaistusta, että tuote kehit-
tyy samalla konseptipapereista lopputuotetta muistuttavaksi yksiköksi. [18, 

luvussa 8]
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4. Käyttöliittymäsuunnittelu

käyttöliittyMäsuunnittelun kasvava rooli
”Yksinkertaisuus on äärimmäistä hienostuneisuutta”, Leonardo da Vincin 
väitetään sanoneen. Regis McKenna, kalifornialainen liikemies ja Applen 
markkinointivelho tiivisti Steve Jobsin design-filosofian tuohon yhteen 
virkkeeseen [22, luvussa 6]. Steve Jobsia ja hänen työryhmiään vuosien varrelta on 
kiitelty käyttöliittymäsuunnittelun edelläkävijyydestä ja siitä, kuinka heidän 
vimmansa luoda helppokäyttöisiä ja tyylikkäästi muotoiltuja tuotteita on 
nostanut koko toimialan tasoa. Jobsilla oli halu julkaista laite ilman ohjekir-
jaa. Laite, joka on sekä käyttöjärjestelmänsä että fyysisten ominaisuuksien 
osalta niin helppokäyttöinen, että sitä osataan käyttää heti kun se nostetaan 
laatikosta. [22, luvussa 24]

Samaa ajattelutapaa jatkaa Steve Krug, jolle käytettävyys ja sen paran-
taminen on ollut päätyö yli 20 vuoden ajan. Yksi hänen kolmesta huomi-
oistaan on, että käyttäjät eivät ota selvää, miten asiat toimivat. He oppi-
vat jonkin tavan tehdä haluamansa tehtävän ja tyytyvät siihen. On kyse 
mistä tahansa teknisestä laitteesta tai palvelusta, hyvin harva oikeasti lukee 
ohjekirjaa. [23, luvussa 2] Verkossa kilpailu on raakaa, ja vaihtoehtoisia palve-
luita löytyy todennäköisesti useita. Tekemällä omasta sivustostaan käyttä-
jäystävällisen ja mahdollistamalla tilanteen, jossa käyttäjä pystyy keskitty-
mään sisältöön teknisten tai logiikkaongelmien sijaan on palveluntarjoajilla 
mahdollisuus saavuttaa kilpailuetu. [23, luvussa 1] Varsinkin nykytilanteessa, jossa 
verkkopalvelut ovat teknisesti kehittyneet ja käytettävyyttä on alettu vaati-
maan, tulisi jokaisen palvelun käyttöliittymän suunnittelun lähtökohtana 
olla käyttäjän tarpeet [23, johdanto].

Krug kertoo kirjassaan Don’t Make Me Think, Revisited: A Common 
Sense Approach to Web and Mobile Usability, kuinka tehdä helppokäyttöi-
siä ja käyttäjäystävällisiä verkko- ja mobiilipalveluita. Hänen tärkein sään-
tönsä on yksinkertaistettuna: ”Älä pakota minua ajattelemaan”. Sillä Krug 
tarkoittaa palvelun tekemistä niin itsestään selväksi, että sen käyttäjä tietää 
intuitiivisesti, mieluiten ilman ohjeita, miten palvelua tai tuotetta käytetään. 

[23, johdanto]

keskivertokäyttäjä
Keskivertokäyttäjää ei ole. Ei ole myöskään yleispätevää tapaa käyttää verk-
kosivuja. Verkkosivujen käyttäjä ei myöskään ajattele tai toimi samoin 
kuin sinä tai työryhmäsi, vaan näkee sivuston ja käyttää sitä omalla taval-
laan. Tähän tulokseen käyttöliittymäguru Steven Krug on tullut seurat-
tuaan ihmisten verkonkäyttöä. [23, luvussa 7] Tämä toisaalta vaikeuttaa ja toisaalta 
vapauttaa suunnittelijan työtä. Täydellisiä ja kaikkien ymmärtämiä ratkai-
suja ei juurikaan ole, mutta se ei tarkoita, etteikö käyttöliittymästä voisi 
tehdä yleisesti ymmärrettävää. Käyttöliittymää ja käyttäjän kokemusta voi 
aina parantaa, eikä käyttöliittymä ole koskaan valmis. Sitä voi ja kannattaa 
parantaa osa kerrallaan sivuston tarjoaman datan ja palautteen perusteella 
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niissä kohdissa, jotka tuottavat eniten ongelmia tai jäävät käytettävyytensä 
vuoksi vähälle huomiolle. [16, luvussa 9]

Kun ainoita oikeita ratkaisuja käyttöliittymien rakentamiseen ei ole, 
saa käyttöliittymäsuunnittelija tilaisuuden rakentaa eri palasista parhaiten 
keskenään toimivan kombinaation. Sen, toimivatko ratkaisut, tietää vasta 
kun prototyyppiä testaa käyttäjillä, eli oikeilla ihmisillä - ei mielikuvalla 
keskivertokäyttäjästä. Seuraamalla testihenkilön tapaa käyttää, hukata ja 
löytää asioita suunnittelija pääsee kiinni siihen, mikä sivulla toimii ja mikä 
ei. [23, luvussa 7] Käytettävyystestauksesta voi lukea lisää lisää kappaleessa 4.

konventiot
Yksi olennaisimmista totuuksista käyttöliittymäsuunnittelun ja intuitiivi-
sen käytön kannalta on tiedostaa, että käyttäjät eivät lue sivua järjestyksessä 
vasemmalta oikealle, vaan silmäillen. Usein parilla vilkaisulla. Jollei suun-
nittelijalla ole todella hyvää syytä taistella tätä tapaa vastaan (mikä tuntuisi 
vähän taistelulta taistelun takia), on suunnittelijalla muutama yleispätevä 
keino tehdä sivustaan tätä tapaa tukeva. [23, luvussa 2]

Konventiot ovat aihe, jota vastaan olen taistellut pitkään. Olin vuosia 
vastarannalla yrittäen keksiä käyttöliittymiin aina kaiken itse. Jos projektiin 
lisättiin hakupalkki, käytin mielikuvitustani ja tein kaikkeni osoittaakseni se 
jollain muulla ikonilla kuin suurennuslasilla, kunnes luovutin. Suurennus-
lasin ja monen muunkin vastaavan kanssa. Eittämätön tosiasia kuitenkin on 
se, että standardoituneet tai standardoidut konventiot ovat kuin maailman-
laajuinen visuaalinen kieli, joita käyttämällä silmäilijän on huomattavasti 
helpompi tarttua näkemäänsä ja täten löytää etsimänsä [23, luvussa 2].

Parinkymmenen vuoden aikana verkkoon on muotoutunut hyvin 
vahvoja konventioita. Logo (jota painamalla pääsee etusivulle) vasemmassa 
yläkulmassa, päänavigaatio vaakapalkissa sivun yläreunassa, ostoskärry 
merkkaamassa valittuja tavaroita verkkokaupassa sekä lukuisat muut ikonit 
tai interaktiot, jotka poikkeuksetta toimittavat samaa tehtävää. Konventiot 
helpottavat käyttäjän navigointia sivulla siten, että hän osaa ”käyttää” sivua 
heti sille tullessaan. Toki nekin ovat syntyneet ja muovautuneet suunnitteli-
joiden ideoista ja niitä syntyy ja kehittyy edelleen, mutta jos lähtee taistele-
maan niitä vastaan, on hyvä ymmärtää niiden tärkeys käyttäjille. [23, luvussa 3]

Sivunkäyttöä ei tulisi joutua ”opettelemaan”. Yleisin tapa käyttää 
sivua on siellä oleva navigaatio ja muut klikattavat elementit. Klikattavan 
elementin tulisi näyttää siltä, että sitä voi painaa. Yleiset konventiot tällä 
osa-alueella ovat tekstin alleviivaaminen, laittaminen laatikkoon tai se, että 
tekee  elementistä napin näköisen käyttämällä esimerkiksi 3d-koristeita tai 
varjostusta. [23, luvussa 3] Navigaation osalta skeuomorfisia tehokeinoja ollaan 
seuraavassa luvussa esiteltävän flat design -tyylisuunnan myötä vähennetty.

hierarkiat ja visuaaliset vihjeet
Kuten lehtien ja muidenkin visuaalisten medioiden kanssa, web-suun-
nittelussakin elementit tulee laittaa järjestykseen visuaalisten hierarkioi-
den avulla. Hierarkian avulla pystytään muun muassa viestimään tärkeys-
järjestyksestä sekä ryhmittelemään asioita. Mitä tärkeämpi elementti on, 
sen näkyvämpi se on. Graafisia elementtejä ja otsikkoja voi ja tulee erot-
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taa värillä, koolla, lihavoinnilla, tyhjän tilan avulla tai näitä ominaisuuk-
sia yhdistelemällä. Toistensa kanssa samanarvoiset otsikoiden tai element-
tien  taas tulisi olla samanlaiset myös visuaalisessa hierarkiassa ja tarpeen 
mukaan ryhmiteltynä. Sivu itsessään tulisi jakaa selkeisiin osioihin, jotta 
käyttäjä voi nopeasti hahmottaa häntä kiinnostavat ja koskevat sisällöt. [23, luvussa 3]

Loogisesti käytettynä visuaaliset hierarkiat ja vihjeet johtavat samaan 
lopputulokseen kuin yleismaailmallisesti tutut konventiot. Käyttäjä pystyy 
pienen silmäilyn jälkeen ilman ponnisteluja kertomaan, mistä näkymässä 
on kyse ja mitä sivulla yritetään saavuttaa. [23, luvussa 3]

Hierarkian kanssa tulee olla tarkkana, kun miettii, kenelle esimerkiksi 
palvelun etusivu on suunnattu. Jos suunnittelee palvelun vain uusia käyt-
täjiä varten, tulee silloin uhranneeksi paljon tilaa elementeille, jotka ovat 
kirjautumisen ja ensikosketuksen jälkeen jo itsestäänselviä. Tämä on usein 
virhe jo siksikin, että etusivu on uusille kävijöille harvoin se ensimmäinen 
nähty sivu. Hakukoneiden kautta tulevat uudet käyttäjät näkevät useimmi-
ten sen heitä kiinnostavan artikkelin, kun taas etusivun kautta palveluun 
tulevat tuntevat sen jo entuudestaan. Näin ollen etusivu kannattaa suunni-
tella palvelua jo käyttäviä varten ja nostaa sinne uusimpia tai muuten kiin-
nostavimpia sisältöjä. [16, luvussa 9]

Yksi viime vuosien suosituimmista puheen- ja pilkan aiheista verkkovi-
sualistien keskuudessa on ollut taistelu siitä, mitä on flat design ja milloin se 
joko kuolee pois tai valloittaa maailman. Kyseessä on digitaalisen maailman 
tyylisuunta, joka on paljon velkaa sveitsiläiselle minimalistiselle tyylille. 
Tyylisuunnalle ominaista on elementtien yksinkertaistaminen ja pyrkiminen 
pois todellisen maailman imitoimisesta (engl. skeuomorphism). Tyylisuuntaa 
edustavat tuotteissaan vahvasti niin Apple, Google kuin Microsoftkin.  

Jacob Nielsen julkaisi vuonna 2013 artikkelin tablettien käytettävyy-
destä, jossa hän soimasi flat design -suunnittelun yhtenä tablettikäytön 
suurimmista heikkouksista. Hän peräänkuulutti kompromissia luonnol-
listen pintojen ja niiden hävittämisen välillä. [24] Tulee flat designin kohtalo 
olemaan mikä tahansa, juuri tällä hetkellä trendi on standardi, ja kuten 
hieroglyfit menettivät aikanaan luonnolliset vastineensa kehittyessään 
kirjaimiksi, samoin todennäköisesti käy myös käyttöliittymissä esiintyville 
elementeille, jotka vielä hetki sitten imitoivat ympäröivän maailman pintoja 
ja pinnanmuotoja.

visuaalinen Melu
Krug muistuttaa kirjassaan, kuinka suunnittelijat joutuvat asiakkaan eri 
instanssien painostuksesta lisäämään sivulle aina vielä ”sen yhden jutun”. 
Sen vuoksi sivut ovat visuaalisesti usein kompromisseja harmonian ja 
kaupallisuuden välillä. Visuaalinen melu kuitenkin on osalle käyttäjistä 
se suurin ärsyke vaihtaa paikkaa. Kun sivu alkaa täyttymään eri väreistä, 
animaatioista, pop-upeista ja vaihtuvista kuvista, on hyvä ottaa ohjenuo-
raksi Krugin periaate: ”Kaikki on visuaalista melua”. Jokainen elementti 
sivulla tulisi kyseenalaistaa, ja jos jotain ilman voi elää, se kannattaa 
mieluummin jättää pois. [23, luvussa 3] Ja kuten sensei Edward Tufte sanoo: ”Kun 
kaikki on korostettua, mikään ei ole korostettua”. Oma esimieheni Richard 
White sanfranciscolaisessa startup-yrityksessä kyseenalaisti senaikaisessa 

”Kun kaikki on 
korostettua, 

mikään ei ole 
korostettua”
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web-maailmassa vallalla olleen trendin automaattisesti vaihtuviin kuva- ja 
sisältökaruselleihin. Hänestä  on sivuston omistajan tehtävä päättää, minkä 
pitää näkyä ensimmäisenä ja minkä viimeisenä. ”Jos joku on sivuilla niin 
turhaa, että sen voi hetkeksi piilottaa, voit yhtä lailla jättää sen pois.” 

kieli
Kun käyttäjä selaa sivua ja etsii sieltä jotain, suurin osa ajasta kuluu teks-
tin silmäilyyn. Siksi on ensiarvoisen tärkeää helpottaa käyttäjän tehtävää. 
Tekstin rakenne ja otsikointi on mietittävä tarkkaan. Silmäilevää lukutapaa 
helpottaakseen  tulisi otsikoita lisätä tekstiin painettua mediaa enemmän, ja 
niiden sisältö tulee miettiä lukutapaan sopivaksi. [23, luvussa 3] Riippuen tieten-
kin sivuston sisällöstä otsikot kannattaa joissain tapauksissa jopa ”yksinker-
taistaa”. Vaikka Googlen hakualgoritmit ovatkin salaisia ja alati muuttuvia, 
on yksi tämän hetken avain menestykseen hakukoneoptimoitu otsikointi.

Hyvän ja kauniin kielen säännöt – valitettavasti – osittain muuttuvat 
verkkoon kirjoitettaessa, sillä käyttäjien on todettu lukevan sitä niin eri 
tavalla kuin painettua tekstiä. Kappaleiden tulisi olla järjestään lyhyem-
piä (kuten hyvässä opinnäytetössäkin) ja tekstin ylipäätään pilkottu helposti 
luettaviksi kokonaisuuksiksi, mikäli mahdollista. [23, luvussa 3] Kävijäanalytiikka 
auttaa selvittämään, minkälainen sanankäyttö houkuttelee käyttäjiä klik-
kaamaan.

Krug viittaa kirjassaan vuonna 1918 julkaistuun William Strunkin The 
Elements of Style –kirjaan, jossa kirjoitetaan: ”Lauseessa ei tulisi olla 
tarpeettomia sanoja eikä kappaleessa tarpeettomia lauseita. Aivan kuin 
piirroksessakaan ei tulisi olla ylimääräisiä viivoja tai koneessa ylimääräi-
siä osia.” Omaa tekstiä, kuten muutakin sisältöä on hyvä vielä editoida ja 
lyhentää. Krugin mukaan puoleen alkuperäisestä. Hän kehottaa poistamaan 
kaiken ”small talkin” ja ohjeet. Syynä on se, että small talk harvoin sisältää 
mitään lukemisen arvoista ja siihen ei ole käyttäjillä aikaa. Sivun ja kaiken 
muunkin käyttöohjeet taas pitää tehdä turhiksi tekemällä käyttöjärjestel-
mästä niin itsestään selvä, että niitä ei tarvita. [23, luvussa 4]

MoBiili ja responsiivisuus
Mobiilikäyttöliittymien uusimman vaiheen voi katsoa alkaneeksi vuonna 

2007, kun Apple 
esitteli ensim-
mäisen iPho-
nensa. Se mullisti 
taskussa kuljetet-
tavan internet-se-
laimensa avulla 
tavan, jolla ihmi-
set käyttävät inter-
netiä tänä päivänä. 

[23, luvussa 10] Ja se teki 
sen nopeasti. Kuten 
kuvasta 1 näkee, 
mobiilikäyttö 

Sanomalehtien lukeminen eri välineillä. [sanomalehdet.fi ]
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on kasvanut huimaa vauhtia viimeisten neljän vuoden aikana ja ennus-
teet lupaavat saman trendin jatkuvan. Kuvaaja kertoo samalla mediankäy-
tön muutoksesta, kun yhä useampi jättää painetun sanomalehden. Prin-
tin elämä tai kuolema on täysin toinen keskustelu (tai opinnäytetyön aihe), 
mutta kuvaajan pitäisi käydä myös motivaatioharjoituksesta hitaasti sytty-
ville mediataloille. 

Suunnittelijalle mobiilialusta ei lopulta eroa perinteisemmästä verkko-
suunnittelusta valtavasti. Monet säännöt ja hyvät tavat, jotka pätevät 
suuremmille näytöille suunniteltaessa pätevät myös mobiilissa. Näyttökoko 
vain on selkeästi pienempi, mutta käytettävyyden osalta Krug näkee rajoit-
teet jopa etuna. Kun jotkut määreet annetaan valmiina, pystyy suunnittelija 
keskittämään voimavaransa ja aikansa toisaalle. Suunnitteleminen mobii-
likokoon (kuten suunnitteleminen verkkoon ylipäätään) on lopulta vielä 
suhteellisen tuore taiteenala. Jatkuvasti kehittyvät laitteet ja muuttuvat näyt-
tökoot muuttavat vaatimuksia ja mahdollisuuksia nopealla tahdilla. Sen 
vuoksi suunnittelun ”säännöt” muuttuvat alati, mikä tekee segmentistä tällä 
hetkellä mielenkiintoisimman. [23, luvussa 10]

Mainitsin aiemmin siitä, kuinka suunnittelijaa usein pyydetään lisää-
mään etusivulle ensimmäiseen käyttäjän näkemään näkymään ”vielä 
yksi juttu”. Usein se onnistuukin teknisesti ja myös visuaalisesti pienentä-
mällä muita elementtejä.  Älypuhelimen näyttö on kuitenkin niin pieni, että 
sisältö on pystyttävä priorisoimaan. Kaksi palstaakin on usein liikaa mobii-
lissa. Stephen Krug ehdottaa, että yksi ratkaisu on jättää osa sisällöstä pois. 

[23, luvussa 10] Oma kokemus sotii hieman tätä vastaan, sillä on hyvin ärsyttä-
vää käydä sivustolla, jolla muistaa nähneensä sisältöä, johon ei puhelimella 
ja liikkeessä pääsekään käsiksi. Itse sanoisin sisällön karsimisen olevan se 
vihoviimeinen keino. Kugkin mainitsee mobile first –ajattelun, jossa sisältö 
suunnitellaan ensin pienimmälle mahdolliselle ruudulle mobiilin käyttö-
tottumusten perusteella ja skaalataan siitä isommaksi. Tuon ajattelumal-
lin sudenkuopat piilevät siinä, että käyttäjien toimintatapoja siitä, miten 
he sisältöä haluavat kuluttaa, ei voi ennustaa. [23, luvussa 10] Ajattelumallissa on 
toki hyvät puolensa. Se pakottaa suunnittelijan priorisoimaan sisältöjä sekä 
tekemään sivustosta kevyen ladata. Näistä seikoista ei tosin ole sivustolle 
muutenkaan haittaa.

Responsiivisen verkkosivun suunnittelu ja toteutus ei ole helppoa, 
varsinkaan jos sisältöä on paljon ja sen kategorisointi monimutkaista. Käyt-
töliittymää suunnitellessa on kuitenkin hyvä muistaa, että käyttäjät ovat 
kyllä valmiita klikkailemaan ja vierittelemään, kunhan tietävät, missä sivus-
tolla ovat ja on selkeää, mihin toiminnot vievät. Laitteet ja näytöt jättivät 
standardikoot taakseen jo kauan sitten, ja monen  erillisen version teke-
minen sivustosta olisi hankalaa ja työlästä. Sen vuoksi tämän hetken paras 
ratkaisu on luoda responsiivinen verkkosivu, joka voi toki olla optimoitu 
muutamaan eri kokoon, mutta pitää olla käytettävissä millä tahansa reso-
luutiolla tai laite-selain -yhdistelmällä. [23, luvussa 10]

Responsiivista verkkosivua ajatellaan usein eri näyttökokoihin sovitet-
tuina palstoina. Esimerkiksi tietokoneella katsottaessa käytössä voi olla 
kolme palstaa, jotka muuntautuvat  kahdeksi selainkoon kaventuessa tablet-
tikokoon ja yhteen palstaan mentäessä yleisimpiin älypuhelinkokoihin. [25]
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Näyttöjen koon muutoksen lisäksi tabletit ja älypuhelimet toivat toisen 
suuren muutoksen käytettävyyteen - kursorin puuttumisen. Kun pääte-
laitetta käyttää hiirellä tai vastaavalla ohjainlaitteella, osoittimen vie ensin 
kohteen ylle ennen kuin sitä painaa. Tuohon vaiheeseen pystyttiin verkko-
sivulla syöttämään useita eri toimintoja ponnahdusikkunoista väri- tai sisäl-
tömuutoksiin. Nyt, kun navigointi tapahtuu koskettamalla ja ainakaan vielä 
laitteet eivät osaa tunnistaa laajasti osoittamista, on vanhat keinot korvat-
tava rasiallisella uusia. [23, luvussa 10]

käytettävyystestaus
Fokusryhmätestaus ja käytettävyystestaus ovat eri asia. Markkinointiväen 
suosiossa olevissa fokusryhmähaastatteluissa pyritään haalimaan kasaan 
tietty variaatio kohderyhmän edustajia, puhumaan tuotteesta ja siitä, 
kuinka haluttava kyseisellä konseptilla tuotettu palvelu on. Käytettävyystes-
tauksessa testihenkilöt saavat kysymysten sijaan tehtäviä, joita heidän tulisi 
sivustolla suorittaa. Käytettävyystestauksessa pyritään selvittämään, miten 
sivusto toimii, joten sisällöllä ei juurikaan ole merkitystä. Tästä syystä testat-
tavat henkilöt voivat olla myös kohderyhmän ulkopuolelta. Tiivistettynä ero 
on siinä, että fokusryhmissä testattavilta kysytään kysymyksiä tuotteesta ja 
sen aihepiiristä, kun taas käyttäjätestauksessa seurataan sitä, miten tuotetta 
käytetään. [23, luvussa 89]

Kirjassaan Don’t Make Me Think Krug painottaa, että mikäli haluaa tehdä 
loistavan sivuston, sitä on pakko testata. Syy on tuttu luovilla aloilla työs-
kenteleville: omalle jäljelleen ja työlleen tulee jo viikon työskentelyn jälkeen 
sokeaksi. Tekijä tietää aina sivusta ”liikaa” eikä osaa asettua enää käyttäjän  
saappaisiin. Myöskään edellä mainittua ”keskivertokäyttäjää” ei ole olemassa, 
ja näin ollen jokainen käyttäjä ajattelee sivustosta eri tavalla. [23, luvussa 89]

Käytettävyystestausta on perinteisesti pidetty kalliina, ja siihen saa edel-
leenkin menemään halutessaan rahaa. Perinteisessä käytettävyystestauk-
sessa rahaa on kulunut testilaboratorioon, jossa testin seuraajat istuvat 
videokameroiden kanssa yksisuuntaisen peilin takana ja katsovat, kun käyt-
täjätestauksen ammattilainen suorittaa suunnittelemaansa testiä kohderyh-
män edustajan kanssa. Nyt, kun useimmat projektit ja kehitysideat tuntu-
vat – tässä taloudellisessa tilanteessa – jäätyvän jo lähtökuoppiinsa, puoltaa 
Krugin esittelemä kevyempi ja useasti toistuva kevyempi testimetodi paik-
kaansa. Sen ei ole tarkoitus todistaa mitään oikeaksi tai vääräksi vaan antaa 
työkaluja nykyisen sivuston ja varsinkin sen käytettävyyden parantamiseen. 
Vaatimattominkin testi on huomattavasti parempi kuin ei testiä ollenkaan. 
[23, luvussa 8]

Testausta tulisi pitää kiinteänä osana kehityskaarta, se pitäisi toistaa 
usein ja aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Isoimmat käytettä-
vyyteen liittyvät ongelmat tulisi poistaa ennen ensimmäistä lanseerausta ja 
muistaa, että tietty käyttäjäryhmä vastustavat kaikkia muutoksia, ovat ne 
kuinka perusteltuja tahansa. [23, luvussa 8]

Testi tulee suorittaa rauhallisessa ympäristössä ja ilman häiriötekijöitä. 
Testattavalle annetaan käyttöön tuote, sen demo tai jopa varhaiset luon-
nokset. Häntä tulee kehottaa lukemaan ja ajattelemaan ääneen, jotta testin 
tarkoitus – tuoreen näkökulman saaminen – onnistuisi. Testihenkilöltä 
kysytään aluksi pari lämmittelykysymystä, jotka voivat liittyä sivuston sisäl-
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töön. Voidaan esimerkiksi kysyä,  mikä sivusto on kyseessä ja mitä sillä voi 
tehdä. Tämän jälkeen, riippuen missä vaiheessa kehitystyö on, käyttäjälle 
annetaan erilaisia tehtäviä suoritettavaksi. Nämä tehtävät tulisi muotoilla 
niin, että testattavalla ei olisi epäilystä siitä, mitä pitää tehdä, mutta kuiten-
kin niin, ettei kysyjänä ohjaile vastausta liikaa. Testihenkilöltä kannat-
taa myös kysyä yksinkertaisilta tuntuvia asioita, kuten ”mitä tästä ikonista 
tapahtuu”. Vastaukset saattavat olla yllättäviä  mutta hyvinkin tarpeellisia. 
[23, luvussa 9]
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5. Verkkopalvelun konsepti

Päädyimme työryhmän kanssa työtapaan, jossa koostan palaverien pohjalta 
ja lähdemateriaaliin tutustuttuani kolme erilaista konseptivaihtoehtoa 
muun työryhmän arvioitavaksi. Ideoita on tarkoitus viedä eteenpäin omina 
yksiköinään, mutta on toki mahdollista, että osia niistä yhdistellään lopulli-
seen versioon.

Kaikkien vaihtoehtojen pohjaidea on olla helppokäyttöinen ja hauska 
kaupunkiopas. Sivustolla on vapaasanahaku, mutta rakenne ja navigaatio 
tapahtuu maanosien, maiden ja kaupunkien perusteella. Parhaassa tapauk-
sessa jaottelu ulottuu kaupunginosiin. Palvelu toimii joka tapauksessa niin, 
että lisätessä vinkkiä joko desktop- tai mobiililaitteella se osaisi paikannuk-
sen avulla ehdottaa lähellä olevia tai nimeltään samanhenkisiä paikkoja. 
Kaikissa vaihtoehdoissa on olennaisena osana karttanäkymä - varsinkin 
mobiilikäyttöliittymässä. Karttanäkymä voisi suodattaa näkymästä kaikki 
kaikki muut paitsi seurattujen käyttäjien tai omat artikkelit.

Riippumatta suunnasta sivustoa voi selailla kirjautumatta. Oman profii-
lin luominen on kuitenkin tarkoitus tehdä niin yksinkertaiseksi ja kevyeksi, 
että mahdollisimman moni tekisi sen. Oman profiilin saa luotua yksin-
kertaisimmillaan niin, että luovuttaa sähköpostiosoitteensa ja luo salasa-
nan. Myös Facebook- ja Google-tunnuksensa voi liittää palveluun ja kirjau-
tua niiden avulla. Eri konseptivaihtoehdoissa profiilin merkitys ja toiminta 
vaihtelevat hieman.

Esittelemäni ideat on kaikki mahdollista toteuttaa sekä suomeksi että 
englanniksi. Myös se, keskittyvätkö sivut ja suositukset kotimaan- vai 
ulkomaanmatkailuun, on toteutettavissa kaikilla vaihtoehdoilla. Valintaa 
tehdessä kannattaa kuitenkin huomioida, että englanninkielinen kenttä on 
todella kilpailtu ja menestykseen tarvitaan tässä vaiheessa muutakin kuin 
hyvin rakennettu palvelu.

Kaupallinen potentiaali on kaikissa vaihtoehdoissa hyvin samankaltai-
nen. Perinteisen banneritilan myymisen lisäksi omalle kahvilalleen, ravin-
tolalleen tai näyttelylle saa palvelun kautta räätälöityä näkyvyyttä, ja maksa-
malla sitä saa enemmän. On kuitenkin otettava huomioon, että tämänkal-
taisissa verkkopalveluissa käyttäjämäärän ja sisällön luominen vievät oman 
aikansa eikä voittoa kannatakaan odottaa heti. Aluksi ja hyvin pitkään 
pääpaino on oltava kiinnostavan ja sitouttavan palvelun luomisessa. Vaikka 
on hyvä alusta saakka miettiä palvelun bisnesmalli, ei se saa ohjata toimin-
taa. Raha seuraa kyllä useimmiten käyttäjiä.

1. personoitu kaupunkiopas 
Ensimmäinen vaihtoehto on varsinkin mobiilikäyttäjien keskuudessa yksi 
verkon käytetyimmistä palvelumuodoista, eli suosittelupalvelu. Tässä vaih-
toehdossa kaikki kirjautuneet käyttäjät pääsevät vapaasti antamaan matka-
vinkkejään. Matkavinkki voi olla joku tietty kahvila, tapahtuma tai paikka 
luonnossa (paikannustieto matkapuhelimella). Vinkkiin voisi yhdistää 
paikan tiedot puhelinnumerosta aukioloaikoihin ja arvostella sen esim. 
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tähdillä sekä kertoa lyhyesti omista kokemuksistaan paikassa. 
Näkymä ja se, mitä käyttäjä palvelusta saa irti, eroaa jonkin verran sillä 

perusteella, onko käyttäjä kirjautunut sisään palveluun vai onko hän pelkkä  
vierailija. Personoidun palvelun saa silloin, kun on luonut oman profiilin. 
Kun profiili on luotu, käyttäjää rohkaistaan täydentämään sitä kysymällä 
erilaisia kysymyksiä matkustustottumuksista ja kiinnostuksen kohteista. 
Näiden tarkoitus on parantaa palvelun käyttäjälle antamia suosituksia. Kyse-
lyn voisi toteuttaa myös visuaalisesti kuvilla ja infografiikkaa käyttäen. Tätä 
tehtäisiin jatkuvasti osana feediä eikä vain profiilia luotaessa (vrt. LinkedIn). 
Jaottelu on tehtävä riittävän yksinkertaiseksi selkeillä vaihtoehdoilla. Olisi 
myös hyvä, jos palvelu saataisiin ”oppimaan” käyttäjän omista valinnoista.

• Esimerkkejä profiilia täydentävistä kysymyksistä:

• Missä syöt mieluiten matkallasi? (€, €€, €€€)

• Missä majoitut (€, €€, €€€)

• Kumpi kiinnostaa enemmän  
(Ooppera vs. jalkapallo-ottelu, katukeittiö vs. Michelin-ravintola)

Kun käyttäjä avaa palvelun mobiililaitteella, on ruudussa suoraan kart-
tanäkymä, joka kertoo, onko arvosteltuja kohteita lähellä. Moderaattorin tai 
moderaattorien tehtävä on pitää huoli, että liikkeiden sekä palvelujen nimet 
ja osoitteet ovat oikein ja että mahdolliset loanheittäjät tai omaa yritystään 
pönkittävät käyttäjät pysyvät aisoissa.

Kaupallinen potentiaali 
Vastaavista palveluista esimerkiksi Foursquare antaa käyttäjälle 
mainoksia, vinkkejä ja tarjouksia sijainnin perusteella. Kysymyksiin voisi 
lisätä mukaan sponsoroituja kysymyksiä, jolloin yhteistyökumppanit 
välttäisivät kyselyjen lähettämisen ja järjestämisen omalla sivullaan ja 
saisivat mahdollisesti enemmän ja suorempia vastauksia. Oman liikkeen 
näkyvyyttä voisi lisätä maksamalla palvelulle vakiosumman.

Hyvät puolet 
Mahdollisuus kasvaa valtavaksi. Suomessa mikään suosittelupalvelu ei 
ole vielä saavuttanut laajaa top-of-mind-asemaa. Vastaavia palveluita 
on  useita, joten on  helppo löytää esimerkkejä onnistumisista ja 
epäonnistumisista. Ulkomaiset palvelut ovat osoittaneet, että ihmiset 
voivat olla hyvinkin aktiivisia.

Haasteet 
Vastaavia palveluita on jo. Suurimpina Yelp, Foursquare, Tripadvisor ja 
suomalainen Osuma kalastelevat samoilla vesillä ja ovat vuosien aikana 
keränneet niin suuren määrän käyttäjiä ja arvosteluita, että kilpailu niiden 
kanssa on lähes järjetöntä. Tämän vaihtoehdon kanssa on oltava koko 
ajan tarkkana, että tarjoaa jotain muuta kuin edellä mainitut.

Vastaavat palvelut on vuosien mittaan kehitetty (varsinkin mobiilin osalta) 
käyttöliittymiltään ja käyttäjäkokemukseltaan niin hyviksi, että mahdol-
linen kielellinen etu on minimaalinen. Äidinkielenään suomea tai mitä 
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tahansa muuta kieltä puhuva käyttäjä osaa varmasti käyttää esimerkiksi 
Yelp:iä, jonka käyttöliittymä perustuu karttojen lisäksi yleismaailmallisiin 
symboleihin ja kuviin. Täysin vastaavan palvelun tuominen markkinoille 
suomenkielisenä toisi tuskin mitään lisäarvoa käyttäjälle.

Demokraattisilla suosittelupalveluilla on myös vastustajansa. Kun suosit-
telija ei ole ammattikriitikko tai -toimittaja, saattaa ihminen arvostella 
kohdetta aihepiiristä, jota hän ei tunne. Jotkut myös näkevät suosittelu-
palveluista tutun tähtien antamisen liian helpoksi tavaksi arvostella ilman 
perusteita [26]. Vaikka käyttäjät ovat jo tottuneet ”huonoon kieleen” verkko-
keskusteluissa, on Mondon tehtävä päätös siitä, millaista sisältöä se haluaa 
nimissään  julkaistavan.

Suorat kilpailijat 
Yelp, Foursquare, Tripadvisor ja Osuma

2. toiMitettu suosittelusivusto
Laatuun ja aidosti testattuihin matkakohteisiin perustuvan Mondo-lehden 
luonnollinen sähköinen jatke olisi edellistä vaihtoehtoa rajatumpi, toimi-
tettu suosittelusivusto. Tässä vaihtoehdossa suositusten runko perustuisi 
kirjoitustaitoisiin ja innokkaisiin ”kirjeenvaihtajiin” eri puolelta maata tai 
maailmaa. Nämä kirjeenvaihtajat kirjoittaisivat vinkkejä omasta kotikau-
pungistaan omalla persoonallisella tyylillään. Kirjeenvaihtajia voisi olla 
kaupungissa useita, edustamassa eri demografisia ryhmiä (esim. opiskelija, 
perheellinen, eläkeläinen). Tällä tavalla mukaan saataisiin aidosti paikalli-
suus ja niitä pienempiäkin vinkkejä, mitä ei perinteisissä opaskirjoissa ole. 
Vaihtoehdon voisi toteuttaa joko suomeksi tai englanniksi. Tuskin molem-
milla kielillä.

Kirjeenvaihtajan julkaisemat artikkelit olisivat bloginomaisia kirjoituk-
sia kohteesta tai tapahtumasta, jotka sisältävät aina kuvia tai videota. Näitä 
artikkeleita voisivat toki kaikki käyttäjät kommentoida, tykätä ja jakaa sosi-
aalisessa mediassa. Lehden toimitus tai parhaassa tapauksessa kirjeen-
vaihtaja voisi lisätä tätä kautta helposti vaikka julkisuuden henkilöiden tai 
muuten kiinnostavien henkilöiden vinkkejä (esim. Ilmajoen Top-3 kesäpuu-
hat Tero Pitkämäeltä tai Tampereen Top-5 - puistot kaupunginpuutarhuri 
Onni Karstenilta). Kirjeenvaihtajat voisivat myös lisätä päivitettävän maa- 
tai kaupunkikohtaisen ”hyvä tietää” –osion, jossa olisi tietoa maan erikoi-
suuksista ja käytännöistä (esim. Minskissä ei vaatekaupoissa ole sovituskop-
peja).

Tätä verkostoa olisi tarkoitus laajentaa muuallekin kuin suuriin kaupun-
keihin, joihin matkaoppaat usein eivät yllä. Tämä palvelisi taas aidosti kaik-
kia matkailijoita sekä varsinkin yleensä sivuun jääviä kaupunkeja. Tämä 
palvelu olisi helposti testattavissa Suomen mittakaavassa, jossa kotimaan-
matkailuun ei ole varteenotettavia kilpailijoita. Toimintaa voisi mahdol-
lisesti skaalata koskemaan muita maita. Ehkä jopa kunkin maan omalla 
kielellä?

Kirjeenvaihtajien artikkelit olisivat siis aina näkyvämmällä paikalla ja 
ensisijaisina, mutta näiden lisäksi kaikilla käyttäjillä olisi mahdollisuus 
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lisätä omia vinkkejä ja löytöjä kaupunkikohtaisesti. Toimitus ja asiantunti-
jaryhmä voisivat nostaa joitain tiettyjä kommentteja ”Mondon suosikiksi”, 
jos vinkki on käyty tarkistamassa ja se on osoittautunut poikkeuksellisen 
hyväksi. Aktiivisia ja hyvän trendinenän omistavia käyttäjiä olisi hyvä välillä 
”ylentää” kirjeenvaihtajiksi.

Kirjeenvaihtajien lisäksi pidettäisiin kiinni ja kasvatettaisiin omien 
blogien merkitystä ja määrää. Mondon tämänhetkiset 11 bloggaria asuvat 
tai majailevat ympäri maailmaa olevissa kohteissa ja kirjoittavat sekä anta-
vat ajankohtaisia ja aikaa kestäviä vinkkejä, mitä tehdä ja minne mennä. 
Isoin ero Mondon bloggarien nykyiseen bloggauskäytäntöön olisi arvostelu-
jen ja vinkkien ajankohtaisuus. Sen sijaan, että sivustolle lähetettäisiin artik-
keli nähdystä hyvästä konsertista tai näyttelystä, olisi kummankin kaltai-
sia tietoja hyvä kirjata heti kun tieto niistä on julkistettu. Tämä mahdollis-
taisi tapahtuman huomioon ottamisen jo matkan suunnitteluvaiheessa, ja se 
voisi vaikuttaa hyvinkin paljon matkasuunnitelmiin.

Vaikka tähänkin konseptiin voitaisiin liittää jo niin tutuksi tullut ”tähti-
arvostelu”, olisi vinkeillä ja arvosteluilla mahdollista päästä pintaa syvem-
mälle ja antaa aidosti perusteltuja tärppejä. Tästä syystä jättäisin tähdet pois 
ja keskittyisin enemmänkin suosittelemaan kuin arvostelemaan. Miksi joku 
lisäisi palveluun yhden tai kahden tähden kohteen?

Kaupallinen potentiaali 
Yritykset voisivat tilata kirjeenvaihtajan tekemän ”advertoriaalin”, joka 
pidettäisiin kuitenkin aitona arvosteluna eikä maksettuna mielipiteenä.

Hyödyt 
Parhaimmillaan voisi muodostaa uuden median, jota aidosti seurataan 
ja jaetaan lähes päivittäin. Mondon verkkosivusto voisi nousta vakavasti 
otettavaksi ”Mondoksi netissä”. Kun painopiste pidetään toimitetussa 
sisällössä, voidaan taata sisällön korkea laatu. Sivusto voisi nostaa 
myös paikallisia ilmiöitä, koska palvelussa maakuntien pikkukaupunkien 
kirjeenvaihtajilla on mahdollisuus nostaa omia löytöjään suurempaan 
tietoisuuteen. Se antaisi mahdollisuuden myös pienemmille paikoille 
olla ylpeitä kotiseudustaan. Vaikka vastaavia suosittelusivustoja on 
maailmalla useita, eivät ne herätä kävijöissä suurta osallistumisen halua. 
Esimerkiksi New Yorkin modernin taiteen museon artikkelista Lonely 
planetissa on tykätty yhteensä neljä kertaa. Mahdollisuus ihmisten 
tekemään paikallistietämykseen perustuvaan suosittelusivustoon olisi 
mielestäni olemassa.

Haasteet 
Saattaa kestää hyvinkin pitkään, että vinkkikanta kasvaa 
varteenotettavaksi. Vaikka tämä pätee toki kaikkiin muihinkin, niin tässä 
vaihtoehdossa kantava voima on ammattitaito, ja ammattilaiset ovat aina 
kiireisiä. Vaatii aika varmasti pian kokoaikaista yhteisövastaavaa pitämään 
huolta kirjeenvaihtajista.

Kun kuka vaan voi lisätä vinkkejään ja kommentoida niitä, on tärkeää, 
että moderaattorit ja kirjeenvaihtajat pysyvät ajan tasalla ja estävät jonkun 
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paikan lokaamisen. Keskustelupalstat opettavat, että keskustelun laatu ja 
aiheet voivat karata ja useimmin käsittelevät jotain muuta kuin mitä sivun 
omistaja tahtoisi. Seikkaan voi suhtautua – ja kaupallisuuden nimissä usein 
suhtaudutaankin – niin, että kaikki liikenne on hyvää liikennettä.

Suorat kilpailijat 
Spotted by Locals, WikiTravel, Lonely Planet

3. ”BlogihyBridi”
Sivusto voisi olla myös perinteisempi blogisivusto, mutta pienellä maus-
teella. Blogisivustoilla on tapana, että ihmiset seuraavat tiettyä bloggaria. 
Tässä sekin olisi mahdollista, mutta artikkelit tuotaisiin esille enemmänkin 
maittain, kaupungeittain tai aihealueittain. Kyseessä olisi julkinen matka-
päiväkirja, jonka pariin palattaisiin aina kun se olisi ajankohtaista.

Tällä tavalla bloggaajallekin täydentyisi ”elämänmittainen” matkapäivä-
kirja, johon tulisi kirjattua asioita ja lisäiltyä kuvia myös silloin, kun matka 
kestää lyhyen aikaa tai tuntuu vähäpätöisemmältä. Tämä myös madal-
taisi kynnystä perustaa blogi, koska painetta siitä, että pitäisi olla koko ajan 
arjessa aktiivinen (niin kirjoittajana kuin tekijänäkin), ei syntyisi.

Sivuston lukija näkisi halutessaan yhden bloggarin artikkelien sijaan 
esimerkiksi eri artikkelit Amsterdamista. Artikkeleihin voisi myös merkitä, 
mitä aiheita se käsittelee (esim. yöelämä, majoitus, ruoka) ja artikkeleita 
voisi selailla myös niiden perusteella. Palveluun voisi myös lisätä tarkat 
paikat (kahvilat, ravintolat yms.), joita  artikkelissa käsitellään. Tällöin 
olisi mahdollista laittaa järjestykseen paikat, ”joista nyt puhutaan” ja hakea 
artikkeleita yrityksen perusteella. 

Mondon omat nimikkobloggarit voisivat toimia sivustolla lähes samaan 
tapaan kuin nytkin. Tietenkin lehden toimittajia ja avustajia pyrittäisiin 
saamaan kirjoittamaan matkoiltaan ja näkemistään kaupungeista tarinoita 
ja tärppejä.

Kaupallinen potentiaali 
Kaupungeittain jaoteltu sivusto olisi oiva alusta lentoyhtiöiden ja 
matkatoimistojen sekä kaikkien muidenkin matkustukseen liittyvien yritysten 
mainoksille. Itse blogeissa voisi käyttää nykyään jo blogeissa toimivaa 
mainostusta, mutta helpommin kohdennetusti.

Hyödyt 
Matkustaessa aktivoituva blogisivusto eroaisi muista sosiaalisista 
medioista sillä, että sisältöä ei olisi tarkoituskaan lisätä päivittäin, vaan 
tietyn aiheen -  matkustamisen-  ympärillä. Sivuston saavutettuaan 
käyttäjä voisi pysyä mukana matkassa vuosia. Se saattaisi saada ihmiset 
laajentamaan kohdevalikoimaansa. Ihan vaan siksi, että käyttäjä saisi 
kirjoittaa, miten hyvää burekia sai Splitistä. Matkablogien heikkous on 
yleisesti mielestäni se, että jos on suunnittelemassa matkaa esimerkiksi 
Amsterdamiin, on hankala löytää juuri siitä kirjoitettuja artikkeleita. Tässä 
vaihtoehdossa käyttöliittymä suunniteltaisiin juuri tätä varten ja vinkkejä 
ja kokemuksia pääsisi lukemaan helposti jo etukäteen tai matkan jo 
käynnistyttyä.
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Haasteet 
Monelle ihmiselle saattaisi tulla olo, että tämä on taas yksi blogisivusto 
muiden joukossa. Tämä olisi voitettava siten, että käyttäjille saataisiin 
viestittyä , että blogiin ei ole tarkoituskaan kirjoittaa joka päivä tai kertoa 
arjestaan vaan voi luvan kanssa kertoa siitä, mikä on oikeasti kiinnostavaa 
ja mitä on kiva jakaa. Blogin voi jättää vaikka kahdeksi vuodeksi ja jatkaa, 
kun seuraava jakamisen arvoinen matka käynnistyy.

Useasta saattaa tuntua raskaalta se, että jokaisen artikkelin pitäisi olla 
blogiartikkelin mittainen. Tätä voisi koettaa keventää mahdollistamalla ja 
suosimalla myös yksittäisiä kuvia, jolloin matkasta tulisi jatkuva syötteen-
omainen kokonaisuus.

Suorat kilpailijat 
Trip Journal, TravelBlog, blogisivustot

4. Bonus: lehden sisältö + pelillistäMinen
Mondossa on vuosien varrella julkaistu ja julkaistaan vastakin loistavia  
kaupunkioppaita. Tämän lisäksi lyhyempiä ja pidempiä juttuja eri kaupun-
geista julkaistaan joka lehdessä. Tämän sisällön tuominen verkkoon helposti 
selattavaksi ja tarvittaessa ostettavaksi loisi mahdollisuuden sitouttavaan 
bisnekseen.

Tehdyt kaupunkioppaat (tai ainakin osia niistä) sekä lähihistorian 
kaupunkijutut sekä kaikki tulevat jutut julkaistaisiin sivuilla. Jutuille luotai-
siin selkeä ja responsiivinen formaatti, jolloin juttuja ei erikseen taitettaisi 
verkkoon. Tällöin artikkelit nousevat aina esiin kyseisen kaupungin sivulla.

Lehden tilaajilla olisi toki maksuton pääsy kaikkeen sisältöön, mutta 
muut näkisivät jutusta vain esimerkiksi osan kuvista ja ingressin. Jos käyt-
täjä haluaa lukea juttua lisää, tarvitsee hän siihen ”Mondomarkkoja”. Koko-
nainen kaupunkiopas maksaisi 30 markkaa ja lehtijuttu 10 markkaa. Mark-
koja voisi kerätä tilille tekemällä sitä, mitä sivulla tehdään. Eli esimerkiksi 
kirjoittamalla arvostelun (+4), tekemällä blogiartikkelin (+6) tai kommen-
toimalla viestiä (+1). Markkoja voisi toki ostaa oikeilla euroillakin. Esim. 6 
markkaa maksaa yhden euron.

suunnan valinta ja jatko
Kun olin saanut konseptiluonnokset valmiiksi, lähetin ne muulle työryh-
mälle. Kokoonnuimme jälleen yhteen ja hioimme ehdotuksia. Päädyimme 
lopulta ensimmäisen ja toisen ehdotuksen välimuotoon, eli pääosin käyt-
täjien materiaalia sisältävään suosittelusivustoon. Konsepti eli vielä käyttö-
liittymäsuunnittelvaiheessa painotuksian osalta, mutta suuri osa ominai-
suuksista säilyi ensimmäisestä konseptipalaverista aina projektin loppuun 
saakka.
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6. Käyttöliittymän 
suunnittelu

Kun aloitin käyttöliittymän suunnittelun, pidin mielessäni Richard  
Millingtonin sanat: ”Käyttäjäkokemusta voi aina parantaa”. Alussa sain 
työryhmämme muilta jäseniltä hyvinkin vapaat kädet sen suhteen, miltä 
palvelumme näyttäisi. Vaikka Mondolla on lehtenä hyvinkin vahva ja 
tunnistettava visuaalinen ilme, ei sivuston ulkoasua haluttu kahlita lehteen. 
Verkkoon viedyn ulkoasun haluttiin ennen kaikkea olevan helppokäyt-
töinen ja intuitiivinen, päätelaitteesta riippumatta. Työn tuloksena syntyi 
käyttöliittymän ja verkkosivun graafinen ohjeistus, johon voi tutustua liit-
teessä 1. Liite esittelee yksityiskohtaisesti konseptin elementit ja visuaalisen 
ilmeen.

typografia ja värit
Typografian osalta otin lähtökohdaksi lehden valinnat. Jätin pois lehdessä 
vähemmän käytetyt koristefontit, jotka katsoin tarpeettomiksi verkkokäy-
tössä, ja päädyin yhdistelemään Alright Sans- ja Acta-fontteja. Molemmista 
kirjasinperheistä on tarjolla laajat ja laadukkaat verkkofonttiperheet, joten 
ilmeen säilyttäminen kirjasinten osalta oli luontevaa.

Mondo-lehden värimaailma elää numerosta toiseen, seuraten trendejä 
ja sovittaen värejä lehdessä esiintyviin kuviin. Työryhmämme näki saman 
periaatteen tuomisen verkon puolelle työläänä ja tarpeettomana. Varsinkin, 
kun suurin osa sisällöistä on tarkoitus tulla käyttäjiltä. Päädyimme värien 
osalta yhdistelemään eri harmaan sävyjä, luomaan harmonisen pohjan 
käyttöliittymälle ja tuomaan siihen päälle kolme murrettua sävyä syaa-
nista, magentasta ja keltaisesta. Näitä värejä käytetään tarvittaessa huomio-
väreinä ja lähinnä navigaatiossa ja ikoneissa. Käyttöliittymän ei ole tarkoitus 
olla koko ajan ”silmillä”, vaan se on tarkoitus piilottaa palvelun tärkeimpien 
visuaalisten elementtien – kuvien – tieltä.

navigaatio ja visuaaliset eleMentit
Sivuston navigaatiossa pyrin yksinkertaistamaan sivunkäytön kahden valik-
korakenteen ja sisällön sekaan loogisille paikoille sijoitettujen linkkien alle. 
Sivun yläreunaan sijoitin kaikki palvelun käyttöön liittyvät toiminnot ja 
sivun alareunaan lisäinfoa ja -palvelua tarjoavat elementit. 

Ylänavigaation vasemmassa yläkulmassa sijaitsee koko palvelun logo, 
joka toimii myös linkkinä etusivulle. Sen lisäksi käytettävinä ovat pudotus-
valikkona kaupungit ja vapaasanahaku. Kaupunkivalikko toimii myös rajaa-
vana hakuehtona vapaasanahaulle. Näiden lisäksi navigaatio eroaa riip-
puen siitä, onko käyttäjä kirjautunut palveluun vai ei. Kirjautuneelle käyttä-
jälle näytetään hänen profiilikuvansa, nimensä ja statuksensa sekä ikoneilla 
uusimmat tapahtumat hänen omassa verkostossaan tai suosikkipaikoissaan. 
Viimeisenä käyttäjällä on mahdollisuus kirjautua palvelusta ulos. Kirjautu-
mattomalle käyttäjälle taas tarjotaan mahdollisuutta luoda käyttäjätili tai 
kirjautua sisään.

Aa
Alright Sans Regular

Aa
Acta Book
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Alanavigaatio tarjoaa muun muassa infoa sivustosta ja mainostusmahdol-
lisuuksista sekä  käyttöehtoja ja vastauksia usein  kysyttyihin kysymyksiin.

Muuten sivuston linkit on pyritty tekemään painikkeen näköisiksi ja 
sellaisiksi, että käyttäjä ymmärtää painaessaan minne linkki vie. Juuri 
näissä elementeissä käyttäjätestauksen tulokset auttoivat suunnittelussa 
oikeaan suuntaan.

kaavain ja Break pointit
Kuten painetutkin lehdet, myös verkkosivustot suunnitellaan usein noudat-
tamaan kaavainta (engl. grid). Tekniseltä kannalta joustavien, prosentuaali-
suuteen ja elementtien suhteisiin pohjautuvaa asettelua on verkossa pysty-
nyt toteuttamaan jo yli vuosikymmenen ajan. Kuitenkin useimmat suuret 
verkkosivustot, kuten Facebook ja kotimainen HS.fi luottavat verkkosivuil-
laan joustamattomaan, pikselimääreisiin pohjautuvaan asetteluun osit-
tain varmasti siksi, että sivustojen tulot tulevat pitkälti mainoksista, ja siinä 
maailmassa tietyt kuvakoot muodostavat vielä standardin.

Suunnittelin Mondon sivustokonseptin responsiiviseksi ja päädyin teke-
mään layout-suunnitelman kahteen eri pikselileveyteen (engl. break point). 
Sivuston toteutuessa ja siirtyessä tuotantoon siitä olisi tehtävä myös oma 
näkymänsä tablettikäyttäjille, mutta koska elementit on rakennettu siten, 
että  ne toimivat sekä suuremmilla näyttöpäätteillä että pienemmissä älypu-
helimissa, onnistuu niiden tablettiin sovittaminen uudelleenjärjestelyllä. 
Koska layout-suunnitelman pääteversio on suunniteltu yleisen standardi-
koon mukaan 980 pikseliä leveäksi, on suunnitelman avulla myös mahdol-
lista toteuttaa joustamaton, pikseleihin perustuva sivusto.

fokusryhMätutkiMus
Kun olimme työryhmämme kanssa päässeet yhteisymmärrykseen konsep-
tin pääperiaatteista ja visuaalisesta ilmeestä, annoimme prototyypin käyt-
täjätestaukseen. Testauksen suoritti A-lehtien konseptisuunnittelija Mervi 
Tavisto. Testauksen tavoitteina oli selvittää, miten vastaanottavainen 
Mondon kohderyhmä on tarjoamallemme palvelukonseptille ja samalla 
selvittää ryhmän mielipiteitä ja toiveita palvelun suhteen. Testiin valittiin 
seitsemän matkailusta kiinnostunutta henkilöä, joilla on kokemusta älypu-
helinten ja verkkopalveluiden käytöstä. Testihenkilöt haastateltiin yksitellen.

Testaamiseen käytimme PoC-metodia (proof-of-concept), jossa 
annoimme verkkosivun käyttökokemusta simuloivaan InVision-ohjelmaan 
tekemäni prototyypin testihenkilöiden käyttöön ja mittasimme onnistu-
mistamme saksalaisen markkinatutkimusyritys Gfk:n UX Score –järjestel-
mällä. Järjestelmä mittaa hankalasti mitattavia aiheita, kuten opittavuutta, 
toimivuutta, ulkonäköä, tuntua  sekä käyttäjäorientoituneita ominaisuuk-
sia, kuten tuotteen sopivuutta ja inspiroivuutta. Lisätietoja testin metodeista, 
kulusta ja tuloksista on liitteessä 2. Tämän lisäksi testattaville tehtiin Net 
Promoter Score (NPS) kyselytutkimus, jonka tarkoitus on selvittää käyttäjän 
halua suositella palveluamme.
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Fokusryhmälle näytetty kuva palvelun senhetkisestä etusivusta.

Tutkimuksen tulokset
Tutkimuksessa selvisi muutamia isompia ja pienempiä käytettävyysongel-
mia. Osan ongelmista tiedostimme jo ennen testiä, mutta tutkimuksessa 
tuli ilmi myös uusia ongelmakohtia. Tulokset ovat kokonaisuudessaan liit-
teenä, mutta tässä testattaville näytetyt kuvat ja parannustoiveet tiivistet-
tynä.

Navigaatio
Ylätunniste ja navigaatio osoittautuivat testihenkilöille epäselviksi ja 
jäivät osalta huomioitta. Myös vapaasanahakua kaivattiin palveluun. 
Väritystä pidettiin mainosmaisena. Ylätunnisteen nappien toiminta ei 
ollut selkeää. 

Etusivu
Käyttäjälle ei aina selvinnyt etusivusta, mikä palvelu on kyseessä. 
Artikkelien järjestyksen logiikka ei ollut käyttäjille selvä.
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Kaupunkinäkymä
Näkymän suodattimien käyttö oli epäselvää. Esimerkiksi ”Koti”-
painikkeen tarkoitusta ja toimintaa ei ymmärretty. Testattavat 
kaipasivat suodattamista kategorioiden mukaan (kaupat, ravintolat, 
nähtävyydet, vintage yms.). Suurempien kaupunkien kohdalla kaivattiin 
kaupunginosa-rajausta. Näkymään kaivattiin myös kohteet näyttävää 
ja myös suodatustyökaluna toimivaa karttaa (joka olikin käytössä 
mobiilinäkymässä mutta jonka olimme jättäneet pois pääteversiosta).

Fokusryhmälle näytetty kuva kaupunkinäkymästä.

Fokusryhmälle näytetty kuva kohdenäkymästä.
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Fokusryhmälle 
näytetty kuva 
profi ilinäkymästä 
(desktop-näkymä 
ei ehtinyt testiin).

Kohdenäkymä
Mainos vei testihenkilön mielestä liikaa huomiota (ei näy 
kuvassa 3, mutta on yhden palstan levyisenä kohdetietojen 
alla.) Oli epäselvää, oliko kohdetieto mainosta vai ei. 
Karttaan toivottiin omaa sijaintia suhteessa kohteeseen 
sekä julkisen liikenteen tietoja ja saman kategorian 
kohteita. Infolaatikon alla olevat linkkien – jotka johtivat 
muihin samasta kohteesta kertoviin artikkeleihin – yhteys 
kyseiseen artikkeliin ei ollut selkeä. Kuvien roolia toivottiin 
isommaksi. Vinkin oheen toivottiin samantyylisiä kohteita 
tai muita vinkkejä samalta alueelta.

Profi ilisivu
Joidenkin käyttäjien mielestä artikkelin kirjoittajaa tuotiin 
turhan paljon esiin, toiset taas pitivät siitä. Profi iliin 
toivottiin mahdollisuutta luoda omia rajaavia asetuksia ja 
osa-alueita, joista toivottiin ilmoituksia.

Muita kehitysehdotuksia
Käyttäjätasot (suurlähettiläs, travelleri, jne.) eivät  olleet 
testaajille selviä. Toivottiin selitystä. Haluttiin mahdollisuutta 
”tykkäämisen” lisäksi myös ”vihata” kohdetta. Ulkoasu jakoi 
mielipiteitä. Toisaalta palvelua pidettiin kivan ja kiinnostavan 
näköisenä, toisaalta synkkänä ja raskaana.

Parasta palvelussa
Palvelun nähtiin yhdistävän monta seikkaa, mitä nyt saa hakea monesta 
palvelusta, ja ajateltiin, että palvelu vaikuttaa helppokäyttöisemmältä 
kuin perinteiset matkaoppaat. Palvelussa oli laadukkaampi tuntu ja 
erilainen näkökulma kuin kilpailijoilla. Sosiaalisen median aspekti nähtiin 
vahvana potentiaalina. Suomenkielisyys nähtiin etuna.

Net Promoter Score 
57 (yli 50 = hyvä, yli 75 erinomainen tulos)

Kokonaisuutena fokusryhmätestaus oli hyödyllinen ja antoi paljon ajatte-
lemisen aihetta. Varsinkin kommentit epäselvästä navigaatiosta otin haas-
teena ja tahdoin korjata ennen seuraavaa käytettävyystestausta. Rohkaise-
vaa oli palvelun positiivinen vastaanotto ja näkemys laatuerosta kilpailijoi-
hin nähden. Tutkimus on kokonaisuutena liitteessä 2.
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käytettävyystestaus
Mondon verkkopalvelun visuaalinen ilme oli jo pitkällä ennen kuin tein 
ensimmäisen ja ainoaksi jääneen käytettävyystestauksen. Ulkoasua oli 
kuitenkin jo muun konseptin ohella testattu fokusryhmätestissä, josta 
kerroin edellisessä kappaleessa. Käytin hyväksi kappaleessa 4. esittelemääni 
Steven Krugin kevyttä testausmetodia. 

Testattaviksi valikoitui kaksi tuttavaani: 29-vuotiaat mies ja nainen, jotka 
käyttävät internetiä ja sosiaalisen median palveluita päivittäin. Testi suori-
tettiin testattavien kodeissa omalla kannettavallani (MacBook Pro), käyttä-
mällä InVision-ohjelmaan tehtyä prototyyppiä. Kumpikaan ei ollut etukä-
teen tietoinen testattavasta projektista ja kumpikin tiesi Mondon brändinä 
mutta ei seurannut lehteä aktiivisesti. Osaa tehtävistä ei demossa pystynyt 
suorittamaan, mutta seurasin, missä kohdassa testattavat klikkasivat ruutua.

Testissä esitetyt kysymykset/tehtävät:

• Mitä tarkoitusta varten tämä sivusto on? Mitä täällä voi tehdä?

• Mistä kirjaudutaan sisään?

• Jos lähtisit etsimään tietoa haluamastasi kaupungista, miten toimisit?

• Hae näkymään Helsingin suosituimmat kahvilat.

• Lisää yritys nimeltä Jean Genie omiin suosikkeihisi.

• Ala seuraamaan jotain tiettyä käyttäjää.

Tutkimuksen tulokset
Kummallekin testattavalle oli selvää ensimmäisen näkymän (etusivu) perus-
teella, mistä sivulla on kyse. Testattava mies tulkitsi palvelun olevan ”vapaa-
ajan vinkkisivusto” ja nainen ”matkailusivusto vinkkien antamiseen ja luke-
miseen”. Toinen tehtävä eli sivustolle kirjautuminen oli kummallekin selvä 
ja tapahtui intuitiivisesti.

Kolmannessa tehtävässä eli tietyn kaupungin valitsemisessa miestestat-
tava kaipaili vapaasanahakukenttää, vaikka kaupunkivalikon nopeasti löysi-
kin. Nainen lähinnä valitteli, että on sääli, että demo on tehty vain Helsin-
gistä. 

Neljännessä tehtävässä kummallekin käyttäjälle oli selkeää, miten sivus-
ton kategoriasuodatinta käytetään. Kumpikin testattava ymmärsi idean 
siitä, millä tavoin käyttöliittymä indikoi valittua objektia.

Viidennessä tehtävässä oivalsin jo kysymyshetkellä, että käyttöliittymässä 
ei selitetä missään, mitä kohteelle annettu sydän tai kohdesivulla näkyvä 
tähti tarkoittaa. Olin vain jossain vaiheessa työtä lisännyt ne käyttöliitty-
mään ja ollut tyytyväinen, kyseenalaistamatta niiden roolia tai paikkaa. 
Molemmille testattaville oli epäselvää, mitä symbolit tarkoittavat.

Kuudes tehtävä vahvisti vapaasanahakukentän tarvetta, joka käyttöliit-
tymästä todella jossain vaiheessa poistettiin. Testattava käyttöliittymä ei 
tarjonnut mitään mahdollisuutta käyttäjän tai yrityksen hakemiseen sen 
nimen avulla.
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Toimenpiteet tuloksien pohjalta
Testit osoittautuivat juuri niin hyödyllisiksi kuin mitä Krug kirjassaan 
lupasi. Fokusryhmätestauksen jälkeen tehdyt muutokset olivat massiivisia, 
mutta käyttöliittymätestaus antoi siihen lisäksi  juuri tarpeellista palautetta 
toimintojen selkeydestä. Jälkikäteen ajateltuna tutkimuksessa paljastuneet 
ongelmat olivat ilmiselviä, ja kuten Krug mainitsi: yksityiskohtiin tottuu ja 
niitä ei enää arvioi selvästi. [23, luvussa 13]

Fokusryhmätutkimuksen jälkeen yläpalkki muuttui täysin niin sisäl-
lön kuin ulkoasunkin osalta. Käyttöliittymätutkimuksen jälkeen lisäsin 
vihdoin sen pitkään välttelemäni vapaasanahakukentän. Valitettavaa oli, että 
jouduin poistamaan Mondon mainoslauseen Parasta matkaseuraa, mikä oli 
yksi projektin pakollisista ”Kill your Darling” -hetkistä.

Kokonaisilmettä muutin kevyemmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Väri-
maailmasta poistin ”mainosmaisia” viitteitä. Tähti- ja sydänikonien 
(jotka tarkoittavat Suosikkipaikan ja Hyödyllisen arvion merkkaamista) 
kanssa oli hieman hankalampaa. Pyörittelin suomen kielen synonyy-
mejä ja tarjolla olevaa pientä tilaa, eikä miellyttävää kompromissia tuntu-
nut löytyvän. Päädyin tällä kertaa ratkaisuun, jossa molemmat ikonit esiin-
tyvät aina ilman selitesanoja klikkausmäärineen valikkonäkymissä, mutta 
ovat selkeästi nimettynä vasta siinä vaiheessa, kun käyttäjä pystyy ne valit-
semaan. Näin uskon käyttäjän oppivan nopeasti, mitä ikonit tarkoittavat 
mutta huomaavat kuitenkin kirjoituksen ja kohteen saaman huomioarvon 
aikaisessa vaiheessa.

Käyttäjätestauksen jälkeen navigaatiopalkkiin lisättiin vapaasanahakukenttä.
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Kokonaisuudessa testit vaikuttivat kaikkein eniten käyttöliittymään, jossa 
ilme muuttui elementtien ja värien osalta hyvinkin paljon. Testauksen 
jälkeen prototyyppi parani mielestäni huomattavasti ja on nyt valmiimpi ja 
selkeämpi kuin ennen.

Ikonien esiintymistä selkeytettiin käyttöliittymätestauksessa esiintyneiden epäselvyyksien vuoksi.

Ikonien esiintymistä selkeytettiin myös kohteen omalla sivulla käyttöliittymätestauksessa esiintyneiden 
epäselvyyksien vuoksi.
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7. Johtopäätökset

tilaa uudelle palvelulle?
Kuten markkinakatsauksesta kappaleessa 2 huomaa, on suositteluala 
todella kilpailtu ja internetin mittapuulla vanha. Kun alan vahvimmat jätti-
läiset ovat miljardien lisäksi ehtineet tahkoamaan maileja ja kokemuksia 
yli kymmenen vuoden ajan, on uuden palvelun kehittäjien keksittävä teho-
kas keino löytää tie käyttäjien laitteisiin. Työryhmämme kanssa pohdit-
tuamme totesimme etumme rakentuvan kolmen vahvuuden tai eroavaisuu-
den varaan.

• Suomenkielinen palvelu koko Suomelle. Mondo on suomenkielinen 
lehti, ja samalla kielellä palvelu myös viedään verkkoon. Kielen mukana 
tulee tietenkin myös kansallinen identiteetti, joka eroaa arvostelu- 
ja vaatimuskulttuurin osalta hyvinkin paljon jo Euroopankin sisällä. 
Toisin kuin kansainvälisissä palveluissa, tavoite on luoda kattavaa 
sisältöä Helsingin lisäksi myös muista suuremmista kaupungeista. 
Suomalaisten kaupunkien lisäksi palveluun valitaan suomalaisten 
suosikkimatkakohteita ulkomailta.

• Korkea laatu ja luotettavuus. Mondo tuntee lehtensä lukijat 
erinomaisesti, ja lehden lukijakunta luottaa Mondoon. Vaikka sisältöä 
tavoitellaankin lähtökohtaisesti käyttäjiltä, on toimituksen tuottama, 
editoima ja kuratoima sisältö oleellinen osa palvelua. Suurimmat 
suosittelupalvelut ovat saaneet toistuvaa ja rankkaa kritiikkiä 
valheellisista arvioista. Poikkeuksellisen aktiivisten yhteisövastaavien 
ja rajattujen alueiden avulla Mondon tavoite on olla kanava, jossa hyvin 
perustellut ja aidosti käyttäjien kirjoittamat arviot pääsevät esille.

• Palvelun henki. Vaikka on hankalaa hallita sisältöä ja sisällön henkeä, 
jota käyttäjät palveluun syöttävät, palvelun on tarkoitus nostaa esiin 
positiivisia elämyksiä ja antaa käyttäjilleen pelkästään hyviä vinkkejä. 
Ei negatiivisia arvioita. Sen vuoksi arvioija ei voi osoittaa kohteen 
olevan huono, vaan sen voi halutessaan vain valita ”suosikkipaikaksi”. 
Tavoitteena on, että palvelussa olisi ”vain viiden tähden vinkkejä.”

Olen lisäksi aina vierastanut innovaatioiden, toiminnan ja sitä myötä vallan 
keskittymistä suurille korporaatioille, joita verkon mammutit Yelp ja TripA-
dvisor nykyisellään edustavat. Lähdemateriaalia läpi kahlatessani en voinut 
välttyä usein vähemmälle huomiolle jäävältä tosiasialta, miten nämä kaupal-
liset palvelut vaikuttavat pien- ja suuryritysten toimintaan ympäri maail-
maa. Olkoonkin, että palvelujen sisällöt ovat käyttäjien luomia, on palvelu-
jen esiin tuoman sisällön hallinta silti suuryrityksillä. Mielestäni maailma 
tarvitsee vaihtoehtoja alalla kuin alalla, koska vaikka kaikilla vastaavilla 
palveluilla olisi kaupalliset tavoitteet, luo kilpailu silti läpinäkyvyyttä ja 
vaihtoehtoja.
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käyttäjä palvelun suunnittelijana
Työn tilaaja, konseptisuunnittelija, graafinen suunnittelija, käyttöliittymä-
suunnittelija, web-suunnittelija, yhteisövastaava. Siinä on vain osa nimik-
keistä, joiden vastuulla koko konseptin, käyttöliittymän ja palvelun yksi-
tyiskohtien suunnittelu ja toteutus voi olla, ennen kuin yksikään lopullinen 
käyttäjä on koskenut tai nähnyt palvelua. Oma kokemukseni on, että todella 
harvoin pääsee suunnittelemaan palvelua, jonka kohderyhmään itse kuuluu 
tai jota edes käyttäisi. 

Mondon verkkosivun tapauksessa kuuluisin todennäköisesti siihen hiljai-
seen 90 prosenttiin käyttäjistä, jotka tuskin koskaan tuottaisivat palveluun 
mitään sisältöä, mutta käyttäisivät sitä satunnaisesti etsiessään matkavink-
kejä sen jälkeen, kun kohde olisi jo muin perustein valittu. Tämä ei tieten-
kään saa olla este ammattilaiselle tehdä työtään, mutta asetelma on otettava 
huomioon. Itse suunnittelijana (olkoon etuliite mikä hyvänsä) olen alkanut 
vasta nyt ymmärtämään testaamisen ja kohderyhmätutkimuksien merki-
tystä. Stephen Krugin lausahdus: ”Keskivertokäyttäjää ei ole” pitää mieles-
täni sisällään viisauden siitä, että palveluita suunnitellaan oikeille ihmisille, 
joilla on eri motiivit käyttää palveluita, eri käyttötottumukset ja eri lähtöta-
sot. Niitä ei ymmärrä millään muulla tavalla kuin testaamalla niin sivuston 
konseptia kuin puhdasta käyttöliittymääkin.

suunnittelijan rooli konseptin 
rakentaMisessa
Ennen tätä projektia ja tämän projektin jälkeen olen suunnitellut useita 
isompia ja pienempiä verkkokonsepteja. Projektin tekeminen opinnäy-
tetyönä ja varsinkin siihen kuuluva raportointi loi uudenlaisen tilanteen 
kokonaisuuden hahmottamiseen. Verkkokonsepti eroaa esimerkiksi lehti-
konseptista siltä osin, että työryhmään kuuluu jossain vaiheessa myös yksi 
(tai toivottavasti useampi) web-kehittäjä, joka lopulta koodaa sivut. Tässä 
projektissa, jossa tehtävänäni oli suunnitella konsepti ja siihen sopivat 
layoutit, tehtävä oli palvelun laajuudesta ja luonteesta johtuen poikkeuksel-
lisen laaja.

Verkko- ja ennen kaikkea mobiilipalveluiden lisääntynyt käyttö on nosta-
nut käyttöliittymäsuunnittelun ja visuaalisen suunnittelun etualalle jo 
teknologiapalveluiden rakennusvaiheessa. Rhode Island School of Desig-
nin entinen päämies John Maeda kertoi haastattelussaan Dezeen-lehdelle, 
kuinka viime vuosina suurien yrityskauppojen kohteina olleisiin yrityksiin 
ei aluksi uskottu, koska ne olivat suunnittelijoiden johtamia. Kuitenkin nyt, 
kun visualistien johtamat yritykset ovat käärineet sievoiset voitot myytyään 
yrityksensä kuten Instagram, Tumblr ja Behance, alkavat Piilaakson epäili-
jätkin ymmärtämään muotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun tärkeyden. 

[27] Tämä, ja ympärillä pirstaloituva ja digitalisoituva media- ja palvelukenttä 
pönkittävät sitä vakaata uskoani, että hyvin suunnittelemalla ja tarkkaan 
konseptoimalla voi luoda helpommin käytettäviä, iloa tuovia ja jopa maail-
maa parantavia tuote- ja palvelukonsepteja. Vaikka sitten verkkosivu kerral-
laan.
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Tämä käsikirja sisältää Mondo.fi-palvelun 
konseptin olennaisimmat elementit 
sekä visuaalisen ilmeen suuntaviivat. 
Konsepti perustuu osittain Mondo-
lehden visuaaliseen ilmeeseen, mutta 
esimerkiksi värimaailma on optimoitu 
ruusulta katsottavaksi ja tukemaan 
käyttäjälähtöistä sisällöntuotantoa. 
Niin konsepti kuin käyttöliittymäkin 
on jatkuvan kehityksen tilassa ja tätä 
konseptikäsikirjaa päivitetään kun 
muutokset ovat testattu ja vakiintuneet.
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Typografia
Mondo.fi-verkkosivuston typografia mukailee Mondo-lehden typografiaa. Fontteina käytetään Alright Sansia ja Actaa. 
Acta-fonttia käytetään vain H1-otsikossa ja leipätekstissä. Muut elementit rakennetaan käyttäen Alright Sansin eri 
leikkauksia.

acta BooK
Käyttö: H1, Body

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 €%&(.,#!?”)
alright sans BlacK
Käyttö: H4

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 €%&(.,#!?”)
alright sans Bold
Käyttö: H2, H5, Navi_ekstra_XL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 €%&(.,#!?”)
alright sans regular
Käyttö: Caption, Navi_ekstra_nega,  Footer

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 €%&(.,#!?”)
alright sans regular italic
Käyttö: CS: Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 €%&(.,#!?”)
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Väripaletti
Mondo.fi-verkkosivuston värimaailma on Mondo-lehden henkinen, mutta lehden väripaletin eläessä käyttöliittymän 
elementit rakennetaan kuudesta harmaan sävystä ja kolmesta korosteväristä. Huomaa, että sivustolla ei ole missään 
täysmustaa. 

R 40 
G 40 
B 40

C 0 
M 0 
Y 0 
K 95

#282828

R 75 
G 75 
B 75

C 0 
M 0 
Y 0 
K 86

#4b4b4b

R 135 
G 135 
B 135

C 0 
M 0 
Y 0 
K 57

#878787

R 173 
G 173 
B 173

C 0 
M 0 
Y 0 
K 38

#acacac

R 212 
G 212 
B 212

C 0 
M 0 
Y 0 
K 19

#d4d4d4

R 231 
G 231 
B 231

C 0 
M 0 
Y 0 
K 10

#e7e7e7

R 78 
G 142 
B 185

C 60 
M 20 
Y 0 
K 20

#4e8eb9

R 229 
G 235 
B 244

C 6 
M 2 
Y 0 
K 2

#e5ebf4

R 243 
G 193 
B 8

C 0 
M 20 
Y 100 
K 5

#f3c108

R 252 
G 238 
B 205

C 0 
M 4 
Y 20 
K 1

#fceecd

R 252 
G 238 
B 205

C 0 
M 100 
Y 0 
K 0

#ec008c
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Grid

Sivuston leveys desktop-koossa on 980 pikseliä. 
Marginaalien ollessa kummallakin reunalla 20 px, 
sisällölle jää standardinmukainen 960 pikseliä. Se jaetaan 
kolmeen palstaan palstavälillä 20 px.

Mobiilissa palstoja on yksi ja marginaalit, sekä 
elementtien väliin jäävä tyhjä tila on 10 pikseliä. 

Yli 72 dpi resoluutioisille näytöille optimoitavissa kuvissa 
huomioitava kokomuutokset.
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Käyttöliittymän elementit
Ylänavigaatio palveluun Kirjautumattomalle

Ylänavigaatio palveluun Kirjautuneelle

KaupunKivaliKKo

painiKe

KategoriapainiKKeet

valiKot moBiilissa

Jotain korjattavaa?

valittu

ei valittu
Pudotus ▼

Valittu Ei valittu
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Käyttöliittymän elementit

h4 (Kategoria)
Alright Sans Bold 16/18 
#282829

navi eKstra (määrä)
Alright Sans Bold 12/12 
#282829

arvostelijan status

hYödYllinen arvio

h5 (otsiKKo)
Alright Sans Bold 14/14 All Caps 
Letter-spacing 0,03 em 
#4a4b4c

caption  
(paiKan nimi, KaupunKi)
Alright Sans Bold 14/16 
#86888a

suosiKKipaiKKa

Mondon sisältöä

Peruskäyttäjän sisältöä

Yhteistyökumppanin 
maksettua sisältöä

Suurlähettilään sisältöä

Nostolaatikko
Etusivulla ja desktop-näkymän oikeassa laidassa 
käytettävät nostolaatikot esittelevät kohdetta sen 
pääkuvalla. Kuvan alla kerrotaan mihin kategoriaan 
kohde kuuluu, sekä artikkelin otsikko. Otsikko on 
tarkotus houkutella käyttäjää klikkaamaan ja on siksi 
elementtinä suurempi kuin esimerkiksi sen alla sijaitseva 
kohteen nimi.

Laatikon vasen yläkulma kertoo sisällön tekijän statuksen 
ja oikean alakulman ikonit sen nauttiman arvostuksen. 
Tähti-ikoni "" kertoo kuinka moni käyttäjä on 
merkannut sen suosikkipaikakseen ja sydän-ikoni "" 

että moniko mäyttäjä on pitänyt arviota hyödyllisenä.
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Etusivu

Etusivulle nousee kuusi artikkelia. Määrää voidaan 
kokemuksen perusteella nostaa, kunhan se on kolmella 
jaollinen. Kokemuksen ja käyttäjätestauksen perusteella 
päätetään, nouseeko sinne kuusi uusinta tai luetuita vai 
molemmat. Alkuvaiheessa nostoja voidaan tehdä joka 
manuaalisesti. Maksettu mainos pysyy etusivulla niin 
kauan kuin rahaa liikkuu.
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Artikkelisivu

Artikkelisivulla on itse artikkelin lisäksi myös kartta 
sekä perusinfoa kohteesta, linkit muihin saman 
kohteen arvosteluihin sekä artikeliin liittyvä keskustelu. 
Käyttäjälle myös tarjotaan muita saman alueen palveluita.
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Kaupunkinäkymä

avattu KategorianäKYmä

Kaupunkinäkymään nousee haluttu määrä 
artikkelnostoja, jotkä kättäjä pystyy suodattamaan 
uusimmat, suosituimmat sekä klassikkokohteet. Vielä 
tarkempaa suodatusta voi tehdä kategoriavalinnan avulla.
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Profiilinäkymä

Profiilisivulla näkee käyttäjän kuvauksen, sekä hänen 
postaukset. Käyttäjää voi myös alkaa tämän kautta 
seuraamaan, jolloin kirjautunut käyttäjä saa aina 
ilmoituksen kun seurattava käyttäjä julkaisee uuden 
artikkelin.



liite 2: konseptin poC käyttäjätestauksen tulokset



©	  A-‐lehdet	  Oy	  

Mondo-‐konsep*n	  POC	  
Käy2äjätestauksen	  tulokset	  
Ongelmat	  ja	  parannusehdotukset	  	  
20.7.2014	  
Mervi	  Tavisto	  

Testauksen	  tavoi5eet	  

	  

Käy5äjätutkimuksen	  tavoi5eena	  oli	  selvi5ää	  	  

Mondon	  verkkopalvelun	  kohderyhmän	  mielipiteitä,	  

toiveita	  ja	  kokemuksia	  sekä	  uuden	  palvelukonsep>n	  

hyväksy5ävyys	  ja	  kiinnostavuus.	  	  

Testauksen	  tavoi5eet	  

	  

Käy5äjätutkimuksen	  tavoi5eena	  oli	  selvi5ää	  	  

Mondon	  verkkopalvelun	  kohderyhmän	  mielipiteitä,	  

toiveita	  ja	  kokemuksia	  sekä	  uuden	  palvelukonsep>n	  

hyväksy5ävyys	  ja	  kiinnostavuus.	  	  

UX-‐Score	  
•  Tehtäväorientoituneita	  ominaisuuksia	  mitataan	  

opi2avuuden	  (LE,	  Learnability)	  ja	  toimivuuden	  (OP,	  
Operability)	  avulla.	  Tämä	  dimensio	  on	  lähinnä	  käyte5ävyy5ä.	  

•  EsteeFsiä	  ominaisuuksia	  mitataan	  tuo5een	  ais>5avien	  
ominaisuuksien,	  kuten	  ulkonäön	  ja	  tunnun	  (LF,	  Look	  &	  Feel)	  
avulla.	  

•  Käy2äjäorientoituneita	  ominaisuuksia	  mitataan	  tuo2een	  
sopivuuden	  (PF,	  Product	  fit)	  ja	  inspiroivuuden	  /	  
s*muloivuuden	  (ST,	  	  Inspira>on	  /s>mula>on)	  avulla.	  
Tuo5een	  sopivuus	  kuvaa	  sitä,	  miten	  palvelu	  saa	  käy5äjän	  
tuntemaan	  itsensä	  erityiseksi	  ja	  lisää	  ryhmään	  kuuluvuuden	  
tunne5a.	  

UX	  Score	  -‐väi5eet	  &	  NPS	  
•  Ymmärrän	  mitä	  tässä	  verkkopalvelussa	  käytetyt	  termit	  ja	  ikonit	  tarkoi5avat.	  (LE)	  
•  Tämän	  verkkopalvelun	  käytön	  oppiminen	  ei	  vaadi	  suurta	  ponnistusta.	  (LE)	  
•  Kun	  käytän	  tätä	  verkkopalvelua,	  se	  aina	  tekee	  sen	  mitä	  minä	  haluan	  tehdä.	  (OP)	  
•  Ominaisuudet	  ja	  >edot	  ovat	  aina	  siellä	  missä	  odotankin	  niiden	  olevan.	  (OP)	  
•  Pidän	  tämän	  verkkopalvelun	  ulkonäöstä.	  (LF)	  
•  Tämä	  verkkopalvelu	  näy5ää	  korkealaatuiselta.	  (LF)	  
•  Tämän	  verkkopalvelun	  käy5äminen	  on	  inspiroivaa.	  (ST)	  
•  Tässä	  verkkopalvelussa	  on	  mielenkiintoisia	  uusia	  ominaisuuksia.	  (ST)	  
•  Tämä	  verkkopalvelu	  sopii	  minulle.	  (PF)	  
•  Tässä	  verkkopalvelussa	  on	  juuri	  ne	  ominaisuudet	  joita	  tarvitsen.	  (PF)	  
•  Kuinka	  todennäköises>	  suosi5elet	  tätä	  palvelua	  ystävälle	  tai	  työtoverille?	  (0-‐10)	  

(lojaalius	  /	  NPS)	  

Testausympäristö	  

•  Testa5avan	  palvelun	  URL:	  	  
Desktop:	  h5p://invis.io/GEXG4T52	  	  
Mobile:	  h5p://invis.io/5YY9KAU7	  

•  Tes>>etokone:	  Intel®	  	  Core™	  i5-‐2540M	  CPU	  
Processor	  with	  an	  13,3”	  display	  (Dell	  La>tude)	  

•  Selain:	  Google	  Chrome	  	  
•  Näytön	  resoluu>o:	  1366	  x	  768	  
•  Käy5öjärjestelmä:	  Windows	  7	  Enterprise	  
•  Internet-‐yhteys:	  Wireless	  

6	  

TESTIHENKILÖT	  

Nainen	  24	  v.	  
•  Kiinnostunut	  kaupunkilomista,	  uusista	  paikoista,	  

kaukokohteista,	  ak>viteeAmatkoista;	  uudessa	  paikassa	  
haluaa	  tutkia	  kaupunkia,	  kieltä	  ja	  kul5uuria;	  

•  Kohteessa	  haluaisi	  käy5ää	  minikaupunkioppaita,	  jotka	  voi	  
ladata	  puhelimeen,	  ongelmana	  e5ä	  eivät	  toimi	  ilman	  neAä;	  	  

•  Toivoo	  kohteesta	  vinkkejä	  ravintoloista:	  pitäisi	  olla	  yksi	  
budjeApaikka	  ja	  yksi	  kalliimpi	  paikka;	  erilaisia	  vinkkejä	  joita	  ei	  
ole	  muualla,	  esim.	  ”Tukholmassa	  pitää	  sopia	  hinta	  ennen	  
taksimatkaa”,	  ”Limassa	  ei	  kannata	  o5aa	  taksia	  jos	  ei	  sovi	  
hinnasta”,	  ”Chilessä	  kanna5aa	  käy5ää	  hyviä	  valvo5uja	  
busseja”;	  pieniä	  asioita	  kuten	  >ppi,	  pukeutumiskoodit	  



Nainen	  24	  v.	  
•  Joka	  vuosi	  käy	  jossain	  uudessa	  paikassa;	  ollut	  pari	  kertaa	  

opiskelijavaihdossa;	  
•  Valmistautuu	  matkoille	  etukäteen,	  pitää	  olla	  joku	  ajatus	  mitä	  

haluaa	  tehdä;	  o5aa	  selville	  millaiseen	  paikkaan	  on	  menossa,	  mitä	  
tekemistä	  ja	  nähtävää	  siellä	  on,	  ei	  tee	  minuuAaikataulua;	  

•  Kohteessa	  käy5ää	  neAä	  jos	  mahdollista,	  Wikitravel,	  Tripadvicor,	  
googlaa	  fakta>etoja;	  

•  Mondon	  Pariisi-‐opas	  hyvä,	  Mondon	  oppaissa	  fiilistä	  ja	  kuvailtu	  
tarkkaan	  millaisia	  paikat	  ovat,	  pienikokoisia	  ja	  käteviä	  kantaa,	  hyvä	  
e5ä	  näy5ävät	  pokkarilta	  jolloin	  ei	  näytä	  turis>lta	  kar5a	  kädessä;	  

•  Ne>stä	  löytää	  paljon	  >etoa	  mu5a	  ongelmana	  on	  liika	  >eto	  ja	  se	  
e5ei	  >edä,	  mihin	  voi	  luo5aa	  käy5äjäarvioissa	  

Nainen	  26	  v.	  
•  Tehnyt	  paljon	  muutaman	  päivän	  Euroopan	  reissuja,	  

kaupunkimatkoja,	  nähnyt	  kaikki	  Euroopan	  kaupungit;	  
•  Jatkossa	  luonto-‐,	  viini-‐	  tai	  ruokamatkoja,	  viini>lamatkoja;	  	  
•  Aiemmin	  suunni5eli	  hyvin	  paljon,	  joskus	  ex-‐tempore-‐reissuja,	  

yleensä	  pyrkii	  varaamaan	  jonkun	  ravintolan	  ja	  selvi5ämään,	  
mitä	  kohteessa	  kanna5aisi	  tehdä,	  kysyy	  tutuilta	  vinkkejä;	  

•  Etsii	  ravintolavinkkejä	  Tripadvicorista	  mu5a	  ei	  ole	  löytänyt	  
todella	  hyviä;	  

•  Mondon	  matkaoppaissa	  hyviä	  vinkkejä	  mu5a	  oppaiden	  taso	  
vaihtelee	  

Mies	  28	  v.	  
•  Tekee	  omatoimimatkoja,	  joilta	  hakee	  seikkailuja,	  uusia	  kokemuksia,	  

joskus	  extreme-‐matkoja;	  	  
•  Kiinnostunut	  kaupungeista	  ja	  luontokohteita,	  pienistä	  syrjäisistä	  

kylistä;	  	  
•  Kar5apalvelut	  tärkeimpiä,	  google5aa	  etukäteen	  perus>edot,	  kuten	  

turvallisuus,	  valuutat,	  kulkupelit	  jne.;	  
•  Interne>n	  puute	  suurin	  rajoi5ava	  ongelma	  ulkomailla;	  	  
•  Majoituksen	  löytäminen	  joskus	  hankalaa,	  voisi	  olla	  parempia	  

majoitussovelluksia;	  
•  Kaipaa	  vinkkejä	  siihen,	  mitä	  uudessa	  paikassa	  voisi	  tehdä,	  jotain	  

vähän	  erikoisempia	  paikkoja,	  kuten	  näköalapaikat,	  erikoiskaupat,	  
tunnelmalliset	  kaupunginosat,	  madventures-‐tyyppisiä	  ju5uja.	  

Nainen,	  32	  v.	  
•  Tekee	  omatoimimatkoja	  kaveriporukalla,	  laske5elu-‐	  ja	  

surffausreissuja,	  kaupunkiviikonloppumatkoja;	  
•  Käy5ää	  Tripadvicoria;	  	  
•  Toivoo	  kuvia	  ja	  vinkkejä	  hyvistä	  paikoista.	  	  

Mies,	  34	  v.	  
•  Ak>ivises>	  reissannut,	  asunut	  ulkomailla,	  hakee	  matkustamiselta	  turismin	  

ohi	  menevää,	  paikallista	  kokemusta,	  ei	  mene	  nähtävyyksien	  perässä,	  
luontokohteet	  kiinnostavat	  mu5a	  rakennukset	  eivät	  enää;	  

•  Käy5änyt	  Tripadvicoria	  majoituspaikkojen	  ja	  ravintoloiden	  hakuun,	  
lukenut	  muiden	  käy5äjien	  kommen5eja	  ja	  kokemuksia;	  matkat,	  lennot	  ja	  
autonvuokrauksen	  >laa	  neAsivujen	  kau5a;	  

•  Googlesta	  hakee	  mitä	  tekemistä	  kohteessa	  on;	  	  
•  Kar5a	  on	  tärkein	  palvelu;	  
•  Mondon	  kirjoissa	  on	  erilaista,	  sellaista	  mitä	  ei	  ole	  tavallisissa	  

matkaoppaissa,	  esim.	  ”Roomassa	  yksi	  kirkko,	  jossa	  oli	  erikoinen	  fresko”,	  
uu5a	  näkökulmaa,	  niitä	  oppaita	  ei	  ole	  liika;	  

•  Luontokohteita	  pitäisi	  olla	  enemmän.	  

Nainen,	  44	  v.	  
•  Valikoiva,	  suunni5elee	  paljon	  etukäteen,	  ei	  tee	  ex-‐tempore	  

matkoja;	  	  
•  Matkalla	  pitää	  olla	  joku	  idea,	  esim.	  e5ä	  se	  lii5yy	  

vapaaehtoistyöhön	  tai	  ak>viteeAin,	  kuten	  yogamatka,	  eikä	  
vain	  peruspakeAmatka,	  ei	  ole	  hirveän	  kiinnostunut	  
nähtävyyksistä,	  haluaa	  jotain	  muuta	  kokemuksellista;	  	  

•  Ei	  halua	  stressata	  lomalla,	  haluasi	  e5ä	  joku	  olisi	  suunnitellut	  
omasta	  puolesta	  mu5ei	  halua	  mennä	  oppaan	  perässä	  
ryhmämatkalla.	  

TULOKSET	  JA	  
PARANNUSEHDOTUKSET	  

ETUSIVU	  



Etusivu	  ja	  ylätunniste	  
•  Huomio	  kiinni5yy	  ensimmäisenä	  sisältöalueeseen	  –	  ylätunniste5a	  

ei	  huomata.	  Ylätunniste2a	  ja	  kaupunkivalikkoa	  ei	  huomata,	  koska	  
ylätunniste	  on	  melko	  pieni,	  näy5ää	  mainokselta	  värin	  ja	  ase5elun	  
vuoksi	  ja	  rinnastuu	  alla	  olevaan	  mainokseen.	  à	  Ylätunnisteen	  ja	  
kaupungit-‐valikon	  pitäisi	  olla	  huomiota	  herä2ävämpi	  
visuaalises*;	  kaupungit-‐valikko	  myös	  alatunnisteeseen.	  	  

•  Ei	  ole	  selvää,	  mistä	  palvelusta	  on	  kyse:	  mihin	  asiaan	  sisältöalueella	  
olevat	  boksit	  lii5yvät,	  ovatko	  mainoksia,	  teemanumeroiden	  kansia,	  
kaupunkioppaita	  vai	  onko	  kyseessä	  neApalvelu,	  jossa	  on	  tarkoitus	  
klikkailla	  kiinnostavia	  kohteita.	  à	  Pitäisi	  olla	  esi2ely	  palvelusta,	  
mitä	  sisältöä	  palvelussa	  on,	  mitä	  voi	  tehdä	  ja	  minkä	  ongelman	  
palvelu	  ratkaisee	  eli	  mitä	  hyötyä	  palvelusta	  on	  käy2äjälle.	  

Muut	  ylätunnisteen	  elemen>t	  
•  HakuelemenFä	  kaivaFin,	  varsinkin	  jos	  kohteita	  on	  paljon.	  Hakuelemen>n	  

tarve	  korostui,	  koska	  Kaupungit-‐valikkoa	  ei	  huoma5u.	  

•  Ei	  ollut	  täysin	  selvää,	  mikä	  kar2a	  ylätunnisteessa	  näytetään:	  Onko	  
maailmankar5a	  jossa	  jokaisen	  kaupungin	  kohdalla	  maini5una,	  montako	  
vinkkiä	  siitä	  on	  palvelussa?	  Konteks>riippuvainen	  kar5a	  on	  epäloogista	  
sijoi5aa	  ylätunnisteeseen.	  Maailmankar5a	  voisi	  toimia	  matkakohteen	  
ideoinnissa.	  à	  Kartan	  määri2ely	  

•  Huom!-‐termi	  ei	  ole	  selkeä:	  käy5äjät	  eivät	  ymmärtäneet,	  mitä	  ”huom!”	  
tarkoi5aa,	  parempi	  termi	  olisi	  ”Ilmoitukset”.	  	  

•  Suosikit:	  Omien	  suosikkien	  tallennusmahdollisuus	  on	  hyvä	  asia.	  Selkeytystä	  
kaipaa	  Tykkäyksen	  ja	  Suosikiksi	  tallennuksen	  yhteys	  à	  Pinkki	  sydänikoni	  
molempiin.	  Lisäksi	  pitäisi	  näkyä,	  montako	  suosikkia	  on	  tallenne2u.	  

Etusivu	  -‐	  vinkit	  
•  Epäselvää,	  missä	  järjestyksessä	  vinkit	  on	  esite2y:	  ovatko	  

uutuusjärjestyksessä	  ja	  päivi5yvät	  koko	  ajan	  vai	  onko	  vinkit	  vali5u	  
etusivulle	  ja	  millä	  perusteella	  valinta	  on	  tehty.	  

•  Etusivun	  vinkkiboksit	  voisivat	  olla	  yksinkertaisemmat	  ja	  selkeämmät,	  
osoite	  voisi	  näkyä	  vasta	  vinkkisivulla.	  

•  Vali2uja	  kohteita	  pideFin	  hyvänä,	  jopa	  sitä	  e5ä	  vinkit	  on	  esite5y	  
sekaisin	  eri	  kohteista,	  mu5a	  osa	  käy2äjistä	  kaipasi	  selkeäs*	  järjeste2yjä	  
kohdebokseja.	  	  

•  Ehdotus:	  etusivulla	  voisi	  olla	  vain	  kohteet,	  kaupunkioppaat	  
aakkosjärjestyksessä	  tai	  maanosan	  mukaan	  järjeste5ynä.	  

•  Kaupunkiopasboksin	  ulkoasuehdotus:	  Kaupungin/kohteen	  nimi,	  
pikkukuvia	  kohteesta	  ja	  persoonallinen	  slogan,	  joka	  vastaa	  kysymykseen,	  
miksi	  kohteeseen	  kanna5aa	  matkustaa;	  voisi	  vaihtua	  vuodenajan	  mukaan.	  

KAUPUNKI-‐	  
NÄKYMÄ	  

Kaupunkinäkymä	  -‐	  fil5erit	  
•  Kaupunkinäkymän	  fil2ereissä	  oli	  epäselvyy2ä.	  
•  Epäselvää,	  mikä	  vinkkien	  järjestys	  on	  Ko*-‐näkymässä:	  

–  Jo	  ovat	  Mondon	  nostamia	  vinkkejä,	  kuvaavampi	  termi	  olisi	  ”Mondo	  
suosi2elee”	  tai	  ”Mondon	  valinnat”	  

–  Ko>-‐näkymän	  ja	  Suosikit-‐näkymän	  ero	  epäselvä.	  
•  Epäselvää,	  miten	  Suosikit	  eroavat	  ylätunnisteen	  Suosikeista.	  Jos	  

Suosikeissa	  näytetään	  kaikkien	  käy5äjien	  suosikit,	  kuvaavampi	  
termi	  olisi	  ”Suositut”.	  

•  Myös	  Klassikkojen	  sisältö	  mie>tyA,	  onko	  Mondon	  valitsemia	  vai	  
perusnähtävyydet.	  Jos	  Mondon	  valitsemia,	  miten	  eroaa	  Ko>-‐
näkymästä.	  	  

•  Vaihdetaan	  Ko*	  à	  ”Mondon	  valinnat”	  ja	  Suosikit	  à	  ”Suositut”.	  

Kaupunkinäkymä	  -‐	  kategoriat	  
•  Kaupunkinäkymässä	  pitäisi	  olla	  mahdollisuus	  katsoa	  kohteita	  

kategorioiden	  mukaan	  (kaupat,	  ravintolat,	  kahvilat,	  nähtävyydet,	  
tapahtumat,	  luontokohteet	  jne.)	  

•  Lisäksi	  pitäisi	  olla	  alakategoriat	  (esim.	  design,	  vintage,	  second	  hand,	  
bu>ikit	  etc.),	  jo5a	  löytää	  oman	  kiinnostuksen	  mukaiset	  vinkit	  
kohteessa	  ja	  tarvelähtöises>	  esim.	  mitä	  voi	  tehdä	  viikonloppuna,	  
missä	  voi	  syödä	  aamulla,	  myöhään	  illalla	  jne.	  (Kts.	  
Visitcopenhagen.com,	  
h5p://www.visitcopenhagen.com/copenhagen-‐tourist)	  jo5a	  löytää	  
kulloiseenkin	  tarpeeseen	  sopivat	  kohteet.	  

•  Isommissa	  kaupungeissa	  (esim.	  New	  York)	  kaivaAin	  myös	  
kaupunginosa-‐rajausta.	  

Kaupunkinäkymä	  -‐	  kar5a	  

•  Kaupunkinäkymään	  kaivaFin	  kaupunkikar2aa,	  jossa	  
kaikki	  valitun	  kaupungin	  vinkkipaikat	  olisi	  esite5ynä	  ja	  
jota	  voisi	  zoomata	  ja	  suoda5aa	  näkymään	  kartalta	  
vali5ujen	  kategorioiden	  mukaiset	  vinkit,	  kts.	  Eat.fi	  

•  Mobiiliversiossa	  näkyy	  kar5a	  kaupunkinäkymässä,	  
pitäisi	  olla	  desktopissakin.	  

•  Mondon	  oppaissa	  ongelmana,	  e5ä	  kohteet	  eivät	  ole	  
kartalla	  eikä	  näe	  he>,	  missä	  päin	  kohteet	  ovat.	  

•  Oman	  sijainnin	  paikannus	  kar2aan	  toisi	  lisäarvoa	  
palveluun.	  

Kaupunkinäkymä	  -‐	  ulkoasu	  

•  Kuvaa	  pideAin	  ehdo5omas>	  tärkeänä	  
elemenAnä	  vinkissä,	  koska	  vastaavissa	  muissa	  
palveluissa	  ei	  useinkaan	  ole	  kuvaa	  kohteesta.	  

•  Kaupunki-‐elemen>n	  (Helsinki)	  taustakuvaa	  ei	  näe	  
koska	  kuva	  on	  liian	  tumma.	  

•  Vinkkiboksit	  näy5ävät	  mainoksilta,	  koska	  niissä	  
on	  osoite,	  rii5äisi	  e5ä	  osoite	  on	  vasta	  
vinkkisivulla.	  



Offline-‐käy2ö	  

•  Olisi	  hyvä,	  jos	  palvelua	  voisi	  käy5ää	  offline-‐
versiona,	  kun	  ei	  neAä	  käyte5ävissä,	  esim.	  
ladata	  >etyn	  alueen	  vinkit	  puhelimeen.	  

VINKKI-‐	  
NÄKYMÄ	  

Vinkkinäkymä	  -‐	  yleistä	  

•  Mainos	  vie	  paljon	  huomiota.	  
•  On	  epäselvää,	  onko	  kyseessä	  informaa>ota	  

sisältävä	  sivu	  vai	  kaupan	  mainos	  (aukioloajat	  
ja	  maininta	  alennusmyynneistä).	  	  

•  Sivu	  pitäisi	  otsikoida	  selkeämmin,	  suurempi	  
otsikko	  ja	  otsikon	  sijoi2elu.	  

Vinkkinäkymä	  –	  vinkki	  

•  Kuva	  on	  hyvä	  olla	  ja	  kuvia	  saa	  olla	  runsaas>	  ja	  
isos>,	  koska	  monessa	  palvelussa	  vinkeissä	  ei	  
ole	  kuvia.	  

•  Teks>ä	  ei	  ole	  ainakaan	  liikaa.	  Tärkeää,	  e5ä	  
teks>	  on	  kirjoite5u	  kiinnostavas>.	  

Vinkkinäkymä	  -‐	  kar5a	  

•  Kar5a	  on	  tärkeä.	  
•  Kartassa	  pitäisi	  näkyä	  keskeiset	  ankkurit:	  	  

–  Metropysäkit	  tai	  muut	  julkisen	  liikenteen	  pysäkit	  pitäisi	  olla	  
merki5ynä	  kar5aan.	  

–  Pitäisi	  pystyä	  näkemään,	  miten	  kohde	  sijoi5uu	  koko	  
kaupungissa,	  esim.	  kaupunginosa	  värite5ynä.	  	  

•  Kartassa	  voisi	  näy5ää	  vinkin	  kohteen	  kanssa	  samantyyliset	  
kohteet	  samalla	  alueella.	  

•  Kartalla	  pitäisi	  näkyä	  oma	  sijain*	  suhteessa	  kohteeseen	  
e5ei	  tarvitse	  avata	  erillistä	  kar5a-‐palvelua.	  Paikallistaminen	  
olisi	  olennainen	  ominaisuus	  palvelussa.	  

Vinkkinäkymä	  -‐	  >edot	  
•  Hyvänä	  pideAin	  sitä,	  e5ä	  >edot	  on	  koo5una	  yhteen	  

paikkaan.	  	  
•  Tietoihin	  kaivaAin	  lisäksi	  sähköpos>osoite5a,	  aukioloaikoja	  

sekä	  erityises>	  etäisyy2ä	  kohteeseen	  ja	  reiFohjeita	  julkisen	  
liikenteen	  välineillä	  esim.	  rauta>easemalta	  tms.	  keskeiseltä	  
paikalta.	  Selkeät	  ohjeet,	  jossa	  maini5una	  esim.	  bussin	  
numerot,	  jo5a	  ei	  joudu	  poistumaan	  palvelusta.	  

•  Pienenä	  lisänä	  voisi	  olla	  Some-‐sivut	  mu5ei	  pakollista.	  
•  Epäselvää	  oli,	  mitä	  *etoboksin	  alla,	  mainoksen	  yläpuolella	  

olevat	  3	  linkkiä	  (?)	  ovat.	  

Vinkkinäkymä	  –	  muut	  vinkit	  

•  Lisää	  samalta	  alueelta:	  vinkkien	  pitäisi	  olla	  
samantyylisiä	  kun	  vinkin	  kohde	  (alakategorian	  
mukaan).	  

•  Lisää	  vinkkejä	  samalta	  käy2äjältä:	  mieluummin	  
samantyylisiä	  vinkkejä	  kuin	  saman	  käy5äjän	  
vinkit.	  

•  Tärkeämpää	  kuin	  samalta	  käy2äjältä	  on	  samalta	  
alueelta	  samantyyliset	  vinkit	  tai	  samantyyliset	  
vinkit	  samassa	  kohteessa.	  

Vinkkinäkymä	  -‐	  ulkoasu	  

•  Selkeä	  perussivu,	  mu5a	  voisi	  olla	  toisenlainen	  
layout	  kuin	  perusblogi-‐layou>n	  kuva-‐teks>-‐
kuva.	  

•  Voisi	  olla	  visuaalises>	  heinompi	  kuin	  nyt	  (vrt.	  
Pinterest),	  isommat	  kuvat,	  koko	  tausta	  voisi	  
olla	  kuvaa.	  

•  Vinkkisivulla	  ei	  saa	  olla	  liikaa	  pikkubokseja	  eikä	  
liikaa	  teks>ä,	  koska	  kilpailevat	  palvelut	  ovat	  
hyvin	  teks>paino5eisia.	  



ReiFehdotusvinkkejä	  

•  Vinkin	  oheen	  toivoFin	  vinkkejä,	  mitä	  muuta	  
voisi	  tehdä	  tässä	  kohteessa	  käynnin	  lisäksi,	  
esim.	  jos	  kyseessä	  nähtävyys,	  missä	  voisi	  
syödä	  ja	  mitä	  muita	  vinkin	  kohteen	  kanssa	  
samanlaisia	  kohteita	  on	  lähistöllä	  à	  
reiAehdotuksia,	  joissa	  kohteet,	  arvioitu	  
reissun	  kestoaika,	  liikennevälineet.	  

TOIMINNOT,	  PROFIILI	  JA	  
KÄYTTÄJÄTASOT	  

Jako,	  kommentoin>,	  tykkäys,	  suosikit	  

•  Jako-‐toiminto:	  lisäksi	  voisi	  olla	  mahdollisuus	  lähe5ää	  vinkki	  
yksityisvies>nä.	  Voisi	  olla	  teks*	  ”Kerro	  kaverille”	  tai	  ”Vinkkaa	  
kaverille”	  ja	  nuoli	  painikkeeseen	  (vrt.	  Maku.fi);	  

•  Kommen*t:	  Kohteen	  omistajallekin	  voisi	  informoida	  kommenteista	  
ja	  varata	  mahdollisuuden	  vastata	  kommen5eihin.	  

•  Tykkäys:	  Palvelun	  sisäinen	  tykkäys	  on	  hyvä	  asia,	  mu5a	  kaivaAin	  
myös	  mahdollisuu5a	  ”vihata”	  kohde5a	  (esim.	  ukkospilvi).	  
Näkyvätkö	  omat	  tykkäykset	  jossain?	  Jos	  tykkäykset	  näkyvät	  
Suosikeissa,	  voisi	  Suosikit-‐ikonina	  olla	  sama	  pinkki	  sydän.	  

•  Suosikit:	  Omat	  suosikit	  pitäisi	  voida	  järjestää	  siten,	  e2ä	  pystyisi	  
hahmo2amaan,	  mitkä	  kohteet	  ovat	  lähellä	  toisiaan	  ja	  millä	  
kohdealueelle	  pääsee.	  	  

Profiili	  

•  Lisänneen	  käy2äjän	  kuva	  ja	  status:	  Vinkin	  
antanut	  käy5äjä	  tulee	  hyvin	  esiin,	  kun	  kuva	  on	  
vinkin	  päällä.	  

•  Etusivusivulla	  ja	  kaupunkinäkymässä	  vihjeen	  
kirjoi5ajalla	  ei	  ole	  kovin	  paljon	  merkitystä.	  

•  Vasta	  kun	  on	  lukenut	  vinkin	  ja	  jos	  kirjoitustapa	  ja	  
näkökulma	  kiinnostavat,	  voi	  kiinnostua	  käy5äjän	  
profiilisista.	  

Käy5äjätasot	  

•  Käy5äjätasojen	  (suurläheAläs,	  travelleri,	  turis>)	  
ero	  ei	  ollut	  selvä	  à	  Käy2äjätasot	  pitäisi	  seli2ää.	  

•  Olisi	  hyvä,	  jos	  Mondo-‐oppaiden	  kirjoi5ajat	  ja	  
SuurläheAläät	  olisivat	  samoja	  henkilöitä,	  lisäisi	  
luo5amusta	  palveluun.	  

•  Osalle	  ei	  ole	  tärkeää,	  e5ä	  voisi	  kirjoi5aa	  omia	  
vinkkejä.	  

•  Muiden	  käy5äjien	  kommen>t	  on	  hyvä	  olla	  vinkin	  
yhteydessä.	  

Rekisteröityminen	  ja	  käy5ömaksu	  

•  Rekisteröityminen	  on	  helppoa	  FB-‐tunnuksilla.	  
•  Palvelun	  käytöstä	  voisi	  maksaa	  jotain,	  jos	  ei	  

joudu	  katselemaan	  mainoksia.	  
•  Makse5uihin	  vinkkeihin	  suhtaudutaan	  

kriiAsemmin	  mu5a	  ymmärretään	  e5ä	  
kaupallista	  sisältöä	  täytyy	  olla:	  Voiko	  
kumppani	  olla	  kuka	  vaan?	  Pääsevätkö	  
kumppanien	  kilpailijat	  palveluun?	  

Profiilin	  asetukset	  

•  Profiilissa	  voisi	  säätää	  asetuksia,	  jolloin	  löytäisi	  
vinkkejä	  itselle	  olennaisista	  kategorioista.	  

•  Profiilissa	  voisi	  ase5aa	  ko>kaupungin,	  jolloin	  
voisi	  nähdä	  sen	  uudet	  kohteet	  ja	  vinkit,	  saada	  
ehdotuksia	  omassa	  kaupungissa	  uusista	  
kohteista	  valituissa	  kategorioissa.	  

LOPUKSI	  



Parasta	  palvelussa	  
•  Hyvää,	  e5ä	  samassa	  palvelussa	  yhdistyy	  moni	  asia,	  joita	  nyt	  

saa	  etsiä	  useasta	  palvelusta.	  
–  esim.	  Mondosta	  näkee	  jonkun	  kivan	  ravintolan,	  si5en	  on	  

siirry5ävä	  katsomaan	  ravintolan	  neAsivuilta,	  mitä	  sieltä	  saa	  ja	  
miten	  ravintola	  on	  auki	  ja	  lopuksi	  vielä	  eri	  palvelusta	  
suositukset,	  kanna5aako	  ravintolaan	  mennä.	  

•  Helppokäy5öisempi	  kuin	  Mondon	  matkaoppaat,	  jos	  yhtä	  
paljon	  vinkkejä	  kuin	  oppaassa.	  

•  Palvelussa	  on	  laadukkaampi	  ja	  erilainen	  näkökulma	  kuin	  
Tripadvicorissa.	  

•  Mitä	  enemmän	  palvelu	  kehi5yy	  omaksi	  sosiaaliseksi	  
mediaksi,	  sitä	  parempi.	  

Suomenkielisyys	  	  

•  Keski-‐ikäisille	  suomenkielisyys	  on	  hyvä	  
ominaisuus.	  

•  On	  uu5a	  ja	  posi>ivista,	  e5ä	  reissuja	  
suunni5elevalle	  olisi	  olemassa	  
suomenkielinen	  palvelu.	  

•  Suurimmissa	  kaupungeissa	  voisi	  kilpailla	  
olemassa	  olevien	  palvelujen	  kanssa.	  

Sisältö	  
•  SuurläheAläiden	  kau5a	  palveluun	  tulee	  paljon	  laatusisältöä,	  koska	  

tuntevat	  kaupunkinsa	  ja	  osaavat	  antaa	  oikeantasoisia	  vinkkejä.	  	  
•  Palvelussa	  halutaan	  nähdä	  originaaleja	  vinkkejä,	  erilaisia	  kuin	  mitä	  itse	  

on	  aiemmin	  kokenut.	  	  
•  Vinkkitoivomuksia:	  Ravintolavinkeissä	  pitäisi	  olla	  yksi	  budjeApaikka	  ja	  

yksi	  kalliimpi	  paikka;	  Luontokohteet;	  teemamatkat,	  kuten	  viini-‐	  ja	  
ruokamatka;	  erilaisia	  vinkkejä	  joita	  ei	  ole	  muualla,	  esim.	  ”Tukholmassa	  
pitää	  sopia	  hinta	  ennen	  taksimatkaa”,	  ”Limassa	  ei	  kannata	  o5aa	  taksia	  
jos	  ei	  sovi	  hinnasta”,	  ”Chilessä	  kanna5aa	  käy5ää	  hyviä	  valvo5uja	  
busseja”;	  pieniä	  asioita	  kuten	  >ppi,	  pukeutumiskoodit	  

•  Palvelun	  pitäisi	  olla	  tarpeeksi	  erilainen	  kuin	  muut	  vastaavat	  palvelut,	  
e5ä	  käy5äjä	  näkee	  he>,	  miksi	  palvelu	  on	  parempi	  kuin	  muut.	  

Ominaisuudet	  

•  Palvelussa	  ei	  mitään	  uu5a,	  mu5a	  ei	  tarvitse	  olla	  uusia	  
ominaisuuksia,	  jos	  ominaisuudet	  ovat	  juuri	  niitä	  joita	  
tarvitsee.	  

•  Mondon	  matkaoppaiden	  tuon>	  verkkoon	  on	  hyvä	  asia.	  
Käytännöllisempää	  selata	  vinkkejä	  verkossa.	  

•  Voisiko	  Mondon	  iPad	  Appseijä	  päivi5ää,	  e5ä	  voisi	  
kirjoi5aa	  sinne	  lisäkokemuksia?	  	  

•  Kar5a	  ja	  paikallistaminen	  olisi	  tärkeä	  ominaisuus.	  
•  Ikoneille	  voisi	  olla	  selitykset.	  

Ulkoasu	  ja	  tuntu	  
•  Ulkoasu	  jakoi	  mielipiteitä:	  palvelua	  pideAin	  kivan	  ja	  kiinnostavan	  

näköisenä;	  palvelun	  ulkoasusta	  tuli	  mieleen	  Nyt-‐lii5een	  palvelu;	  palvelun	  
ulkoasu	  on	  laa>kkomainen,	  väritys	  on	  synkkä;	  ulkoasusta	  puu5uu	  keveys.	  

•  Palvelun	  pitää	  olla	  loistavan	  sisällön	  lisäksi	  tyylikkään	  yksinkertainen.	  Ei	  
liikaa	  pikkubokseja.	  Sivupalkit	  eivät	  saa	  olla	  täynnä	  mainoksia	  kuten	  
Tripadvicorissa.	  

•  Palvelussa	  pitäisi	  olla	  enemmän	  fiilistä.	  Runsas	  määrä	  mielenkiintoisia	  
ju5uja	  visuaalises>	  hyvin	  esiteltyinä	  saa	  matkakuumeen	  nousemaan	  ja	  
jaksaisi	  itsekin	  lisätä	  vinkkejä.	  

•  Sisällön	  ja	  visuaalisuuden	  pitäisi	  tukea	  enemmän	  toisiaan.	  Ulkoasua	  pitää	  
vielä	  hioa.	  Ikoneissa	  pitäisi	  olla	  sama	  tyyli.	  

•  Ulkoasuun	  kanna5aa	  panostaa,	  sillä	  monessa	  vastaavassa	  palvelussa	  vinkit	  
ovat	  pelkkää	  teks>ä	  ja	  ikävän	  näköisiä.	  Runsas	  kuvien	  määrä	  on	  tärkeää.	  

NPS:	  57	  

•  Yli	  50	  =	  hyvä	  tulos,	  	  
•  Yli	  75	  =	  erinomainen	  

•  Arvostelijat:	  0	  %	  
•  Passiiviset:	  43	  %	  
•  Suosi5elijat:	  57	  %	  

•  0-‐6:	  0	  kpl	  
•  7-‐8:	  3	  kpl	  
•  9-‐10:	  4	  kpl	  (jos	  sisältö	  

vastaa	  omaa	  tarve5a	  ja	  
jos	  sisältö	  on	  erilaista	  
kuin	  muualla	  

Asiakkaiden	  antamat	  vastaukset	  luokitellaan	  seuraavas>:	  
0–6	  =	  Arvostelijat:	  tyytymä5ömät	  asiakkaat,	  jotka	  voivat	  vahingoi5aa	  brändiäsi	  nega>ivisilla	  puheilla	  
7–8	  =	  Passiiviset:	  tyytyväiset	  mu5a	  välinpitämä5ömät	  asiakkaat,	  jotka	  voivat	  siirtyä	  kilpailijalle	  
9–10	  =	  Suosi5elijat:	  uskolliset	  asiakkaat,	  jotka	  ostavat	  jatkossakin	  ja	  suosi5elevat	  muille	  

Liite:	  Mainitut	  benchmarkit	  
•  NFT:	  h5p://www.nowortourists.com/Search.aspx?city=MI&catID=52	  

•  RES:	  h5p://res.se/cityguider/helsingfors/helsingfors-‐mat-‐och-‐dryck	  

•  A	  Guide	  to	  New	  York:	  
h5p://rodeo.net/nio>llfem/2012/01/a-‐guide-‐to-‐new-‐york/	  

•  Lonely	  planet:	  h5p://www.lonelyplanet.com/	  

•  Eat.fi:	  h5p://eat.fi	  

•  Visit	  Copenhagen:	  h5p://www.visitcopenhagen.com/copenhagen-‐tourist	  

•  Tripadvisor:	  h5p://www.tripadvisor.fi/	  

•  Nyt.fi/The	  Local’s	  Guide	  to	  Helsinki:	  h5p://nyt.fi/a1305846139656	  

•  Foursquare:	  h5ps://foursquare.com/	  


